
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านกอก 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
*********************************  

  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกอก  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  และมาตรา 23  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี   เรื่อง  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  2  กรกฎาคม  2547  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6 ) ลงวันที่  30  ธันวาคม  2559 
เทศบาลต าบลบ้านกอก  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลบ้านกอก  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565” 

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2564  เป็นต้นไป 
ข้อ 3  ในประกาศนี้ 
 “นายกเทศมนตรีต าบล”  หมายถึง  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกอก 
 “พนักงานจ้าง”  หมายถึง  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในสังกัด 

เทศบาลต าบลบ้านกอก 
ข้อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการที่เทศบาล

ต าบลบ้านกอก  จะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานจ้าง  และน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในเรื่องต่างๆ  แล้วแต่กรณี  ดังนี้  

(1)  การเลื่อนค่าตอบแทน 
(2) การเลิกจ้าง 
(3) การต่อสัญญาจ้าง 
(4) อ่ืนๆ 
ข้อ 5  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ให้ประเมินผลงานและลักษณะในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 
(1)  ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ) ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังนี้ 

(ก)  ปริมาณผลงาน 
(ข) คุณภาพงาน 
(ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
(ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

(2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ให้เทศบาลก าหนดสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน  และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะแล้วให้ประเมิน
พฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่ก าหนด  
โดยให้น าสมรรถนะของพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด  มาใช้ส าหรับการประเมิน
พนักงานจ้าโดยอนุโลม  ดังนี้ 
 

/พนักงานจ้างทั่วไป... 
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  พนักงานจ้างทั่วไป  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการ  ในระดับ 1 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ  ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย  3  สมรรถนะ  เช่นเดียวกับพนักงาน
เทศบาลในลักษณะเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ  ในระดับปฏิบัติงาน  หรือระดับ
ปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
  พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะโดยก าหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ  ในระดับ 2 
  ข้อ  6  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น         
5  ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  และต้องปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์คะแนนในแต่ละระดับ  ดังนี้ 

(1)  ระดับดีเด่น  ตั้งแต่ร้อยละ  95  ถึง  100  คะแนน 
(2) ระดับดีมาก  ตั้งแต่ร้อยละ  85  แต่ไม่ถึงร้อยละ  95  คะแนน 
(3) ระดับดี  ตั้งแต่ร้อยละ 75  แต่ไม่ถึงร้อยละ   85  คะแนน  
(4) ระดับพอใช้  ตั้งแต่ร้อยละ  65  แต่ไม่ถึงร้อยละ  75  คะแนน 
(5) ระดับปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ  65   คะแนน 
ข้อ  7  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ  

พนักงานจ้างตามท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนดแนบท้ายประกาศ นี้ 
  ข้อ  8  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ให้ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ  
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ช่วงเริ่มรอบการประเมิน  ให้เทศบาลก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานจ้าง  จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและพนักงานจ้างแต่ละคนร่วมกันวางแผนและ
ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความส าเร็จของงาน  ซึ่งพนักงานจ้ างผู้นั้นต้อง
รับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น  โดยก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม  
รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการท างานที่คาดหวังตาม ข้อ 5  ด้วย 

(2)  ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าใน 
การปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (1)  รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จของงานที่ก าหนด 

(3)  เมื่อครบรอบการประเมิน  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้นสังกัด 
ของพนักงานจ้างด าเนินการ  ดังนี้ 

(ก)  ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ นี้  
(ข) จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างตามล าดับ 

คะแนนผลการประเมิน 
(ค)  ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้ 

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  พิจารณามาตรฐาน  ความโปร่งใสและเป็นธรรมของการ
ประเมิน  ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกเทศมนตรี  เพื่อน าไปใช้ในการเลื่อนค่าตอบแทน 
             
        /ข้อ 12  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน... 
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  ข้อ 12  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้ใช้กับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 
  ข้อ  13  ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตามประกาศนี้  ในรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1 ( 1  ตุลาคม  2564-31  มีนาคม  
2565)  และครั้งที่  2  (1  เมษายน  2565- 30  กันยายน   2565) 
 

 
  จึงประกาศใช้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  30 เดือน กันยายน  พ.ศ.  2564 
 
 
 
     (ลงชื่อ)  
              (นายสมควร  พลพวก) 
         นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


