
 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาลต าบลไหล่หิน  
ที ่     ลป 54701/  วันที่  21    กันยายน  2563   
เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ พนักงานเทศบาล 
        พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า รอบการประเมิน  1/2564  –  2/2564                         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล / หัวหน้าส านักปลัด 
  

ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล                 
พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อ 11 (1) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกาศหลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานในสังกัดภายในเดือนกันยายน
ของทุกปี และแจ้งให้พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า ทราบโดยทั่วกัน   นั้น     

 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฎิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ      

จึงเห็นควรจัดท าร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจ า ในสังกัดเทศบาลต าบลไหล่หิน รอบการประเมิน  1/2564  –  2/2564            และเสนอ
นายกเทศมนตรี หากเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ จะได้แจ้งให้พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจ า ในสังกัดเทศบาลต าบลไหล่หินทราบเพ่ือถือปฏิบัติต่อไป  พร้อมนี้ได้แนบร่างประกาศ
หลักเกณฑ์ฯ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาท้ายบันทึกฉบับนี้แล้ว                  

  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                                                                        
 
                             ( นางพิมประภาภรณ์   แก้วงาม ) 
                       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลไหล่หิน 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  
และลูกจ้างประจ า (รอบการประเมิน ครั้งที ่1/2564 – 2/2564)   

………………… 
 

   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 64) พ.ศ.2563  ลงวันที่ 5 
มิถุนายน 2563  และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่  26  กันยายน  
2559  ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  นั้น                     
 

   เทศบาลต าบลไหล่หินจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า  (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2564 – 2/2564)    ดังนี้ 
       1.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
   1.1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance  
Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
    (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจาก 
ปริมาณผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า   
    (ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วยการประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน   

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 
   โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 
      (1) ระดับดเีด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
      (2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
      (3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
      (4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
      (5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ากว่าร้อยละ 60 
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   1.2  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามท่ี ก.ท.ก าหนดโดยอนุโลม  
 
  2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
   2.1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance  
Management)  โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
        (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณ
ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา  และความประหยัดหรือความคุ้มค่า   
        (ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 
        (ค)  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ให้ก าหนดสมรรถนะให้
สอดคล้องกับต าแหน่งและกลุ่มต าแหน่งของลูกจ้างประจ าดังนี้ 
    (1) ลูกจ้างประจ ากลุ่มบริการพ้ืนฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ โดยก าหนดสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
    (2) ลูกจ้างประจ ากลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก                  
5 สมรรถนะ โดยก าหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
    (3) ลูกจ้างประจ ากลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ           
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย          
3 สมรรถนะเช่นเดียวกันกับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดสมรรถนะ   
ทีค่าดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
   2.2  ระดับผลการประเมินและแนวทางการการประเมิน ให้น าแนวทางการ
ประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้โดยอนุโลม 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่     1     เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.  2563  
 

                         
              (นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม) 
              นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
 
 

 

 

 

 


