ประกาศเทศบาลตาบลดอนตรอ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนัก งานเทศบาล,
พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
รอบการประเมินครั้งที่ 1/2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
------------------------------ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไขถึงปัจจุบัน ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 , หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 11 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจา และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง พ.ศ. 2545 จนถึงฉบับแก้ไขถึงปัจจุบัน ได้กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้เทศบาลประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ทราบโดยทั่วกัน
เทศบาลตาบลดอนตรอ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล, พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 1/2564 (ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ดังนี้
1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลตาบลดอนตรอ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง”
2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาล, พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตาบล
ดอนตรอ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
1. ให้คานึงถึงระบบการบริหารผลงาน ( Performance
Management) โดยมี
องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาที่กาหนด หรือความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร (พนักงานเทศบาลที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กาหนด ร้อยละ 50)
2) พฤติกรรม.../
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2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจาผู้บริหาร และสมรรถนะประจาสายงาน (พนักงานเทศบาลที่อยู่ในระหว่างการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ กาหนด ร้อยละ 50)
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด ได้แก่
1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทาข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ
การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกาหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย
2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจานวนสมรรถนะที่ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจาสายงาน 3 ด้าน
และสมรรถนะประจาบริหาร 4 ด้าน
1. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลดอนตรอ
จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่
ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป
ระดับดีมาก ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
ระดับดี ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70.00 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินต่ากว่าร้อยละ 60
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่ ก.อบต.กาหนดโดยอนุโลม
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
ข้อ 7 ตามประกาศฯ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ดาเนินการประเมินปีละ 2
ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน
ข้อ 8 ตามประกาศฯ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน
จานวน 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน
70 คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน
ข้อ 9 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้เทศบาลนาผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป
ระดับดีมาก ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00-ร้อยละ 89.99
ระดับดี ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70.00-ร้อยละ 79.99
ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00-ร้อยละ 69.99
ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมา
การประเมิน.../
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 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา
1. ให้คานึงถึงระบบการบริหารผลงาน ( Performance Management) โดยมี
องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาที่กาหนด หรือความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร
2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจาผู้บริหาร และสมรรถนะประจาสายงาน
2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ให้กาหนดสมรรถนะให้สอดคล้อง
กับตาแหน่งและกลุ่มตาแหน่งของลูกจ้างประจาดังนี้
1) ลูกจ้างประจากลุ่มบริการพื้นฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
กาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1
2) ลูกจ้างประจากลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2
3) ลูกจ้างประจากลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ
เช่นเดียวกันกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณี
3. ระดับผลการประเมินและแนวทางการการประเมิน ให้นาแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้โดยอนุโลม
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกาหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ดังนี้
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
1) ปริมาณผลงาน
2) คุณภาพของงาน
3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้นาสมรรถนะของพนักงาน
เทศบาลมาใช้สาหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้
1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกาหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจสาหรับผู้มีทักษะ ให้
ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับ
พนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน
หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี
3)พนักงาน.../

