
 
ประกาศเทศบาลต าบลห้วยอ้อ. 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลต าบลห้วยอ้อ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
.............................................................. 

โดยที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่  ได้ประกาศประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดแพร่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล          
(แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ,ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดแพร่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ก าหนดให้เทศบาลต าบลห้วยอ้อ 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

ดังนั้นเทศบาลต าบลห้วยอ้อ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาล
ต าบลห้วยอ้อ ส าหรับรอบการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า เทศบาลต าบลห้วยอ้อ          
ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลการจากการปฏิบัติงาน
ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือ ความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือการประหยัดหรือ
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี  

ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง 
กรณีพนักงานเทศบาลได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมีการเสนอวิสัยทัศน์

หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มาก าหนดเป็นองค์ประกอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอใน
วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 30 ให้ประเมิน
จากสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด ได้แก่ 

กรณีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ให้ประเมิน
สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร จ านวน 4 สมรรถนะ  

กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะประกอบด้วย 
สมรรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน จ านวนไม่น้อย 3 สมรรถนะ 

กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 
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1.3 ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ก าหนดและจัดท าข้อตกลง
ร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด ความส าเร็จ หรือ
ก าหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานต าแหน่งและระดับ
รวมทั้งก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ าหนัก และระดับท่ีคาดหวัง 

ส าหรับการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง     
เป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง            
หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม หรืออาจก าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่ว นราชการ และ          
ระดับรายบุคคล 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล เทศบาลต าบลห้วยอ้อ ให้มีองค์ประกอบ
การประเมิน จ านวน 2 องค์ประกอบคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 

2.1 องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 
คะแนน 

2.2 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาล    
ต าบลห้วยอ้อ ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและ
สัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงานคุณภาพ
ของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

3.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก      
5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ให้เป็นไป    
ตามหลักการของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ก าหนด 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาลต้องมีความชัดเจน          
มีหลักฐานและเป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ก าหนด 

6. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลห้วยอ้อ ให้จัด
กลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ ละ
ระดับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก าหนดโดยอนุโลม 

7. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามทีค่ณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก าหนดโดยอนุโลม 
                     8. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่     3     กันยายน    พ.ศ.  2564 

                                 
   (นายสมชาย   จารุรัชต์) 

   นายกเทศมนตรีต าบลห้วยอ้อ 


