
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าตอง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 

พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
{รอบการประเมิน ครัง้ท่ี 2 / 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)} 

………………… 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้ง
ท่ี 9/2559 เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2559 กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2559และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน2562 นั้น 

เทศบาลตำบลสันป่าตอง จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง {รอบการประเมิน ครั้งท่ี 2 / 2564  
(1 เมษายน  2564 – 30  กันยายน  2564)} ดังนี ้

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ใหค้ำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

(ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

(ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วยการประเมิน 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วน
คะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 โดยมีช่วงคะแนนประเมนิของแต่ละระดับ ดังนี้ 

(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ รอ้ยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่      ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมนิต่ำกว่าร้อยละ 60 

1.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นตามท่ี ก.ท.กำหนดโดยอนุโลม 
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 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครเูทศบาล 

2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จำนวน 2 
องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี ้

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 
คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนนโดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 

(๑) ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนประเมินตัง้แต่ร้อยละ  90.00 ข้ึนไป 
(๒) ระดับดีมาก ช่วงคะแนนประเมินตัง้แต่ร้อยละ  80.00 – ร้อยละ 89.99 
(๓) ระดับดี ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ  70.00 – ร้อยละ 

79.99 
(๔) ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนประเมินตัง้แต่ร้อยละ  60.00 – ร้อยละ 69.99 
(๕) ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมาการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน มีหลักฐาน และเป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกำหนดการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน ท้ังนี้ ให้พิจารณาจากข้อตกลงของเทศบาล หรือ
สถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา ตามมาตรฐานและภาระงานขั้นต่ำท่ีได้มีการจัดทำและกำหนดไว้ 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 
3.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance 

Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 
 (ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน 
 (ค) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ให้กำหนดสมรรถนะให้สอดคล้อง

กับตำแหน่งและกลุ่มตำแหน่งของลูกจ้างประจำดังนี ้
(1) ลูกจ้างประจำกลุ่มบริการพื้นฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะโดย

กำหนดสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
(2) ลูกจ้างประจำกลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก5 

สมรรถนะ โดยกำหนดสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
(3) ลูกจ้างประจำกลุ่มสนับสนุนท่ีมีช่ือและลักษณะงานเหมือนข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ประเมนิสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย3 
สมรรถนะเช่นเดียวกันกับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยกำหนดสมรรถนะท่ี
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

3.2 ระดับผลการประเมินและแนวทางการการประเมิน ให้นำแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้โดยอนุโลม 
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4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
  4.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไปให้ประเมินจาก

ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี ้

(ก) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 พิจารณาจาก 
(1) ปริมาณผลงาน 
(2) คุณภาพของงาน 
(3) ประโยชน์ของงาน 
 

 (ข) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้นำสมรรถนะของพนักงาน
เทศบาลมาใช้สำหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 

(1) พนักงานจ้างท่ัวไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะโดยกำหนดระดับ
สมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 

(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้
ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะเช่นเดียวกับ
พนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการในระดับปฏิบัติงาน
หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

(3) พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 

  4.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้จัดกลุ่ม 
คะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุงโดยมีช่วงคะแนนประเมินของ
แต่ละระดับ ดังนี้ 

(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่รอ้ยละ 95 ถึง 100 
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่รอ้ยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่รอ้ยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมนิต่ำกว่าร้อยละ 65 

  4.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้างตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

 
 

   (  นายสักการ   ณิยกูล  ) 
  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าท่ี 

   นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


