
 

ประกาศเทศบาลต าบลบางเป้า 
เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    

ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง  ได้มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563        
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563  และหนังสือจังหวัดตรัง ที่ ตง 0023.2/ว 9271 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559  
แจ้งซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า นั้น  

  เทศบา ลต าบลบางเป้ า จึงประกา ศหลักเกณฑ์แล ะวิธีก ารประเมินผลการปฏิ บัติงา น                 
ของพนักงา นเทศบา ล  และลูกจ้า งประจ า ปร ะจ าปี งบประมา ณ พ.ศ.  2565 ( รอบการประเ มิน                     
ครั้งที่ 1/2565 และครั้งที่ 2/2565)  ดังนี้ 

  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
 1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)             
โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น  2  ส่วน  ได้แก่ 
  (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)  โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า  
  (ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร  และสมรรถนะประจ าสายงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน  ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  และ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 
 โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ  ดังน้ี 
 (1) ระดับดีเด่น  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 (2) ระดับดีมาก  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
 (3) ระดับดี  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
 (4) ระดับพอใช้  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
 (5) ระดับต้องปรับปรุง  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 
 1.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.ท. ก าหนดโดยอนุโลม 
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 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
  2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)           
โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
   (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า  
   (ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะหลกั 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 
   (ค) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)  ให้ก าหนดสมรรถนะให้
สอดคล้องกับต าแหน่งและกลุ่มต าแหน่งของลูกจ้างประจ า  ดังนี้ 
    (1) ลูกจ้างประจ ากลุ่มบริการพ้ืนฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
โดยก าหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
    (2) ลูกจ้างประจ ากลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
โดยก าหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
    (3) ลูกจ้างประจ ากลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนพนักงานเทศบาล
ให้ประเมินสรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับ
พนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดสมรรถนะ ที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือ
ปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
  2.2 ระดับผลการประเมินและแนวทางการประเมิน ให้น าแนวทางการประเมินผล         
การปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ประกาศ  ณ  วันที่   30   เดือน   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕64 
  

 
(นายละดม  เชื้อช่วย) 

             นายกเทศมนตรีต าบลบางเป้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศเทศบาลต าบลบางเป้า 
เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    

ตามที่คณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดตรัง ได้มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 นั้น 

  เทศบาลต าบลบางเป้า จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 และครั้งที่ 2/2565)  ดังนี้ 

  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป          
ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  โดยก าหนดให้มีสัดส่วน  ดังนี้ 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)  โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน  ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา  และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
 1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20)  โดยน าสมรรถนะของพนักงานเทศบาลมาใช้
ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
  (ก) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  โดยก าหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
  (ข) พนักงานจ้างตามภารกิจ  ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจส าหรับผู้ มีทักษะให้
ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ 
เช่นเดียวกับพนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ                  
ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
  (ค) พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
  (ง) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะ
ประจ าสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือประ โยชน์
ท้องถิ่น  โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 
 2. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้จัดกลุ่มคะแนน
ผลการประเมินเป็น  5 ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  และปรับปรุง 
 3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนั กงานจ้ าง ให้ใช้ตามแบบแนบท้ายประกา ศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)    
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 
                                                                                                      /4.การประเมิน...... 
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 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป         
ให้ด าเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
  4.1 ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้เทศบาลก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของงานในภาพรวม
ของเทศบาลที่จะมอบหมายให้พนักงานจ้างปฏิบัติ จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซ่ึงเป็นผู้ประเมินและพนักงานจ้าง
แต่ละคนร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความส าเร็จของงานซ่ึงพนักงานจ้างผู้นั้น
รับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูป ธรรม 
รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการท างานที่คาดหวังด้วย 
  4.2 ในระหว่ างรอบกา รประเ มิน ให้ ผู้บัง คับบัญชาชั้ นต้นซ่ึ งเป็ นประเมิน ติดตา ม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จของงานที่ก าหนด 
  4.3 เม่ือครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซ่ึงเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการ 
ต้นสังกัดพนักงานจ้างด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ปร ะเมินผลการปฏิบัติงา นของพนักงานจ้ างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่    
เทศบาลต าบลบางเป้าก าหนด 
   (2) จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อพนักงานจ้าง
ตามล าดับคะแนนผลการประเมิน 
   (3) ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างตามล าดับคะแนนผลการประเมิน   
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของ
การประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกเทศมนตรีเพ่ือน าไปใช้ในการเลื่อนอัตราค่าตอบแทน  

ประกาศ  ณ  วันที่   30   เดือน   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕64 
  

 
(นายละดม  เชื้อช่วย) 

             นายกเทศมนตรีต าบลบางเป้า 

 

 
  

 
 

       
 
 
 
 


