
 

ประกาศเทศบาลตำบลบางเป้า 
เร่ือง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    

ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง  ได้มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563        
ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2563  และหนังสือจังหวัดตรัง ท่ี ตง 0023.2/ว 9271 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559  
แจ้งซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ นั้น  

  เทศบาลตำบลบางเป้า จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบั ติงาน                 
ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบการประเมิน                     
ครั้งท่ี 1/2564 และครั้งท่ี 2/2564)  ดังนี้ 
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
 1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)             
โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น  2  ส่วน  ได้แก่ 
  (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)  โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า  
  (ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจำผู้บริหาร  และสมรรถนะประจำสายงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ในรอบการประเมิน  ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  และ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 
 โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ  ดังนี้ 
 (1) ระดับดีเด่น  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
 (2) ระดับดีมาก  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตัง้แต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
 (3) ระดับดี  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตัง้แต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
 (4) ระดับพอใช้  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตัง้แต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
 (5) ระดับต้องปรับปรุง  ต้องมีช่วงคะแนนประเมนิต่ำกว่าร้อยละ 60 
 1.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตามท่ี ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม 
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 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 
  2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (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)  ให้กำหนดสมรรถนะให้
สอดคล้องกับตำแหน่งและกลุ่มตำแหน่งของลูกจ้างประจำ  ดังนี้ 
    (1) ลูกจ้างประจำกลุ่มบริการพื้นฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
โดยกำหนดสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
    (2) ลูกจ้างประจำกลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
โดยกำหนดสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
    (3) ลูกจ้างประจำกลุ่มสนับสนุนท่ีมีช่ือและลักษณะงานเหมือนพนักงานเทศบาล
ให้ประเมินสรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับ
พนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยกำหนดสมรรถนะ ท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือ
ปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
  2.2 ระดับผลการประเมินและแนวทางการประเมิน ให้นำแนวทางการประเมินผล         
การปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   30   เดือน   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕63 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศเทศบาลตำบลบางเป้า 
เร่ือง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    

ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง ได้มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2559 นั้น 

  เทศบาลตำบลบางเป้า จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบการประเมิน ครั้งท่ี 1/2564 และครั้งท่ี 2/2564)  ดังนี้ 

  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป          
ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  โดยกำหนดให้มีสัดส่วน  ดังนี้ 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)  โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน  ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา  และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
 1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20)  โดยนำสมรรถนะของพนักงานเทศบาลมาใช้
สำหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
  (ก) พนักงานจ้างท่ัวไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  โดยกำหนดระดับ
สมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
  (ข) พนักงานจ้างตามภารกิจ  ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะให้
ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ 
เช่นเดียวกับพนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ                  
ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
  (ค) พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
  (ง) พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะ
ประจำสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้นท่ีและการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์
ท้องถิ่น  โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 
 2. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้จัดกลุ่มคะแนน
ผลการประเมินเป็น  5 ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  และปรับปรุง 
 3. แบบประเมินผลการปฏิบั ติงานของพนักงานจ้าง ให้ใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 6)    
ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2559 
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 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป         
ให้ดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
  4.1 ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้เทศบาลกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของงานในภาพรวม
ของเทศบาลท่ีจะมอบหมายให้พนักงานจ้างปฏิบัติ จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและพนักงานจ้าง
แต่ละคนร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความสำเร็จของงานซึ่งพนักงานจ้างผู้นั้น
รับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยกำหนดดัชนีช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งช้ีความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการทำงานท่ีคาดหวังด้วย 
  4.2 ในระหว่างรอบการประเมินให้ ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นซึ่ งเป็นประเมินติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จของงานท่ีกำหนด 
  4.3 เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการ 
ต้นสังกัดพนักงานจ้างดำเนินการ ดังนี้ 
   (1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี    
เทศบาลตำบลบางเป้ากำหนด 
   (2) จัดส่งบัญชีรายช่ือให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อจัดทำบัญชีรายช่ือพนักงานจ้าง
ตามลำดับคะแนนผลการประเมิน 
   (3) ส่วนราชการเสนอบัญชีรายช่ือพนักงานจ้างตามลำดับคะแนนผลการประเมิน   
ให้คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของ
การประเมิน ก่อนท่ีจะเสนอผลการประเมินต่อนายกเทศมนตรีเพื่อนำไปใช้ในการเล่ือนอัตราค่าตอบแทน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   30   เดือน   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕63 

 

  
 
 

       
 
 
 
 
 


