
 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลก้อ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป 

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

  โดยท่ี ก.ท. ได้กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 6) ให้เทศบาลกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักการท่ีจะประเมินผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของ
ผลสําเร็จและผลสําฤทธิ์ของงาน โดยเทศบาลกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีมีความชัดเจน การประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะใน
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ทราบโดยท่ัวกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบ
การประเมิน 
 

  ดังนั้น เทศบาลตําบลก้อ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไปของเทศบาลตําบลก้อ สําหรับรอบการประเมิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561) ดังนี้ 
  1.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป โดยมี
องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
  1.1.ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  1.2.พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะท่ีเก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของงานและระบุพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะแล้ว
ให้ประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและ
พฤติกรรมบ่งชี้ท่ีกําหนด  
  2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไปท่ี ก.จ.ก.ท.และก.อบต. กําหนด ได้แก่ 
  2.1.การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทําข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 
  2.2.พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจํานวนสมรรถนะท่ีใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  
  1)พนักงานจ้างท่ัวไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะโดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ี
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
  2)พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจสําหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะและสมรรถนะประจําสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับพนักงาน
เทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับ
ปฏิบัติการแล้วแต่กรณี  
  พนักงานจ้างตามภารกิจสําหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะโดยกําหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
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3)พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะประจํา

สายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองท้องถ่ิน ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือ
ประโยชน์ท้องถ่ิน โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3  
  3.ระดับผลการประเมิน ให้เทศบาลนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
จ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยกําหนดช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
  ดีเด่น    ต้ังแต่ร้อยละ   95 ถึง 100  คะแนน 
  ดีมาก ต้ังแต่ร้อยละ  85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน 
  ดี ต้ังแต่ร้อยละ  75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน 
  พอใช้ ต้ังแต่ร้อยละ  65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน 
  ปรับปรุง ต้ังแต่งร้อยละ  65   คะแนน 
  4.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไปตามท่ี ก.ท. กําหนด 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 1  เดือน เมษายน พ.ศ.2561 
   
 
 
    (ลงชื่อ)...................................... 
     (นายชุมพร   มะโน) 
           นายกเทศมนตรีตําบลก้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลก้อ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป 

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

  โดยท่ี ก.ท. ได้กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 6) ให้เทศบาลกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักการท่ีจะประเมินผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของ
ผลสําเร็จและผลสําฤทธิ์ของงาน โดยเทศบาลกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีมีความชัดเจน การประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะใน
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ทราบโดยท่ัวกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบ
การประเมิน 
 

  ดังนั้น เทศบาลตําบลก้อ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไปของเทศบาลตําบลก้อ สําหรับรอบการประเมิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ดังนี้ 
  1.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป โดยมี
องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
  1.1.ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  1.2.พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะท่ีเก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของงานและระบุพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะแล้ว
ให้ประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและ
พฤติกรรมบ่งชี้ท่ีกําหนด  
  2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไปท่ี ก.จ.ก.ท.และก.อบต. กําหนด ได้แก่ 
  2.1.การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทําข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 
  2.2.พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจํานวนสมรรถนะท่ีใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  
  1)พนักงานจ้างท่ัวไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะโดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ี
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
  2)พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจสําหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะและสมรรถนะประจําสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับพนักงาน
เทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับ
ปฏิบัติการแล้วแต่กรณี  
  พนักงานจ้างตามภารกิจสําหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะโดยกําหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
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3)พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะประจํา
สายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองท้องถ่ิน ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือ
ประโยชน์ท้องถ่ิน โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3  
  3.ระดับผลการประเมิน ให้เทศบาลนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
จ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยกําหนดช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
  ดีเด่น    ต้ังแต่ร้อยละ   95 ถึง 100  คะแนน 
  ดีมาก ต้ังแต่ร้อยละ  85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน 
  ดี ต้ังแต่ร้อยละ  75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน 
  พอใช้ ต้ังแต่ร้อยละ  65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน 
  ปรับปรุง ต้ังแต่งร้อยละ  65   คะแนน 
  4.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไปตามท่ี ก.ท. กําหนด 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 
   
 
 
    (ลงชื่อ).......... ............................ 
     (นายชุมพร   มะโน) 
           นายกเทศมนตรีตําบลก้อ 
 

 

 


