
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหลักช้าง 
เรื่อง    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1   
……………………………………….   

  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)  แจ้งแก้ไขการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารผลงานและการเลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559  นั้น  

  ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  24  วรรคเจ็ด  ประกอบมาตรา  17 (4) (5)  และ
มาตรา  22  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ประกอบกับ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลในการประชุม  ครั้งที่  9/2559  เมื่อวันที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2559  
ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เทศบาล  
ต าบลหลักช้าง จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
  ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศเทศบาลต าบลหลักช้าง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง” 
  ข้อ  2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2562  เป็นต้นไป 
  ข้อ  3  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป       
ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  
       (1)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังนี้ 
   (ก)  ปริมาณผลงาน 
   (ข)  คุณภาพผลงาน 
   (ค)  ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
   (ง)  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
       (2)  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ให้เทศบาลก าหนดสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน  และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะ           
แล้วให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ก าหนด  โดยให้น าสมรรถนะของพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
ก าหนด  มาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม  ดังนี้ 
  พนักงานจ้างทั่วไป  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการ  ในระดับ  1 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ  ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ  เช่นเดียวกันกับพนักงาน
เทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ  ในระดับปฏิบัติงาน  หรือ
ระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
 

/พนักงานจ้าง…….. 
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  พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ              
โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ  ในระดับ  2 
  พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  ให้เทศบาลน าผลคะแนนการประเมินสมรรถนะหลัก  5  ด้าน  
และสมรรถนะประจ าสายงาน  3  สมรรถนะ  ได้แก่  ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น  ความคิด
สร้างสรรค์  สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น  โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ  ในระดับ  3 
  ในแต่ละรอบการประเมิน  ให้เทศบาลน าผลคะแนนการประเมินผลการผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น  5  ระดับ  คือ  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง  โดยก าหนดช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน  ดังนี้ 
  ดีเด่น   ตั้งแต่ร้อยละ 95  ถึง  100  คะแนน 
  ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ 85  แต่ไม่ถึงร้อยละ  95  คะแนน 
  ดี ตั้งแต่ร้อยละ 75  แต่ไม่ถึงร้อยละ  85  คะแนน 
  พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ 65  แต่ไม่ถึงร้อยละ  75  คะแนน 
  ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ  65  คะแนน 
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเทศบาล 
อาจพิจารณาใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานและวิธีที่
เทศบาลเลือกใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก็ได้  ส าหรับพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ให้เทศบาลก าหนดขึ้นได้เองหรือปรับใช้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  การประเมินดังกล่าวต้องครอบคลุมงาน/
ภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย  ความส าเร็จของงาน  ผลผลิตที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน  ตัวชี้วัดผล                          
การปฏิบัติงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 
       (3)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
ให้ด าเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
   (ก)  ช่วงเริ่มรอบการประเมิน  ให้เทศบาลก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมิน  และพนักงานจ้างแต่ละคน  
ร่วมกันวางแผนและก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความส าเร็จของงานซึ่ง
พนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น  โดยก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของ
งานอย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการท างานที่คาดหวังตาม  (2)  ด้วย 
   (ข)  ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม  (ก)  รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จของงาน             
ที่ก าหนด 
   (ค) เมื่อครบรอบการประเมิน  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วน
ราชการต้นสังกัดพนักงานจ้างด าเนินการ  ดังนี้ 
        (1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนด      
        (2) จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อพนักงานจ้าง
ตามล าดับคะแนนผลการประเมิน 

 
 

/(3)  ส่วนราชการ… 
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