
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล 

และลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
**************** 

  โดยที ่ ก.ท. ได้กำหนดมาตรฐานทั ่วไปเกี ่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้เทศบาลตำบลวาปีปทุม ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือ
ในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
  ดังนั้น เทศบาลตำบลวาปีปทุมประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 กำหนดให้เทศบาลตำบลวาปีปทุม สำหรับรอบการประเมิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2     (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ดังนี้  
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Managemenl) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
  1.1 พนักงานเทศบาลทั่วไป โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ 
   1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณ
ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า  
   1.1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร สมรรถนะประจำสายงาน 
  1.2 พนักงานเทศบาลที่อยู่ในช่วงทดลองปฏิบัติราชการ โดยมีองค์ประกอบการประเมินและ
สัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
   1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) โดยประเมินผลจากปริมาณ
ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 
   1.2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 50) ประกอบด้วย การประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร สมรรถนะประจำสายงาน 
  2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และประพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ได้แก่ 
   2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดการตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 



   2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจำสายงาน 3 ด้าน 
สมรรถนะประจำบริหาร 4 ด้าน  
  3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลวาปีปทุมให้
จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนน
แต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม 
  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่ ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม 
 

ประกาศ ณ วันที่     ๕     เดอืน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๔ 
 

 
(ลงชื่อ) 

(นายประภาส  กิจจินดาโอภาส) 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล 
และลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลวาปีปทุม 

**************** 
  โดยที ่ ก.ท. ได้กำหนดมาตรฐานทั ่วไปเกี ่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้เทศบาลตำบลวาปีปทุม ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือ
ในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
  ดังนั้น เทศบาลตำบลวาปีปทุมประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 กำหนดให้เทศบาลตำบลวาปีปทุม สำหรับรอบการประเมิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ดังนี้  
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Managemenl) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
  1.1 พนักงานเทศบาลทั่วไป โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ 
   1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณ
ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า  
   1.1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร สมรรถนะประจำสายงาน 
  1.2 พนักงานเทศบาลที่อยู่ในช่วงทดลองปฏิบัติราชการ โดยมีองค์ประกอบการประเมินและ
สัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
   1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) โดยประเมินผลจากปริมาณ
ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 
   1.2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 50) ประกอบด้วย การประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร สมรรถนะประจำสายงาน 
  2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และประพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ได้แก่ 
   2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดการตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 



   2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจำสายงาน 3 ด้าน 
สมรรถนะประจำบริหาร 4 ด้าน  
  3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลวาปีปทุมให้
จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนน
แต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม 
  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่ ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม 
 

ประกาศ ณ วันที่     ๕     เดอืน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๔ 
 

 
(ลงชื่อ) 

(นายประภาส  กิจจินดาโอภาส) 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
*********************** 

  โดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
โดยกำหนดให้เทศบาลดำเนินการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงาน
จ้าง ของเทศบาลในสังกัดทราบโดยทั่วกันก่อนเริ่มรอบประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
  ดังนั ้น เทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ พนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้  
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปให้
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยองค์ประกอบการ
ประเมินและสัดส่วนคะแนนแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือตรงต่อเวลา และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
   1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ 
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน หรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต กำหนด ได้แก่ 
   2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับ การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรม ในการปฏิบัติงาน โดยการกำหนดตัวชี้วัด ผล
การปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 
   2.2พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
        2.2.1 พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกำหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
        2.2.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มี
ทักษะให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ 
เช่นเดียวกันกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
        2.2.3 พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 



  3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบล
วาปีปทุม ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม กำหนดโดย
อนุโลม 
  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ตามท่ี คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคามกำหนดโดยอนุโลม 
 

ประกาศ ณ วันที่     ๕     เดอืน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๔ 
 
 

(ลงชื่อ) 
(นายประภาส  กิจจินดาโอภาส) 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม 

 


