
 

การด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
 

๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง 

จากการวางแผน ทบทวนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ  เทศบาลต าบลกระดังงา 
ได้จัดตั้งฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ของส านักปลัด เพ่ิมข้ึน ๑ ฝ่าย และยุบเลิกฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
ในกองช่าง ๑ ฝ่าย และแยกงานตรวจสอบภายในจากส านักปลัด มาเป็นหน่วยตรวจสอบภายในโดยไม่ขึ้น     
กับกองใดดังนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม ่ หมาย

เหตุ 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 

    ๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ 

    ๑.๑.๑ งานตรวจสอบภายใน 

    ๑.๑.๒ งานธุรการ 

    ๑.๑.๓ งานการเจ้าหน้าท่ี 

    ๑.๑.๔ งานทะเบียนราษฎร์และบัตร 

    ๑.๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    ๑.๑.๖ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    ๑.๑.๗ งานจัดท างบประมาณ 

    ๑.๑.๘ งานนิติการ 

    ๑.๑.๙ งานประชาสัมพันธ์ 

    ๑.๑.๑๐ งานพัฒนาชุมชนร้ 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 

    ๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ 

    ๑.๑.๑ งานธุรการ 

    ๑.๑.๒ งานการเจ้าหน้าท่ี 

    ๑.๑.๓ งานทะเบียนราษฎร์และบัตร     

    ๑.๑.๔ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    ๑.๑.๕ งานจัดท างบประมาณ 

    ๑.๑.๖ งานนิติการ 

    ๑.๑.๗ งานประชาสัมพันธ ์

    ๑.๑.๘ งานพัฒนาชุมชนร้ 

    ๑.๒ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 

    ๑.๒.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 



 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมาย

เหตุ 

๒. กองคลัง 

    ๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง 

         ๒.๑.๑ งานการเงินและบัญชี 

         ๒.๑.๒ งานพัสดุและทรัพยส์ิน 

๒. กองคลัง 

    ๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง 

         ๒.๑.๑ งานการเงินและบัญชี 

         ๒.๑.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 

    ๒.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้ 

         ๒.๒.๑ งานธุรการ 

         ๒.๒.๒ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

         ๒.๒.๓ งานการเงินและบัญชี(การประปา) 

    ๒.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้ 

         ๒.๒.๑ งานธุรการ 

         ๒.๒.๒ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

         ๒.๒.๓ งานการเงินและบัญชี(การประปา) 

 

๓. กองช่าง 

    ๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

         ๓.๑.๑ งานวิศวกรรม 

         ๓.๑.๒ งานสาธารณูปโภค 

         ๓.๑.๓ งานผังเมือง     

         ๓.๑.๔ งานผลิต  

         ๓.๑.๕ งานซ่อมบ ารุง 

    ๓.๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

         ๓.๒.๑ งานธุรการ 

๓. กองช่าง 

    ๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

         ๓.๑.๑ งานวิศวกรรม 

         ๓.๑.๒ งานสาธารณูปโภค 

         ๓.๑.๓ งานผังเมือง     

         ๓.๑.๔ งานผลิต  

         ๓.๑.๕ งานซ่อมบ ารุง 

         ๓.๑.๖ งานธุรการ 

 

 

 

 



 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมาย

เหตุ 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

    ๔.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

          ๔ .๑ .๑   งานสุ ข าภิ บ าลและ

อนามัย สิ่งแวดล้อม 

         ๔.๑.๒ งานส่งเสริมสุขภาพ 

         ๔.๑.๓ งานป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ     

         ๔.๑.๔ งานธุรการ 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

    ๔.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

          ๔ .๑ .๑   งานสุ ข าภิ บ าลแล ะ

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

         ๔.๑.๒ งานส่งเสริมสุขภาพ 

         ๔.๑.๓ งานป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ     

         ๔.๑.๔ งานธุรการ 

 

๕. กองการศึกษา 

    ๕.๑ ฝ่ายบริหารงานการศึกษา 

         ๕.๑.๑ งานบริหารการศึกษา 

         ๕.๑.๒ งานกีฬาและนันทนาการ 

          ๕.๑.๓ งานส่งเสริมประเพณี       

          ศิลปวัฒนธรรม 

          ๕.๑.๔ งานธุรการ 

๕. กองการศึกษา 

    ๕.๑ ฝ่ายบริหารงานการศึกษา 

         ๕.๑.๑ งานบริหารการศึกษา 

         ๕.๑.๒ งานกีฬาและนันทนาการ 

          ๕.๑.๓ งานส่งเสริมประเพณี       

          ศิลปวัฒนธรรม 

          ๕.๑.๔ งานธุรการ 

 

 ๖. หน่วยตรวจสอบภายใน  

 

และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยประกาศเป็น 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ตามรอบการประเมินแต่ละครั้ง ดังนี้ 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลกระดังงา 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) 
----------------------------------------- 

ด้วยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม  ในการประชุมครั้งที่                       
๑๔/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยก าหนดให้เทศบาลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วง
เริ่มรอบการประเมิน 

ดังนั้น เทศบาลต าบลกระดังงา  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน  
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) โดยประเมินจากปริมาณ 
ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือคุ้มค่า 

๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๓๐) ประกอบด้วย การประเมิน 
สมรรถนะหลักสมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 

๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ 
ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 

๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน    
๓ ด้าน และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร ๔ ด้าน 

๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล 
กระดังงาให้จัดกลุ่มคะแนนผลการะประเมิน เป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง 
โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก าหนดโดยอนุโลม 
 
 
 



-๒- 

 
๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน 

ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก าหนดโดยอนุโลม 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

นายสมภพ  รัตนไพบูลย์ 
 

(นายสมภพ  รัตนไพบูลย์) 
นายกเทศมนตรีต าบลกระดังงา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลกระดังงา 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที ่๑) 
----------------------------------------- 

ด้ ว ย  ก .จ . ก .ท . แ ล ะ  ก .อ บ ต . ใน ก า รป ระชุ ม ค รั้ ง ที่  ๙ /๒ ๕ ๕ ๙  เมื่ อ วั น ที่                                     
๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ของลูกจ้างประจ า  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติ งานของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  โดยให้น าแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้
ส าหรับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจ าโดยอนุ โลม ตามหนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม                        
ที่ สส ๐๐๒๓ .๒/ว๑๓๔๕๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า นั้น 

ดังนั้น เทศบาลต าบลกระดังงา  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 

๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน  
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือคุ้มค่า 

๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๓๐) การประเมินสมรรถนะหลักใช้ 
กับทุกต าแหน่ง และสมรรถนะประจ าสายงานส าหรับกลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 

๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ 
ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 

๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ 
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยต้องสอดคล้องกับต าแหน่งและกลุ่มต าแหน่งของลูกจ้างประจ า
ประกอบด้วย 
     



 

-๒- 

๒.๒.๑ ลูกจ้างประจ ากลุ่มบริการพ้ืนฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ 
สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๑ 
    ๒.๒.๒ ลูกจ้างประจ ากลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะ
หลัก ๕ สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๒ 

๒.๒.๓ ลูกจ้างประจ ากลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือน 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน
อย่างน้อย ๓ สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน       
โดยก าหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
 

๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล 
กระดังงาให้จัดกลุ่มคะแนนผลการะประเมิน เป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง 

โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก าหนดโดยอนุโลม 

๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน 
ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก าหนดโดยอนุโลม 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

นายสมภพ  รัตนไพบูลย์ 
 

(นายสมภพ  รัตนไพบูลย์) 
นายกเทศมนตรีต าบลกระดังงา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลกระดังงา 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) 
----------------------------------------- 

ด้ วย  คณ ะกรรมการพนั กงาน เทศบาลจั งหวัดสมุท รสงคราม  ในการประชุ ม                               
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖) ก าหนดให้เทศบาลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้างในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือช่วงเริ่มรอบการ
ประเมิน 

ดังนั้น เทศบาลต าบลกระดังงา  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานจ้าง ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) ตั้งแต่วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป       
ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ก าหนดให้มีการประเมิน ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ 

๑.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน  
ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยมีสัดส่วนคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

๑.๒ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้เทศบาลก าหนดสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน มีสัดส่วนคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๒๐ โดยให้น าสมรรถนะของ
พนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด มาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดย
อนุโลม ดังนี้ 
    ๑.๒.๑ พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดย
ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๑ 

๑.๒.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้ 
มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย ๓ สมรรถนะ 
เช่นเดียวกับพนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการในระดับ
ปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณ ี

๑.๒.๓ พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก  
๕ สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๒ 
 
 
 



-๒- 

 
๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป       

ให้ด าเนินการตามวิธีการดังนี้ 

(๑) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้เทศบาลก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมิน และพนักงานจ้างแต่ละคน

ร่วมกันวางแผนและก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความส าเร็จของงาน  ซึ่ง

พนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จ

ของงานอย่างเป็นรูปธรรม 

(๒) ในรอบระหว่างการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตาม 
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จของงาน   
ที่ก าหนด 

(๓) เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เทศบาลก าหนด  และจัดส่งบัญชีรายชื่อให้งานการ
เจ้าหน้าที่ เพ่ือจัดเรียงล าดับคะแนน ผลการเรียน เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาแล้วเสนอ
นายกเทศมนตรี  

๒. ในแต่ละรอบการประเมิน ให้เทศบาลน าผลคะแนนการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยก าหนด
ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
    ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ ถึง  ๑๐๐ คะแนน 
    ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ   ๙๕ คะแนน 

ดี ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ   ๘๕ คะแนน 
พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ ๖๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ   ๗๕ คะแนน 

    ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ  ๖๕ 
๓. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

ตามท่ี (ก.กลาง) ก าหนดโดยอนุโลม 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

นายสมภพ  รัตนไพบูลย์ 
 

(นายสมภพ  รัตนไพบูลย์) 
นายกเทศมนตรีต าบลกระดังงา 

 



 

๒. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

เทศบาลต าบลกระดังงา จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  โดยสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

และมีการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ด้านการพัฒนาความรู้  
โดยจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของเทศบาล
ต าบลกระดังงา ระหว่างวันท่ี ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

 



-๒- 

เทศบาลต าบลกระดังงา  ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นหลักคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กร  เช่น  ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันท่ี ๑-๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดเกตการาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

และส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรม โครงการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน  โดยมีการถ่ายทอด

ความรู้ในการประชุมประจ าเดือนของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เทศบาลต าบลกระดังงา  ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดย

ระบบท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร คือ ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  ซึ่ง

มีการพัฒนาข้อมูลพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกต าแหน่งครบถ้วน และ

มีการลงข้อมูลอัตราเงินเดือนและการเปลี่ยนแปลงต่างๆเป็นปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔. ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัด 
สวัสดิการ 
 

  เทศบาลต าบลกระดังงามีการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็น
ธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ตามท่ีก าหนดไว้ในทุกรอบการประเมิน  โดยก าหนด
จากสมรรถนะ และคะแนนเป็นช่วงตามหลักเกณฑ์ กทจ. ไว้อย่างชัดเจน  

 

  และมีระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น มีการประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้รับ 
คะแนนประเมินในระดับดเีด่น มีการจัดงานสังสรรค์ช่วงปีใหม่ และมีการจัดสภาพแวดล้อม
ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ 

 
 

การจัดเลี้ยงสังสรรค์และจับฉลาก 
ประจ าปีต้อนรับปีใหม ่โดยใช้ทุนส่วนตัวของคณะผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การจัดสภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


