
 
  
 

 
  

ประกาศเทศบาลตำบลนาคำ 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและ 

พนักงานจางเทศบาลตำบลนาคำ ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 2 
************************** 

โดยท่ี ก.ท. ไดกำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. ๒๕62 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจาง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2559 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน 
เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับท่ี ๖๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ สวนท่ี ๕ 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดใหเทศบาลตำบลนาคำ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจางเทศบาล     
ในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน 

ในการนี้ เทศบาลตำบลนาคำ จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนกังานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลในสังกัด สำหรับรอบการประเมินประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 2  ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศเทศบาลตำบลนาคำ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตำบลนาคำ” 

2. ประกาศนี้ใหใชบังคับในรอบการประเมิน 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 
3. ประกาศนี้บังคับใชเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล พนกังานครู

เทศบาล และพนักงานจางเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลนาคำ โดยใชหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
3.1.1 ใหคำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวน

คะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก 
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา (พนักงานเทศบาล  
ท่ีอยูในระหวางการทดลองงาน กำหนด รอยละ 50) 

(2) พฤติกรรมการปฏิบัตริาชการ (รอยละ 30 ) ประกอบดวยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจำผูบรหิาร และสมรรถนะประจำสายงาน (พนักงานเทศบาลท่ีอยูในระหวางการทดลอง
งาน กำหนด รอยละ 50) 

3.1.2 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไป ท่ี ก.ท.กำหนด ไดแก 
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(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทำขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับ
การประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ  

(2) พฤติกรรมการปฏิบัตริาชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจำนวนสมรรถนะท่ีใชใน
การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ดาน คือ 1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 2. การยึด
ม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 4. การบริการเปนเลิศ 5. การทำงาน
เปนทีมสมรรถนะ สมรรถนะประจำสายงาน (อยางนอย 3 สมรรถนะ) และสมรรถนะประจำผูบริหาร 4 ดาน 
คือ 1. การเปนผูนำในการเปลี่ยนแปลง 2. ความสามารถในการเปนผูนำ 3. ความสามารถในการพัฒนาคน  
4. การคิดเชิงกลยุทธ 

3.1.3 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนาคำ  
ใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับดีเดน (คะแนนรอยละ 90 ข้ึนไป) ระดับดีมาก 
(คะแนนรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90) ระดับดี (คะแนนรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80) ระดับพอใช 
(คะแนนรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70) และระดับตองปรับปรุง (คะแนนต่ำกวารอยละ 60)  โดยมีเกณฑ
คะแนนแตละระดับใหเปนไปตามท่ี ก.ท.กำหนด 

3.1.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ี 
ก.ท.กำหนด  

3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล 
3.2.1 องคประกอบและสัดสวนของการประเมิน จำนวน 2 องคประกอบ คะแนนรวม 100 

คะแนน ดังนี้ 
(1) องคประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 

70 คะแนน โดยประเมินผลดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน ดานการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

(2) องคประกอบท่ี 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน 

3.2.2 หลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
และการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหเปนไปตาม
หลักการของมาตรฐานท่ัวไป ท่ี ก.ท. กำหนด ตำแหนงสายงานการสอน ไดแก 

(1) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เปนการจัดทำขอตกลง
ระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน เก่ียวกับ 1. ดานการจัดการเรียนการสอน 1.1 การสรางและหรือ
พัฒนาหลักสูตร 1.2 การจัดการเรียนรู (1) การออกแบบหนวยการเรียนรู (2) การจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ (3) กลยุทธใน
การจัดการเรียนรู (4) คุณภาพผูเรียน:ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
ผูเรียน 1.3 การสรางและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรู 1.4 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 1.5 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และหรือวิจัย เพ่ือแกปญหา หรือพัฒนาการเรียนรูท่ี
สงผลตอคุณภาพผูเรียน 2. ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทำ
ขอมูลสารสนเทศ 2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 3. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 3.1 
การพัฒนาตนเอง 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 4. งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  

/(2) การประเมิน ... 
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(2) การประเมินการปฏิบตัิตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ประกอบดวย 1. มีความซ่ือสัตย สุจริต รักษาประโยชนสวนรวม ไมอาศัยหรือยินยอมใหผูอ่ืนใชอำนาจ
และหนาท่ีของตน เพ่ือแสวงหาผลประโยชน 2. การปฏิบัตติามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคำสั่งของ
บังคับบัญชา 3. มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงตอเวลา และอุทิศเวลาใหแกทางราชการ 4. การมีจิตสำนึกดี     
มุงบริการตอกลุมเปาหมายผูรับบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ 5. การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 6. การรักษาภาพลักษณและความสามัคคีในองคกร ชุมชน และสังคม 

3.2.3 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนาคำ  
ใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับดีเดน (คะแนนรอยละ 90 ข้ึนไป) ระดับดีมาก 
(คะแนนรอยละ 80 - รอยละ 89.99) ระดับดี (คะแนนรอยละ 70 - รอยละ 79.99) ระดับพอใช (คะแนน
รอยละ 60 - รอยละ 69.99) และระดับตองปรับปรุง (คะแนนรอยละ 59.99 ลงมา) โดยมีเกณฑคะแนน 
แตละระดับใหเปนไปตามท่ี ก.ท.กำหนด 

3.2.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหเปนตามท่ี ก.ท. กำหนด 
3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางเทศบาล 

 3.3 .1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ใหประเมินจากผลงานและ
คุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
โดยมีสัดสวนของงาน ดังนี้ 

- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  รอยละ 80 พิจารณาจาก 
(1) ปริมาณผลงาน 
(2) คุณภาพของงาน 
(3) ประโยชนของงาน 

- การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รอยละ 20 ใหนำสมรรถนะของพนักงาน
เทศบาลมาใชสำหรับการประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม ดังนี้ 

(1) พนักงานจางท่ัวไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกำหนดระดับ
สมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1 

(2) พนักงานจางตามภารกิจ ไมรวมถึงพนักงานตามภารกิจสำหรับผูมีทักษะ ให
ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจำสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะ 
เชนเดียวกับพนักงานเทศบาลในลกัษณะงานเดียวกัน  โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ใน
ระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแลวแตกรณี 

(3) พนักงานจางตามภารกิจสำหรับผูมีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2 

(4) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 ดาน และ
สมรรถนะประจำสายงาน 3 สมรรถนะ ไดแก ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถ่ิน ความคิดสรางสรรค 
สรางสรรคเพ่ือประโยชนทองถ่ิน โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับ 3 

 3.3.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ใหจัดกลุม
คะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และปรับปรุง 

4. ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนซ่ึงเปนผูติดตามความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังคอยใหคำแนะนำและชวยเหลือในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจางสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและ
ผลสำเร็จตามท่ีกำหนด 

/5. เม่ือครบรอบ ... 
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5. เม่ือครบรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ซ่ึงเปนผูประเมินและสวนราชการตนสังกัด

ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง ดำเนินการดังนี้ 
 5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีเทศบาลตำบลนาคำกำหนด 
 5.2 จัดสงบัญชีรายชื่อใหสวนราชการตนสังกัด เพ่ือจัดทำบัญชีรายชื่อตามลำดับคะแนนผล

การประเมิน 
6. สวนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามลำดับคะแนนผลการประเมินใหคณะกรรมการกลั่นกรอง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปรงใส และเปนธรรมของการประเมิน กอนท่ีจะเสนอ
ผลการประเมินตอนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ เพ่ือนำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน และเลื่อน
อัตราคาตอบแทน 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   1   เดอืน   เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
( นายชาญชัย   ศรีวิวัฒน ) 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ 
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