
 

 
ประกาศเทศบาลตาํบลตาจง 

เรื่อง หลักเกณฑและวธิกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานพนักงานเทศบาล  พนกังานครเูทศบาล 
และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลตาจง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 ครัง้ที่ 1 

 (1 ตลุาคม 2562 – 31 มนีาคม  2563) 
********************* 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558   ลงวันที่  30  ธันวาคม 2558  และ 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3 )  ลงวันที่  19  
สิงหาคม  2557 ,ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6 )  
ลงวันท่ี  27  มกราคม  2560 กําหนดใหเทศบาลประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินการปฏิบัติงานให
พนักงานเทศบาล และพนักงานจางในสังกัดทราบโดยทั่วกัน กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการ
ประเมิน     

ดังนั้นเทศบาลตําบลตาจงจึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจาง สําหรับรอบการประเมิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ครั้งท่ี 1  (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม  2563) ดังนี้ 

พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล  
1.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล ใหคํานึงถึง

ระบบการบริหารผลงาน (Perfomance Management) โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน 
แบงเปน 2 สวน  ไดแก 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (รอยละ  70)  โดยประเมินผลจากปริมาณผลงานคุณภาพของ
งาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) ประกอบดวย การประเมินสมรรถนะ
หลัก5 ดาน, สมรรถนะประจําผูบริหาร4 ดาน  สําหรับตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่นและอํานวยการทองถิ่น 
และสมรรถนะประจําสายงาน  3  ดาน สําหรับตําแหนงประเภททั่วไป และวิชาการ 

2.หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนด ไดแก 

  2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับ
การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกําหนดตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงาน และคาเปาหมาย 

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะที่ใชใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ดาน  สมรรถนะประจําสายงาน 3 ดาน 
และสมรรถนะประจําสายงานผูบริหาร 4 ดาน 

3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลตาจง  ใหจัด
กลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ  ไดแก ดีเดน  ดีมาก  ดี  พอใช  และตองปรบปรุง  โดยหลักเกณฑ
คะแนนแตละระดับใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  กําหนดโดยอนุโลม 

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดโดยอนุโลม 
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พนักงานจาง 
1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางใหปฏิบัติตามแนวทางของประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที่  6 ) ลงวันที่  
27  มกราคม  2560 ดังนี้ 

1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานใหจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการตาม
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง  ซึ่งใหสอดคลองตามแนวทางของพนักงานเทศบาล ใหคํานึงถึง
ระบบการบริหารผลงาน โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน  2 สวน  ไดแก 

 1.1.1. ผลสัมฤทธ์ิของงาน (รอยละ 80)  โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา 

 1.1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 20) ดังนี้ 
 (1)พนักงานจางท่ัวไป ประเมินสมรรถนะหลัก  5 ดาน ในระดับสมรรถนะที่

คาดหวัง/ตองการ  ในระดับ  1 
(2) พนักงานจางตามภารกิจ  ประเภท ผูมีคุณวุฒิ  ประเมินสมรรถนะหลัก  5 ดาน ในระดับ

สมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ  ในระดับ  1   และสมรรถนะประจําสายงาน  3  ดาน เชนเดียวกับพนักงาน
เทศบาลในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแลวแตกรณี 

(3) พนักงานจางตามภารกิจ  ประเภท ผูมีทักษะประเมินสมรรถนะหลัก  5 ดาน ในระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ  ในระดับ  2 

2.หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ไดแก 

  2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และคาเปาหมาย 

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะที่ใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ดาน  และพนักงานจางตามภารกิจประเภทผูมี
คุณวุฒิ เพิ่มเติมสมรรถนะประจําสายงาน 3 ดาน  

3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลตาจง  ใหจัด
กลุมคะแนนผลการประเมินเปน  5 ระดับ  ไดแก ดีเดน  ดีมาก  ดี  พอใช  และตองปรบปรุง  โดยหลักเกณฑ
คะแนนแตละระดับใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย  กําหนดโดยอนุโลม 

ทั้งนี้  ใหดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการใหแลวเสร็จภายในเดือน ตุลาคม  
2561 โดยจัดทํา 2 ชุด   ผูประเมินใชในการประเมิน  1  ชุด เพื่อประเมินผลและพัฒนาผูรับการประเมินใน
รอบการประเมิน และผูรับการประเมินเก็บไว 1  ชุด เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  เมื่อประเมินแลว
เสร็จในรอบการประเมินใหนําแบบประเมิน  1  ชุด  ใหงานการเจาหนาที่เพื่อจัดเก็บเขาบัตรประวัติ และอีก 1  
ชุด เก็บรักษาไวที่สํานักปลัด/กอง เปนเวลาอยางนอย  2  รอบการประเมิน  

ประกาศ  ณ  วันที่    1      เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕62 

 
     -นายปราโมทย   มูระคา- 
     นายกเทศมนตรีตําบลตาจง 


