
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาบของพนักงานจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่ ก .ท .จ. ได ้กำหนดมาตรฐานท ั่วไปเก ี่ยวก ับหล ักเกณ ฑ ์และว ิธ ีการประเม ินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานให้พนักงานจ้าง ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในข่วงเริ่มรอบการ 
ประเมิน

ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
ก ารป ฏ ิบ ัต ิงาน ข อ งพ น ัก งาน จ ้าง  ส ำห ร ับ รอ บ ก ารป ระ เม ิน  ป ระจำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ .๒๕๖(ะ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ -  ๓๐ กันยายน ๒๕;๖(ะ) ดังนี้

๑. การประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของพนักงานจ้างให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(?6ป๐๓าลก06 ^๒กล56๓ 61าปโดยมีองค์'ประกอบการ'ประเมินและลัดส่วนคะแนน แบ่งเปีน ๒ ส่วนได้แก่

๑ .๑ ผลลัมฤทธิ้ฃองงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ร้อยละ ๒๐)
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลลัมฤทธิ้ฃองงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ 

สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ กจ. ก.ท.และก.อบต.กำหนด ได้แก่
๒.๑ การประเมินผลลัมฤทธึ๋ฃองงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ 

การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกำหนดตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติงาน และค่าเป็าหมาย

๒.๒ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะ 
ที่ใข้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี

(๑) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕: สมรรถนะ โดยกำหนดระดับ 
สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๑

(๒) พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ ด้าน 
และสมรรถนะประจำสายงาน ๓ สมรรถนะ เช ่นเดียวกับพนักงานส่วนตำบลใบลักษณะงานเดียวกัน 
โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี

(๓) พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะ หลัก ๕ ด้าน 
โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๒

(๔) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ ด้าน และสมรรถนะ 
ประจำสายงาน-๓ สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพื่อ 
ประโยชน์ท้องถ่ิน โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการในระดับ ๓

๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล 
หนองหญ้าดอกขาว ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

-๒-/ดีเด่น...



-๒-

ดีเด่น ตงแต่ร้อยละ ๙๔ ถง ๑๐๐ คะแนน
ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ ๘๔ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๔ คะแนน
ด ี ตั้งแต่ร้อยละ ๗๔ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๔ คะแนน
พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ ๖๔ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๔ คะแนน
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยล ะ ๖๔ คะแนน
๔. แบบประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของพนักงาบจ้างตามภารกิจและพนักงาบจ้างท ั่วไป 

ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาบ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี ๖) มาไซโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงซ่ือ) ( ^ ?  -
(นายอุดร เพ็งอร่าม)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

\



บัญชีแบบท้ายประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
ร้อยละของฐานในการคำนวณ ที่ใช้เลึ่อนค่าตอบแทน-พนักงานจ้าง 

(รอบระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ -  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
1

คะแนน ๓!ก คะแนน ๓ ระดับผลการประเมิน ร้อยละ'ของฐาน 
ในการคำนวณ

๐.๐๐ ๖๔.๙๙ ปรับปรุง ๐.๐๐'96
๖๕ ๐๐ ๗๔.๙๙ พอใช้ อ.00%
๗๕๐๐ ๗๔.๙๙ ดี ๑.๔๐%
๗๖.๐๐ ๗๖.๘๙ ดี ๑.๖๐96
๗๗.๐๐ ๗๗.๙๙ ดี ๑.๗๐
๗๘.๐๐ ๗๘.๙๙ ดี ๑.๘๐%
๗๙.๐๐ ๗๙.๙๙ ดี ๑.๙๐
๘๐.๐๐ ๘๐.๙๙ ดี ๒.๐๐96
(ง่ึ®.00 ๘๑.๙๙ ดี ๒.๑๐96
๘๒.๐๐ ๘๒.๙๙ ดี ๒.๒๐'96
๘๓.๐๐ ๘๓.๙๙ ดี ๖.๓๐96
๘๔.๐๐ ๘๔.๙๙ ดี ๒.๔๐'96
๘๕๐๐ ๘๕๙๙ ดีมาก ๒.๔๐'96
๘๖.๐๐ ๘๖.๙๙ ดีมาก ๒.๖๐96
๘๗.๐๐ ๘๗.๙๙ ดีมาก ๒.๗๐96
๘๘.00 ๘๘.๙๙ ดีมาก ๒.๘๐
๘๙.๐๐ ๘๙.๙๙ ดีมาก ๒.๙๐96
๙๐.๐๐ ๙๐.๙๙ ดีมาก ๓.0096
๙๑.๐๐ ๙๑.๙๙ ดีมาก ๓.๑๐%
๙๒.๐๐ ๙๖.๙๙ ดีมาก ๓.๒๐%
๙๓.๐๐ ๙๓.๙๙ ดีมาก ๓.๓๐'96
๙๔.๐๐ ๙๔.๘๙ ดีมาก ๓.๔๐'96

* ,๙๕๐๐ ๙๔.๙๘ ดีเด่น ๓.๔๐96
๙๖.๐๐ ๙๖.๙๙ ดีเด่น ๔.๐๐'96
๙๗.๐๐ ๙๗.๙๙ ดีเด่น ๔. ๔๐
๙๘.๐๐ ๙๘.๙๙ ดีเด่น ๕๐๐'96
๙๙.๐๐ ๙๙.๙๙ ดีเด่น ๔.๔๐'96

๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ดีเด่น ๖.๐๐96

หมายเหตุ : พนักงานจ้างที่จะได้เลื่อนค่าตอบแทนต้องมีผลการปฏิบัติงานในระดับดีข้ึนไป


