
 
  
 

 
  

ประกาศเทศบาลตําบลนาคํา 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและ 

พนักงานจางเทศบาลตําบลนาคํา ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 2 
************************** 

โดยท่ี ก.ท. ไดกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2559 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับท่ี ๖๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ สวนท่ี ๕ หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดใหเทศบาลตําบลนาคํา ประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน 
กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน 

ในการนี้ เทศบาลตําบลนาคํา จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจางเทศบาล ในสังกัด สําหรบัรอบการประเมินประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 2  ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศ เทศบาลตําบลนาคํา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตําบลนาคํา” 

2. ประกาศนี้ใหใชบังคับในรอบการประเมิน 1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562 
3. ประกาศนี้บังคับใชเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล พนักงานครู

เทศบาล และพนักงานจางเทศบาล สังกัดเทศบาลตําบลนาคํา โดยใชหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานคร ู
3.1.1 ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน  โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวน

คะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก 
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา (พนักงานเทศบาล  
ท่ีอยูในระหวางการทดลองงาน กําหนด รอยละ 50) 

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30 ) ประกอบดวยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจาํผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน (พนักงานเทศบาลท่ีอยูในระหวางการทดลอง
งาน กําหนด รอยละ 50) 

3.1.2 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไป ท่ี ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ไดแก 
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(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับ
การประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดตัวชี้วัดผลการ  

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรอืสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะท่ีใชใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ดาน สมรรถนะประจําสายงาน 3 ดาน 
และสมรรถนะประจําบริหาร 4 ดาน 

3.1.3 ระดบัผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลนาคํา   
ใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง  โดยมีเกณฑ
คะแนนแตละระดับใหเปนไปตามท่ี ก.ท.กําหนดโดยอนุโลม 

3.1.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ทองถ่ินตามท่ี ก.ท.กําหนดโดยอนุโลม  

3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง 
 3.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ใหประเมินจากผลงานและ

คุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
โดยมีสัดสวนของงาน ดังนี้ 

- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  รอยละ 80 พิจารณาจาก 
(1) ปริมาณผลงาน 
(2) คุณภาพของงาน 
(3) ประโยชนของงาน 

- การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รอยละ 20 ใหนําสมรรถนะของพนักงาน
เทศบาลมาใชสําหรับการประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม ดังนี้ 

(1) พนักงานจางท่ัวไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับ
สมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1 

(2) พนักงานจางตามภารกิจ ไมรวมถึงพนักงานตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ให
ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะ 
เชนเดียวกับพนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ใน
ระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแลวแตกรณี 

(3) พนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2 

(4) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 ดาน และ
สมรรถนะประจําสายงาน 3 สมรรถนะ ไดแก ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถ่ิน ความคิดสรางสรรค 
สรางสรรคเพ่ือประโยชนทองถ่ิน โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับ 3 

 3.2.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ใหจัดกลุม
คะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และปรับปรุง   
 

4. ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนซ่ึงเปนผูติดตามความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจางสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและ
ผลสําเร็จตามท่ีกําหนด 
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5. เม่ือครบรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ซ่ึงเปนผูประเมินและสวนราชการตนสังกัด
ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง ดําเนินการดังนี้ 

 5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีเทศบาลตําบลนาคํากําหนด 
 5.2 จัดสงบัญชีรายชื่อใหสวนราชการตนสังกัด  เพ่ือจัดทําบัญชีรายชื่อตามลําดับคะแนนผล

การประเมิน 
6. สวนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามลําดับคะแนนผลการประเมินใหคณะกรรมการกลั่นกรอง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปรงใส และเปนธรรมของการประเมิน กอนท่ีจะเสนอ
ผลการประเมินตอนายกเทศมนตรีตําบลนาคํา เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน และเลื่อน
อัตราคาตอบแทน 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   1   เดือน   เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

( นายชาญชัย   ศรีวิวัฒน ) 
นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา 
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