
 
 

  

 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลพระซอง 
 เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
 ................................ 

 โดยที่ ก.ท. ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนเทศบำล พ.ศ.2558 ก ำหนดให้ เทศบำลต ำบลพระซอง ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนให้พนักงำนเทศบำลในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 

 ดังนั้น เทศบำลต ำบลพระซอง จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
พนักงำนเทศบำลส ำหรับรอบกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลำคม 2562 –        
31 มีนำคม 2563) ดังนี้ 

 1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำลให้ค ำนึงถึงระบบกำรบริหำรผลงำน 
(Perfomance Management) โดยมีองค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70) โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำน คุณภำพของงำน 
ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ 
 1.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย กำรประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ประจ ำผู้บริหำร และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 
 2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนดได้แก่ 
 2.1 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน เป็นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ประเมินกับผู้รับกำรประเมิน 
เกี่ยวกับกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน 
และค่ำเป้ำหมำย 
 2.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ เป็นกำรระบุจ ำนวนสมรรถนะที่ใช้ในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้ำน สมรรถนะประจ ำสำยงำน 3 ด้ำน และ
สมรรถนะประจ ำบริหำร 4 ด้ำน 
 3. ระดับผลกำรประเมิน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ เทศบำลต ำบลพระซอง ให้จัด
กลุ่มคะแนนผลกำรประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่
ละระดับให้เป็นไปตำมท่ี ก.ท. ก ำหนดโดยอนุโลม 
 4. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ตำมท่ี ก.ท. ก ำหนดโดยอนุโลม  
 

 ประกำศ  ณ  วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ. ๒562   

     
      

(นำงสำวนฤมล เหลือบุญชู) 
ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่ 
    นำยกเทศมนตรีต ำบลพระซอง 

 



  
 

  

 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลพระซอง 
 เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
 ................................ 

 โดยที่ ก.ท. ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนเทศบำล พ.ศ.2558 ก ำหนดให้ เทศบำลต ำบลพระซอง ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนให้พนักงำนเทศบำลในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 

 ดังนั้น เทศบำลต ำบลพระซอง จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
พนักงำนเทศบำลส ำหรับรอบกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษำยน 2563 –        
30 กันยำยน 2563) ดังนี้ 

 1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำลให้ค ำนึงถึงระบบกำรบริหำรผลงำน 
(Perfomance Management) โดยมีองค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70) โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำน คุณภำพของงำน 
ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ 
 1.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย กำรประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ประจ ำผู้บริหำร และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 
 2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนดได้แก่ 
 2.1 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน เป็นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ประเมินกับผู้รับกำรประเมิน 
เกี่ยวกับกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน 
และค่ำเป้ำหมำย 
 2.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ เป็นกำรระบุจ ำนวนสมรรถนะที่ใช้ในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้ำน สมรรถนะประจ ำสำยงำน 3  ด้ำน และ
สมรรถนะประจ ำบริหำร 4 ด้ำน 
 3. ระดับผลกำรประเมิน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ เทศบำลต ำบลพระซอง ให้จัด
กลุ่มคะแนนผลกำรประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่
ละระดับให้เป็นไปตำมท่ี ก.ท. ก ำหนดโดยอนุโลม 
 4. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ตำมท่ี ก.ท. ก ำหนดโดยอนุโลม  
 

 ประกำศ  ณ  วันที่  1  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕63 

   

        (นำงสำวนฤมล เหลือบุญชู) 
ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่ 
    นำยกเทศมนตรีต ำบลพระซอง 

 
 



 

  

 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลพระซอง 
 เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
 ................................ 

 โดยที่ ก.จ./ ก.ท./ ก.อบต. ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ ) ก ำหนดให้ 
เทศบำลต ำบลพระซอง ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนจ้ำงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 

 ดังนั้น เทศบำลต ำบลพระซอง จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนจ้ำง ส ำหรับรอบกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลำคม 2562 – 31 
มีนำคม 2563) ดังนี้ 

 1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง ให้ค ำนึงถึงระบบกำรบริหำรงำนของพนักงำนจ้ำง
ตำมหลักกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประกำศมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง โดยมีองค์ประกอบกำร
ประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก ่
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80) โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำน คุณภำพของงำน 
ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ 
 1.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย กำรประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
ประจ ำสำยงำน โดยให้เป็นไปตำมประกำศมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง 
 2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนหรือสมรรถนะ 
ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ที่ ก.กลำง ก ำหนด ได้แก่ 
 2.1 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน เป็นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ประเมินกับพนักงำนจ้ำงผู้รับ
กำรประเมินเกี่ยวกับกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมและภำรกิจในกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย      
โดยต้องก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน และระดับค่ำเป้ำหมำย 
 2.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนหรือสมรรถนะ เป็นกำรระบุจ ำนวนสมรรถนะที่ใช้ในกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนพนักงำนจ้ำง ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ที่พนักงำนจ้ำงต้องได้รับกำรประเมิน 
และสมรรถนะประจ ำสำยงำนอย่ำงน้อย 3 สมรรถนะของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงผู้เชี่ยวชำญ
พิเศษ ทั้งนี้ เป็นไปตำมประกำศมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง โดยใช้รูปแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมท่ี ก.กลำง ก ำหนด 
 3. ระดับผลกำรประเมิน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ เทศบำลต ำบลพระซอง ให้จัด
กลุ่มคะแนนผลกำรประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่
ละระดับให้เป็นไปตำมท่ี ก.กลำง ก ำหนดโดยอนุโลม 
 4. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงตำมที่     
ก.กลำง ก ำหนดโดยอนุโลม  

 ประกำศ  ณ  วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕62    

 
     (นำงสำวนฤมล เหลือบุญชู) 

ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่ 
      นำยกเทศมนตรีต ำบลพระซอง 



 

  

 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลพระซอง 
 เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
 ................................ 

 โดยที่ ก.จ./ ก.ท./ ก.อบต. ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ ) ก ำหนดให้ 
เทศบำลต ำบลพระซอง ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนจ้ำงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 

 ดังนั้น เทศบำลต ำบลพระซอง จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนจ้ำง ส ำหรับรอบกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษำยน 2563 – 30 
กันยำยน 2563) ดังนี้ 

 1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง ให้ค ำนึงถึงระบบกำรบริหำรงำนของพนักงำนจ้ำง
ตำมหลักกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประกำศมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง โดยมีองค์ประกอบกำร
ประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก ่
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80) โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำน คุณภำพของงำน 
ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ 
 1.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย กำรประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
ประจ ำสำยงำน โดยให้เป็นไปตำมประกำศมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง 
 2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนหรือสมรรถนะ 
ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ที่ ก.กลำง ก ำหนด ได้แก่ 
 2.1 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน เป็นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ประเมินกับพนักงำนจ้ำงผู้รับ
กำรประเมินเกี่ยวกับกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมและภำรกิจในกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย โดย
ต้องก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน และระดับค่ำเป้ำหมำย 
 2.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนหรือสมรรถนะ เป็นกำรระบุจ ำนวนสมรรถนะที่ใช้ในกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนพนักงำนจ้ำง ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ที่พนักงำนจ้ำงต้องได้รับกำรประเมิน 
และสมรรถนะประจ ำสำยงำนอย่ำงน้อย 3 สมรรถนะของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงผู้เชี่ยวชำญ
พิเศษ ทั้งนี้ เป็นไปตำมประกำศมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง โดยใช้รูปแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมท่ี ก.กลำง ก ำหนด 
 3. ระดับผลกำรประเมิน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ เทศบำลต ำบลพระซอง ให้จัด
กลุ่มคะแนนผลกำรประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่
ละระดับให้เป็นไปตำมท่ี ก.กลำง ก ำหนดโดยอนุโลม 
 4. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงตำมที่     
ก.กลำง ก ำหนดโดยอนุโลม  

 ประกำศ  ณ  วันที่  1  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕63   

                  
     (นำงสำวนฤมล เหลือบุญชู) 

ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่ 
     นำยกเทศมนตรีต ำบลพระซอง 


