
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลพระซอง 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  
และลูกจ้างประจ า (รอบการประเมิน ครั้งที ่1/2565 – 2/2565)   

………………………………………… 
 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2563  ลงวันที่ 10 
มิถุนายน 2563  และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่  26  กันยายน  2559  
ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  นั้น                     

  เทศบาลต าบลพระซอง จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจ า  (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 – 2/2565)    ดังนี้ 
  1.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
   1.1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ ให้ ค านึ งถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance  
Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
        (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า   
        (ข) พฤติกรรมการปฏิบั ติ ราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้ วยการประเมิน            
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 
     การประเมินผลการปฏิบัติงานของต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและต าแหน่งประเภท
อ านวยการท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ า
ผู้บริหาร จ านวน 4 สมรรถนะ   

                       การประเมินผลการปฏิบัติงานของต าแหน่งประเภทวิชาการและต าแหน่งประเภททั่วไป ให้
ประเมินสมรรถนะประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน ไม่น้อยกว่า 3 
สมรรถนะ   

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที
ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 
   โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 
        (1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
        (2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
        (3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
        (4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
        (5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 

/1.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน... 
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    1.2  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามท่ี ก.ท.ก าหนดโดยอนุโลม  
  2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
   2.1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ ให้ ค านึ งถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance  
Management)  โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
        (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา  และความประหยัดหรือความคุ้มค่า   
        (ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 
        (ค)  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ให้ก าหนดสมรรถนะให้
สอดคล้องกับต าแหน่งและกลุ่มต าแหน่งของลูกจ้างประจ าดังนี้ 
    (1) ลูกจ้างประจ ากลุ่มบริการพ้ืนฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ              
โดยก าหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/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 าแนวทางการประเมินผล การ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้โดยอนุโลม 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  21  กันยายน  พ.ศ.  2564  
 
 
 
 

(นายชาญชัย ค าจ าปา) 
นายกเทศมนตรีต าบลพระซอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลพระซอง 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   

(รอบการประเมิน ครั้งที ่1/2565)   
………………… 

 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานจ้างของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559) ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 
2559 นั้น                     
  เทศบาลต าบลพระซอง จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  
(รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565) ดังนี้         
  1.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
   1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ประเมิน
จากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้ 
    (ก)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ร้อยละ 80 พิจารณาจาก 
     (1) ปริมาณผลงาน 
     (2) คุณภาพของงาน 
     (3) ประโยชน์ของงาน  
    (ข)  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้น าสมรรถนะของ
พนักงานส่วนต าบลมาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
     (1 ) พนักงานจ้างทั่ ว ไป  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ              
โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
     (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจส าหรับ         
ผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5  สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ 
เช่นเดียวกับพนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ
ปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
     (3) พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
    1.2  ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้จัดกลุ่ม
คะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง  
 
 
 

/โดยมีช่วงคะแนน... 
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   โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 
    (1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100   
    (2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 
    (3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 
    (4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 
    (5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 65 
   1.3   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้างตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
  
    ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
 
  
 
 

(นายชาญชัย ค าจ าปา) 
นายกเทศมนตรีต าบลพระซอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลพระซอง 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง   

(รอบการประเมิน ครั้งที ่1/2565)   
………………… 

 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 19 
กรกฎาคม 2562 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานจ้างของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559) ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 
2559 นั้น                     
  เทศบาลต าบลพระซอง จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจ้าง  (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565) ดังนี้ 
        1.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล 
    1.1  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จ านวน         
2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 คะแนน 
  องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน 
   โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 
    (๑) ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 
    (๒) ระดับดีมาก ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00 – ร้อยละ 89.99 
    (๓) ระดับดี ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70.00 – รอ้ยละ 79.99 
    (๔) ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00 – ร้อยละ 69.99 
    (๕) ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมา 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน มีหลักฐาน และเป็นไปตามแบบประเมินผล        
การปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด  
  การจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน ทั้งนี้  ให้พิจารณาจากข้อตกลงของเทศบาล หรือสถานศึกษา หรือ
หน่วยงานการศึกษา ตามมาตรฐานและภาระงานขั้นต่ าที่ได้มีการจัดท าและก าหนดไว้ 
 
 
 
 

       / การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง... 
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  2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
   2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ประเมิน
จากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้ 
    (ก)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ร้อยละ 80 พิจารณาจาก 
     (1) ปริมาณผลงาน 
     (2) คุณภาพของงาน 
     (3) ประโยชน์ของงาน  
    (ข)  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้น าสมรรถนะของ
พนักงานเทศบาลมาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
     (1 ) พนักงานจ้างทั่ ว ไป  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ              
โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
     (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจส าหรับ         
ผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5  สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ 
เช่นเดียวกับพนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ
ปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
     (3) พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
    2.2  ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้จัดกลุ่ม
คะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง   
   โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 
    (1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100   
    (2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 
    (3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 
    (4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 
    (5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 65 
   2.3   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้างตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 

ประกาศ   ณ  วันที่   1   ตุลาคม   พ.ศ. 2564 

 
 
 

(นายชาญชัย ค าจ าปา) 
นายกเทศมนตรีต าบลพระซอง 

 


