
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

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

  โดยที่ ก.ท.จ.จันทบุรี ได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 67) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แก้ไขและปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล กำหนดให้เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้
พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนกันยายนของทุกปี 

  ดังนั้น เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล สำหรับรอบการประเมินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (1 
ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) และ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) ดังนี้ 
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงาน
ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กำหนด หรือการประหยัด 
หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี 
      1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 30 ให้
ประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด  

ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน  ให้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัต ิราชการหรือสมรรถนะ โดยมีส ัดส่วนคะแนนของแต่ละ
องค์ประกอบร้อยละ 50 
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.ท. กำหนด ได้แก่ 
      2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกำหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง 
      2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 
      กรณีตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ให้ประเมิน
สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จำนวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำผู้บริหาร จำนวน 4 
สมรรถนะ 
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     กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั ่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จำนวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 
สมรรถนะ 
  3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลมะขามเมือง
ใหม่ ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม 
  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่ ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม 

  ทั้งนี้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประกาศ ณ วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

                                   
             (นายดิลก   บัวเกิด) 
           นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 

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

  โดยที่ ก.ท.จ.จันทบุรี ได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 67) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แก้ไขและปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล กำหนดให้เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้
พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนกันยายนของทุกปี และตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ 
มท 0809.3/ว 11  ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ให้นำแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้สำหรับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำโดยอนุโลม 

  ดังนั้น เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (1 
ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) และ ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) ดังนี้ 
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงาน
ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กำหนด หรือการประหยัด 
หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี 
      1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 30 ให้
ประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด  
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.ท. กำหนด ได้แก่ 
      2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกำหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง 
      2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 
   1) ลูกจ้างประจำกลุ่มบริการพื้นฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะโดย
กำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับท่ี 1 
   2) ลูกจ้างประจำกลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับท่ี 2 
 

 
 

/3) ลูกจ้างประจำ... 
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   3) ลูกจ้างประจำกลุ ่มสนับสนุนที ่มีชื ่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย 3 
สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยกำหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลมะขามเมือง
ใหม่ ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม 
  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่ ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม 

  ทั้งนี้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประกาศ ณ วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

                                    
             (นายดิลก   บัวเกิด) 
           นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 

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

  โดยที่ ก.ท.จ.จันทบุรี ได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี  เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 
พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 กำหนดให้เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

  ดังนั้น เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) และ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน  – 
30 กันยายน 2565) ดังนี้ 
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ให้มี
องคป์ระกอบการประเมิน จำนวน 2 องค์ประกอบ รวม 100 คะแนน ดังนี้ 
      องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 
คะแนน 
      องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน 
  2. ในแต่ละรอบการประเมิน ให้เทศบาลนำผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัด
กลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
      ระดับดีเด่น  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 
      ระดับดีมาก  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00 – ร้อยละ 89.99 
      ระดับดี  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70.00 – ร้อยละ 79.99 
      ระดับพอใช้  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00 – ร้อยละ 69.99 
      ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมา 
  3. การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน มีหลักฐาน และเป็นไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด 

ทั้งนี้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประกาศ ณ วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

                                                                   
             (นายดิลก   บัวเกิด) 
           นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม ่



 
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

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

  โดยที่ ก.ท.จ.จันทบุรี ได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี  เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แก้ไขการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารผลงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างให้มีควา ม
เหมาะสม กำหนดให้เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วง
เริ่มรอบการประเมิน 

  ดังนั้น เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานจ้างของเทศบาล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 
1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) และ ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) ดังนี้ 
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างของเทศบาลให้คำนึงถึงระบบการบริหาร
ผลงาน (Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือคุ้มค่า 
      1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจำสายงาน 
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.ท. กำหนด ได้แก่ 
      2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกำหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด 
      2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน โดยกำหนดระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง/ความต้องการ ในระดับ 1 

2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย 3 ด้าน โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
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3) พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
โดนกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับท่ี 2 

4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ในประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะ
ประจำสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือ
ประโยชน์ท้องถิ่น โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับท่ี 3 
  3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลมะขามเมือง
ใหม่ ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม 
  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่ ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม 

ทั้งนี้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประกาศ ณ วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

                                  
             (นายดิลก   บัวเกิด) 
           นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม ่

 


