ประกาศเทศบาลตาบลกุดดู่
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
……………………………………….
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) แจ้งแก้ไขการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารผลงานและการเลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559 นั้น
ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 24 วรรคเจ็ด ประกอบมาตรา 17 (4) (5) และ
มาตรา 22 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 ประกอบกั บ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลในการประชุม ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559
ได้มีมติเห็นชอบให้กาหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เทศบาล
ตาบลกุดดู่ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรีย กว่า “ประกาศเทศบาลตาบลกุดดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ กความในข้อ 1 ข้อ 2 ของประกาศเทศบาลตาบลกุดดู่ เรื่อง แก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และ
ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกาหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
(ก) ปริมาณผลงาน
(ข) คุณภาพผลงาน
(ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
(ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
(2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้เทศบาลกาหนดสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบั ติงานที่ส่ งผลต่อความส าเร็จ ของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ล ะสมรรถนะ
แล้วให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่กาหนด โดยให้นาสมรรถนะของพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กาหนด มาใช้สาหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้
/พนักงานจ้างทั่วไป...

-2พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1
พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจสาหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับ
พนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน
หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี
พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ส าหรั บ ผู้ มี ทั ก ษะ ให้ ป ระเมิ น สมรรถนะหลั ก 5 สมรรถนะ
โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้เทศบาลนาผลคะแนนการประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน
และสมรรถนะประจ าสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แ ก่ ความเข้ าใจพื้น ที่และการเมื องท้ องถิ่ น ความคิ ด
สร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ท้องถิ่น โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3
ในแต่ละรอบการประเมิน ให้เทศบาลนาผลคะแนนการประเมินผลการผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยกาหนดช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้
ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100 คะแนน
ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน
ดี
ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน
พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 65 คะแนน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเทศบาล
อาจพิจารณาใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานและวิธีที่
เทศบาลเลือกใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก็ได้ สาหรับพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ให้เทศบาลกาหนดขึ้นได้เองหรือปรับใช้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวต้องครอบคลุมงาน/
ภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ความส าเร็ จ ของงาน ผลผลิ ต ที่ ค าดหวั ง จากการปฏิ บั ติ ง าน ตั ว ชี้ วั ด ผลการ
ปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ให้ดาเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้เทศบาลกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง จากนั้น ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมิน และพนักงานจ้างแต่ละคน
ร่วมกันวางแผนและกาหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความสาเร็จของงานซึ่ง
พนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยกาหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของ
งานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการทางานที่คาดหวังตาม (2) ด้วย
(ข) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก) รวมทั้งคอยให้คาแนะนาและช่วยเหลือในการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสาเร็จของงาน
ที่กาหนด
/(ค) เมื่อครบรอบ...

-3(ค) เมื่ อครบรอบการประเมิ น ให้ ผู้ บั งคั บบั ญชาชั้ นต้ นซึ่ งเป็ นผู้ ประเมิ น และส่ วน
ราชการต้นสังกัดพนักงานจ้างดาเนินการ ดังนี้
(1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนด
(2) จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อจัดทาบัญชีรายชื่อพนักงานจ้าง
ตามลาดับคะแนนผลการประเมิน
(3) ส่ ว นราชการเสนอบั ญ ชี ร ายชื่ อ พนั ก งานจ้ า งตามล าดั บ คะแนนผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและ
เป็นธรรมของการประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกเทศมนตรีเพื่อนาไปใช้ในการเลื่อนอัตรา
ค่าตอบแทน”
ข้อ 2
การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ
80 : 20
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้ประเมินจา ปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือความ
ตรงต่อเวลา การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง าน ให้ ป ระเมิ น จากสมรรถนะหลั ก ตามที่ ก.ท. ก าหนด และ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ ของพนักงาน ประกอบด้วย การลา การมาสาย และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล โดยมีรายละเอียดการพิจารณาดังนี้
3.1) การลาป่วยและลากิจ (เกณฑ์ค่าคะแนนปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย)
3.2) การมาสาย (เกณฑ์ค่าคะแนนปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย)
3.3) การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมหรื อ โครงต่า ง ๆ ของเทศบาล (เกณฑ์ ค่ า
คะแนนปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายวรพันธ์ ชาวชุมนุม)
นายกเทศมนตรีตาบลกุดดู่
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เกณฑ์การให้ค่าคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ในด้านการลา การมาสาย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล
1. การลา
คานิยาม การลา หมายความว่า การขออนุญาตลาป่วยและลากิจที่มีระยะเวลาการลาติดต่อในคราว
เดียวกัน และหมายรวมถึงขออนุญาตลาป่วยและลากิจที่มีระยะเวลาการลาไม่ติดต่อกันด้วย
1.1 เกณฑ์ค่าคะแนน
ตารางที่ ๑ การลาป่วย
ระดับ ๐
ระดับ ๑
๐ คะแนน
ขออนุญาต
ลาป่วยมากกว่า
10 วัน

๑ คะแนน
ขออนุญาต
ลาป่วย
9 วัน

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

๒ คะแนน
ขออนุญาต
ลาป่วย
8 วัน

๓ คะแนน
ขออนุญาต
ลาป่วย
7 วัน

๔ คะแนน
ขออนุญาต
ลาป่วย
6 วัน

๕ คะแนน
ขออนุญาต
ลาป่วย
น้อยกว่า
5 วัน

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

๓ คะแนน
ขออนุญาต
ลากิจ
7 วัน

๔ คะแนน
ขออนุญาต
ลากิจ
6 วัน

๕ คะแนน
ขออนุญาต
ลากิจ
น้อยกว่า
5 วัน

ตารางที่ ๒ การลากิจ (เฉพาะพนักงานจ้างตามภารกิจ)
ระดับ ๐
ระดับ ๑
ระดับ ๒
๐ คะแนน
ขออนุญาต
ลากิจมากกว่า
10 วัน

๑ คะแนน
ขออนุญาต
ลากิจ
9 วัน

๒ คะแนน
ขออนุญาต
ลากิจ
8 วัน

1.2 ตารางการเก็บข้อมูล
ชื่อ – นามสกุล.........................................ตาแหน่ง........................................ส่วนราชการ............................
เดือนที่ปฏิบัติราชการ
จานวนวันลาป่วย
จานวนวันลากิจ
๑. เดือนตุลาคม 2561
๒. เดือนพฤศจิกายน 2561
๓. เดือนธันวาคม 2561
๔. เดือนมกราคม 2562
๕. เดือนกุมภาพันธ์ 2563
๖. เดือนมีนาคม 2564
รวมจานวนวันลา
ค่าคะแนนที่ได้
1.3 สูตรการคิดคานวณ
จานวนค่าเฉลี่ยของคะแนนวันลาป่วยและลากิจ = ค่าคะแนนวันลาป่วย+วันลากิจ

1.4 ระดับความคาดหวัง ระดับ 3
๒
1.5 วิธีการเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง
1) ฝ่ายการเจ้าหน้ าที่จัดทา ควบคุมสมุดลงเวลาการมาปฏิบัติราชการทุกวัน และรายงานการมา
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ผ่านหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล จนถึงปลัดเทศบาล ทุกๆวัน
2) เมื่อครบกาหนดรอบการประเมินให้นาข้อมูลการลาป่วยและลากิจ บันทึกข้อมูลลงในแบบจัดเก็บ
ข้อมูลตามตารางที่กาหนด นาจานวนวันที่ได้รับไปเทียบกับค่าคะแนนที่ได้รับตามตารางที่กาหนด
และนาค่าคะแนนที่ได้รับไปคานวณผลหาค่าเฉลี่ยของการลาป่วยและลากิจ
3) นาผลคะแนนที่ได้ ไปกรอกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ตามที่
ก.ท.กาหนด)
4) หลักฐานอ้างอิง คือ สมุดลงเวลาการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
หนังสือการ
ขออนุญาตลาป่วยและลากิจ
2. การมาสาย
คานิยาม การมาปฏิบัติราชการ หมายความว่า การที่พนักงานเทศบาลต้องมาปฏิบัติราชการตามที่
ทางราชการกาหนด คือเข้าทางานไม่เกินเวลา 0๘.๓๐ น.
2.1 เกณฑ์ค่าคะแนน
ระดับ ๐
ระดับ ๑
๐ คะแนน
มาปฏิบัติ
ราชการสาย
เกินกว่า ๕ ครั้ง

๑ คะแนน
มาปฏิบัติ
ราชการสาย
๕ ครั้ง

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

๒ คะแนน
มาปฏิบัติ
ราชการสาย
๔ ครั้ง

๓ คะแนน
มาปฏิบัติ
ราชการสาย
๓ ครั้ง

๔ คะแนน
มาปฏิบัติ
ราชการสาย
๒ ครั้ง

๕ คะแนน
มาปฏิบัติ
ราชการสาย
ไม่เกิน
๑ ครั้ง

2.2 ตารางการเก็บข้อมูล
ชื่อ – สกุล...............................................ตาแหน่ง................................... ส่วนราชการ........................................
เดือนที่ปฏิบัติราชการ
๑. เดือนตุลาคม 2561
๒. เดือนพฤศจิกายน 2561
๓. เดือนธันวาคม 2561
๔. เดือนมกราคม 2562
๕. เดือนกุมภาพันธ์ 2562
๖. เดือนมีนาคม 2562
รวมจานวนวันมาปฏิบัติราชการสาย
2.3 ระดับความคาดหวัง ระดับ 3

จานวนวันที่มาปฏิบัติราชการ
จานวนวันที่มาปฏิบัติ จานวนวันที่มาปฏิบัติ
ราชการตามปรกติ
ราชการมาสาย
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2.4 วิธีการเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง
1) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่จัดทา ควบคุมสมุดลงเวลาการมาปฏิบัติราชการทุกวัน และรายงานการมา
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ผ่านหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล จนถึงปลัดเทศบาล ทุกๆวัน
2) เมื่อครบกาหนดรอบการประเมินให้นาข้อมูลการปฏิบัติราชการ บันทึกข้อมูลลงในแบบจัดเก็บ
ข้อมูลตามตารางที่กาหนด
3) นาผลของจานวนวันที่มาปฏิบัติราชการมาสาย มาเทียบกับค่าคะแนนที่กาหนด
4) นาผลคะแนนที่ได้ ไปกรอกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ตามที่
ก.ท.กาหนด)
5) หลักฐานอ้างอิง คือ สมุดลงเวลาการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล
คานิยาม การมีส่วนร่วม หมายความว่า การมีส่วนร่วมของปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล ที่
หน่ วยงานรั บผิ ดชอบดาเนิ นกิจ กรรมได้มีห นังสื อเวียนขอเชิญหรือขอความร่ว มมือเข้าร่ว มกิจกรรม ตามที่
หน่วยงานเจ้าของกิจกรรมกาหนด ทั้งของหน่วยงานเทศบาลและหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด
กิจกรรม หมายความว่า งานรัฐพิธี งานวันสาคัญ งานประเพณี วัฒนธรรมประจาปี พิธีเปิดโครงการ
การเดินรณรงค์ หรื อการร่วมกิจกรรม หรือโครงการตามรูปแบบที่กาหนด ทั้งของหน่วยงานเทศบาลและ
หน่วยงานภายนอกเป็น ผู้จัด ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก งานวันเด็กแห่งชาติ, การจัดงานวันสตรี, วัน
ท้องถิ่นไทย, งานวันสงกรานต์, วันเทศบาล, งานวันเข้าพรรษา, งานราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้ า พระบรมราชิ นี น าถ, วั น ปิ ย มหาราช, งานวั น ลอยกระทง, วั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้มีหนังสือแจ้งขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้อง
ออกในนามของเทศบาล งานสาคัญที่ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลสมควรเข้าร่วมหรือได้รับมอบหมายเข้า
ร่วมกิจกรรม หรืองานที่ต้องใช้ผู้เข้าร่วมเป็นจานวนมาก และหมายรวมถึงการเดินรณรงค์ของเทศบาลด้วย
3.1 เกณฑ์ค่าคะแนน
ระดับ ๐
ระดับ ๑
๐ คะแนน
เข้าร่วมได้
น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้
ร้อยละ ๒๐-๒๙ ร้อยละ๓๐-๓๙ ร้อยละ ๔๐-๔๙ ร้อยละ ๕๐-๕๙

ระดับ ๕
๕ คะแนน
เข้าร่วมได้ร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป
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3.2 ตารางการเก็บข้อมูล
ชื่อ – สกุล................................................ตาแหน่ง......................................ส่วนราชการ......................................
กิจกรรมหลัก
วันจัดกิจกรรม วันที่เข้าร่วม
ผลงาน
กิจกรรม
เข้าร่วม ไม่ได้เข้าร่วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
...ฯลฯ...
รวม
3.3 สูตรการคิดคานวณ
ร้อยละการมีส่วนร่วมกิจกรรม = จานวนกิจกรรมที่เข้าร่วม X ๑๐๐
กิจกรรมที่ได้รับการแจ้งเรื่องเข้าร่วมทั้งหมด
3.4 ระดับความคาดหวัง ระดับ 3
3.5 วิธีการเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง
1) เลขานุการปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล หรือผู้รับผิดชอบตามที่มอบหมาย เก็บข้อมูลจาก
หนังสือเวียนแจ้ง และการเข้าร่วมกิจกรรมของปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลจากหน่วยงาน
ผู้จัดกิจกรรมบันทึกข้อมูลลงในตารางเก็บข้อมูลเพื่อเป็นสถิติข้อมูลไว้ทุกครั้ง
2) ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานของตนเองที่เข้า
ร่วมกิจกรรม แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลลงในตารางเก็บข้อมูลอีกทางหนึ่ง
3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานผู้จัดกิจกรรม จัดให้มีสมุดบันทึกการลงชื่อของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไว้ด้วยทุกกิจกรรม เพื่อเป็นการหลักฐานและรวบรวมรายงานข้อมูลให้ปลัดเทศบาลและ
รองปลัดเทศบาล เมื่อครบรอบการประเมินแต่ละครั้ง และให้สรุปข้อมูลลงในตารางการจัดเก็บ
ข้อมูล ตามแบบที่กาหนดไว้นี้
4) นาผลการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยตรวจสอบกับหนังสือเวียนแจ้งที่มีการลงรับทราบ
สมุดบันทึกการมาร่วมกิจกรรม มาคานวณเพื่อหาค่าคะแนนที่ควรจะได้รับของแต่ละบุคคลตาม
สูตรที่กาหนด
5) นาผลคะแนนที่ได้ ไปกรอกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ตามที่
ก.ท.กาหนด)
6) หลักฐานอ้างอิง คือ หนังสือเวียนที่ได้ลงรับไว้จากสมุดลงรับหนังสือ สมุดบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมที่มีการลงชื่อไว้ทุกกิจกรรม
..........................................................................

