
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลดงคอน 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง 

.............................................................................. 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ

พนักงานจาง (ฉบับที่ 6) ลงวันท่ี 5 มกราคม 2560 ไดกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง      
จากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน โดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน                    
หรือสมรรถนะ นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงประราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542          
ขอ 39 ของประกาศประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 6) ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจาง ดังน้ี 
  ขอ 1 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ใหใชสําหรับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปทุกตําแหนง ต้ังแตรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังที่ 1 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 

31 มีนาคม 2563 เปนตนไป 

  ขอ 2 ใหมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานจาง ปละ  2 คร้ัง  ตามปงบประมาณ  คือ 

   2.1 คร้ังที่  1  ระหวางวันท่ี  1  ตลุาคม  ถึงวันที่  31  มีนาคม  ของปถัดไป 

   2.2 คร้ังที่  2  ระหวางวันท่ี  1  เมษายน  ถึงวันท่ี  30  กันยายน ของปเดียวกัน 

ขอ 3 ใหผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางดังนี ้
   3.1  ผูอํานวยการสํานัก กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทา

สํานักหรือกอง สําหรับพนักงานจางในสังกดัสวนราชการนั้น 

   3.2 ในกรณีที่เปนการประเมินพนักงานจางผูไดรับมอบหมายใหไปชวยปฏิบัติงานใน

สวนราชการอ่ืน ใหหัวหนาสวนราชการที่ผูรับการประเมินไปชวยปฏิบัติงานเปนผูใหขอมูลและความเห็นเพื่อ

ประกอบการประเมินของผูมีอํานาจหนาที่ประเมิน 

  ขอ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานโดยมี

สัดสวนของผลสัมฤทธ์ิของงานรอยละ 80 และมสีัดสวนของพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะรอยละ 20 

4.1 การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ใหดําเนินการดงันี ้
    (1) ในแตละรอบการประเมินใหผูประเมินและผู รับการประเมินกําหนด
ขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้
ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
    (2) กําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของงานตองอางอิงกับงานที่ผูปฏิบัติงาน
รับผิดชองใน 2 ลักษณะ  คือ  

 
 

/(2.1) งานตามหนาที่... 
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     (2.1) งานตามหนาท่ีความรับผิดชอบหลักของสวนราชการหรือ
ตําแหนงของผูรับการประเมนิ     
     (2.2) งานที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งมิใชงานประจําของสวนราชการหรือ
ของผูรับการประเมิน 
    (3) กําหนดตัวชี้วัดที่จะใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลให
กําหนดไมนอยกวา 2 ตัวชี้วัด เพ่ือใหครอบคลุมมิติในการประเมินที่สําคัญได  และเพื่อไมเปนภาระตอการ
ประเมินมากเกินไป ตัวชี้วัดท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานควรเปนตัวชี้วัดที่สาํคัญและไมควรมีจํานวนมาก
นัก  โดยตัวชี้วัดแตละตัวใหมีน้ําหนักไมนอยกวารอยละ 10 หากพบวาตัวชี้วัดใดมีน้ําหนักนอยกวารอยละ 10  
ใหพิจารณาตัดตัวชี้วัดนั้นออกและกระจายน้ําหนักใหกับตัวชี้วัดอื่นท่ีเหลือ ทั้งน้ีหากตัวชี้วัดนั้นมีความสําคัญไม
สามารถตัดออกไดใหปรบันํ้าหนักของตัวชี้วัดใหม 
    (4) กําหนดคาเปาหมาย ใหผูรับการประเมินเปนผูกรอกคาเปาหมายของแต

ละตัวชี้วัดที่มีการตกลงรวมกันกับผูประเมิน ซ่ึงคาเปาหมายตองสอดคลองกับผลงานที่คาดหวังในชวงระยะเวลา

รอบการประเมิน และคาเปาหมายของผูประเมินหรือหนวยงาน ประกอบดวย 

(4.1) เชิงปริมาณ  หมายถึง  ผลงานท่ีเปนจํานวนวัดได 

(4.2) เชิงคุณภาพ  หมายถึง  ความถูกตอง  ความสมบูรณ  และ 

ความเรียบรอยของผลงาน 

(4.3) เชิงประโยชน  หมายถึง  ความรวดเร็ว หรอืความตรงตอเวลา 

ท่ีกําหนด หรือความประหยัด หรอืความคุมคาของการใชทรัพยากร 

                                     (5) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงงานที่ไดรับมอบหมายหรือมีการเปลี่ยนหนาที่

ความรับผิดชอบ ใหผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนขอตกลงการปฏิบัติงานในระยะ

ประเมินได โดยใหผูประเมินเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงขอตกลงการปฏิบัติงาน 

(6) เมื่อครบรอบการประเมินใหผูประเมินเปรียบเทียบผลสําเร็จของงาน 

กับเปาหมายที่ตกลงรวมกันไวในแตละตัวชี้วัดตั้งแตชวงรอบการประเมินโดยผลสําเร็จของงานท่ีไดเปรียบเทียบ

เปนคะแนนไดดังนี้ 

 

 

 

 

/4.2 การประเมิน... 

ผลสําเร็จของงานเทียบเทากับเปาหมาย 
(เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

(รอยละ) 

คะแนน ผลสําเร็จของงานเทียบกับเปาหมาย 
(เชิงประโยชน) 

(รอยละ) 

คะแนน 

ไมถึงรอยละ  60  ของเปาหมาย 0.5 ไมถึงรอยละ  70  ของเปาหมาย 0.5 
ตั้งแตรอยละ  60  แตไมถึงรอยละ  70  ของเปาหมาย 1 ตั้งแตรอยละ  70  แตไมถึงรอยละ  75  ของเปาหมาย 1 
ตั้งแตรอยละ  70  แตไมถึงรอยละ  80  ของเปาหมาย 1.5 ต้ังแตรอยละ  75  แตไมถึงรอยละ  80  ของเปาหมาย 1.5 
ตั้งแตรอยละ  80  แตไมถึงรอยละ  90  ของเปาหมาย 2 ตั้งแตรอยละ  80  แตไมถึงรอยละ  85  ของเปาหมาย 2 
ตั้งแตรอยละ  90  แตไมถึงรอยละ 100  ของเปาหมาย 2.5 ตั้งแตรอยละ  85  แตไมถึงรอยละ  90  ของเปาหมาย 2.5 
เกินกวาเปาหมายที่กําหนด 3 ตั้งแตรอยละ  90  แตไมถึงรอยละ  95  ของเปาหมาย 3 

  ตั้งแตรอยละ  95  แตไมถึงรอยละ 100  ของเปาหมาย 3.5 

  เกินกวาเปาหมายท่ีกําหนด 4 



- 3 - 

 

   4.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ ใหประเมินจากสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจําสายงาน โดยใหนําสมรรถนะของพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล กําหนดมาใชกับพนักงานจาง โดยอนุโลมและใหดําเนินการดังนี้ 
    (1) ใหมีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานจากสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
การปฏิบัติงาน ไดแก 

(1.1)                (1.1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะเชิง
พฤติกรรมที่กําหนดคุณลักษณะรวมของพนักงานจางทุกคนที่จําเปนตองมีเพ่ือเปนการหลอหลอมใหเกิด
พฤติกรรมและคานิยมที่พึงประสงครวมกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ประชาชน และประเทศชาติ   
ใชประเมินพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปทุกตําแหนง ประกอบดวย 

(ก) การมุงผลสัมฤทธ์ิ 
(ข) การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม 
(ค) การเขาใจในองคกรและระบบงาน 
(ง) การบริการเปนเลิศ 
(จ) การทํางานเปนทีม 

         (1.2) สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) คือ 
สมรรถนะที่กําหนดเฉพาะตําแหนง/สายงานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานจางผูดํารงตําแหนง  
นั้น ๆ สามารถปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดียิ่งข้ึนและบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร (โดยใหนําสมรรถนะของ
พนักงานเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดมาใชสําหรับการประเมินพนักงานจาง         
โดยอนุโลม) ใชประเมินเฉพาะพนักงานจางตามภารกิจ แตไมรวมถึงพนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ
และพนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยครู โดยชวงเร่ิมรอบการประเมินผู รับการประเมินเปนผูกรอก
สมรรถนะประจําสายงานที่ตกลงรวมกับผูประเมิน จํานวน 3 สมรรถนะ 

                         (1.3) สมรรถนะตามสายงาน ใชประเมินเฉพาะพนักงานจางตาม

ภารกิจตําแหนง  ผูชวยครู (ตามสมรรถนะสําหรับตําแหนงในสายงานการสอนของพนักงานเทศบาล โดยอนุโลม)  

ประกอบดวย 

          (1) การออกแบบการเรียนรู 

          (2) การพัฒนาผูเรียน 

          (3) การบริหารจัดการชั้นเรียน 

              (2) วิธีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ ใชวิธีการ

ประเมินแบบการพิจารณาสัดสวนพฤติกรรมที่แสดงออกตอพฤติกรรมที่คาดหวัง ซึ่งจะประเมินวาผูรับการ

ประเมินไดแสดงสมรรถนะตามที่กําหนดมากนอยเพียงใด คิดเปนสัดสวนมากนอยอยางไรเมื่อเทียบกับระดับ

พฤติกรรมท่ีคาดหวัง โดยใหดําเนินการตามวิธีการดังตอไปนี้ 

              (2.1) การกําหนดจํานวนและน้ําหนักในการประเมินพฤติกรรมใน

การปฏิบัติงานหรือสมรรถนะของแตละประเภทและตําแหนงใหเปนไปตามท่ีกําหนดทายประกาศนี้ 

              (2.2) ระดับที่คาดหวัง/ตองการ  ของแตละสมรรถนะและแตละ

ประเภทและตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนดทายประกาศนี้ 

 

 
/(3) ระดับที่ประเมินได... 
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     (3) ระดับท่ีประเมินได เม่ือครบรอบการประเมินผูประเมินเปนผูกรอกระดับ

ท่ีประเมินได  โดยพิจารณารายละเอียดพฤติกรรมในพจนานุกรมสมรรถนะทีละรายการจนถึงสมรรถนะที่กําหนด  

ทําการนับรายการพฤติกรรมที่ผูรับการประเมินทําไดครบถวนตามท่ีระบุไวโดยพฤติกรรมที่ทําได  ชัดเจนเห็น

ประจักษและสม่ําเสมอ 80% ข้ึนไป ทั้งนี้ไมใหนับพฤติกรรมที่ผูรับการประเมินยังไมไดทํา ทําไดไมดี  หรือไม

ครบถวน หรือยังมีจุดบกพรองตองปรับปรุง หลังจากนั้นใหนํารายการพฤติกรรมที่ประเมินไดไปเปรียบเทียบกับ

หลักเกณฑการใหคะแนนสมรรถนะตามตารางเปรยีบเทียบคาคะแนน  ดังน้ี 
ระดับท่ีตองการ/คาดหวัง 
(ตามมาตรฐานกําหนด 

ตําแหน) 

 
 

ระดับท่ี
ประเมินได 

0 

 
 

ระดับท่ี
ประเมินได 

1 

 
 

ระดับท่ี
ประเมินได 

2 

 
 

ระดับท่ี
ประเมินได 

3 

 
 

ระดับท่ี
ประเมินได 

4 

 
 

ระดับที่
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ระดับที่ประเมินได 
 
ระดับท่ีคาดหวัง/ตองการ  1 0 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ระดับท่ีคาดหวัง/ตองการ  2 0 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ระดับท่ีคาดหวัง/ตองการ  3 0 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ระดับท่ีคาดหวัง/ตองการ  4 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ระดับท่ีคาดหวัง/ตองการ  5 0 คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 

  ความหมายของคาคะแนนแตละระดับ  ดังนี้ 

    5  คะแนน  =  ระดับที่ประเมินไดมากกวาระดับท่ีคาดหวังหรือตองการ  1  ระดับขึ้นไป 

    4  คะแนน  =  ระดับที่ประเมินไดเทากับระดับท่ีคาดหวังหรือตองการ 

    3  คะแนน  =  ระดับที่ประเมินไดนอยกวาระดับที่คาดหวังหรือตองการ  1  ระดับ  

    2  คะแนน  =  ระดับที่ประเมินไดนอยกวาระดับที่คาดหวังหรือตองการ  2  ระดับ 

    1  คะแนน  =  ระดับที่ประเมินไดนอยกวาระดับที่คาดหวังหรือตองการ  3  ระดับ 

    ทั้งนี้  คําจํากัดความและคําอธิบายระดับสมรรถนะใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด 

  ขอ 5 การประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางใหดําเนินการตามวิธีการ ดังตอไปนี้ 

   5.1 ชวงเร่ิมรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูประเมินและพนักงานจางซึ่ง

เปนผูรับการประเมินแตละคนรวมกันวางแผนกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายและ/หรือ

ความสําเร็จของงานซึ่งพนักงานจางผูนั้นตองรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยกําหนดดัชนีชี้วัดหรือ

หลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการทํางานที่คาดหวังตามที่กําหนด

ดวย 

   5.2 ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาซึ่ ง เปนผูประเมินติดตาม
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตามขอ 5.1 รวมทั้งคอยแนะนําและชวยเหลือในการ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหพนักงานจางสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและผลสําเร็จของงานที่
กําหนด 
   5.3 เม่ือครบรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูประเมินและสวนราชการตน
สังกัดพนักงานจางดําเนินการ ดังน้ี 
    (1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนด 
 

/(2) ใหผูประเมิน... 
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1.4  กลุมพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยครู  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  ใหประเมินสมรรถนะ 

หลัก  5  สมรรถนะ  และสมรรถนะตามสายงาน  3  สมรรถนะ  โดยกําหนดใหสมรรถนะแตละสมรรถนะมี

น้ําหนัก  ดังนี้ 

  สมรรถนะหลัก      นํ้าหนัก 

(1)  การมุงผลสัมฤทธ์ิ     รอยละ  3 
(2)  การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม  รอยละ  2 
(3)  การเขาใจในองคกรและระบบงาน   รอยละ  2 
(4)  การบริการเปนเลิศ     รอยละ  2 
(5)  การทํางานเปนทีม     รอยละ  2 
สมรรถนะตามสายงาน     นํ้าหนัก 

(1)  การออกแบบเรียนรู     รอยละ  3 
(2)  การพัฒนาผูเรียน     รอยละ  3 
(3)  การบริหารจัดการชั้นเรียน    รอยละ  3 

 

2. การกําหนดระดับที่คาดหวัง/ตองการ ของแตละสมรรถนะแตละประเภท 
การกําหนดระดับที่คาดหวัง/ตองการ ของแตละสมรรถนะและแตละประเภท ในการประเมิน  

แบงเปน  4  กลุม ดังนี้ 

2.1 กลุมพนักงานจางทั่วไป 
(1) สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

 
 
 

2.2 กลุมพนักงานจางตามภารกิจ  แตไมรวมถึงพนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

/2.3 กลุม... 

สมรรถนะหลัก ระดับท่ีคาดหวัง/ตองการ 
1.การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ  1 
2.การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  1 
3.ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  1 
4.การบริการเปนเลิศ ระดับ  1 
5.การทํางานเปนทีม ระดับ  1 

1.สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ตองการ 
1.การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ  1 
2.การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  1 
3.ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  1 
4.การบริการเปนเลิศ ระดับ  1 
5.การทํางานเปนทีม ระดับ  1 
2. สมรรถนะประจําสายงาน ระดับท่ีคาดหวัง/ตองการ 
จํานวน 3 สมรรถนะ 
(ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
ท่ี ก.ท.กําหนด  โดยอนุโลม) 

ระดับ  1 
ระดับ  1 
ระดับ  1 
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2.3 กลุมพนักงานจางตามภารกิจ  สําหรบัผูมีทักษะ (ตําแหนงพนักงานขับรถยนต) 
 

 
 
 

 

 
2.4 กลุมพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยครู  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ตองการ 
1.การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ  2 
2.การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  2 
3.ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  2 
4.การบริการเปนเลิศ ระดับ  2 
5.การทํางานเปนทีม ระดับ  2 

1.สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ตองการ 
1.การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ  1 
2.การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ  1 
3.ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ  1 
4.การบริการเปนเลิศ ระดับ  1 
5.การทํางานเปนทีม ระดับ  1 
2.สมรรถนะตามสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ตองการ 
1. การออกแบบเรียนรู ระดับ  1 
2. การพัฒนาผูเรียน ระดับ  1 
3. การบริหารจัดการชั้นเรยีน ระดับ  1 



 

 

บัญชีรายช่ือลําดับคะแนนผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจ 

ประจําปงบประมาณ......................  คร้ังที่................ 

ระหวางวันที.่............  เดือน .............. พ.ศ.......  ถึงวันท่ี ............  เดือน .............  พ.ศ............. 

สังกัด.................................................... 
 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ผลการประเมิน หมายเหตุ 
คะแนน ระดับ  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

(ลงชื่อ)......................................ผูประเมิน 

(....................................) 

ตําแหนง.................................................. 

 



 

บัญชีรายช่ือลําดับคะแนนผลการปฏิบัติงานของพนกังานจางท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ......................  คร้ังที่................ 

ระหวางวันที.่............  เดือน .............. พ.ศ.......  ถึงวันท่ี ............  เดือน .............  พ.ศ............. 

สังกัด.................................................... 
 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ผลการประเมิน หมายเหตุ 
คะแนน ระดับ  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

(ลงชื่อ)......................................ผูประเมิน 

(....................................) 

ตําแหนง.................................................. 

 


