
 

ประกาศเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน 
เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

    
 

 โดยที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  พ.ศ. 2558  ก าหนดให้เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน  
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน  ก่อนเริ่ม
รอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
 ดังนั้นเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน   จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลส าหรับรอบการประเมิน    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ครั้งที่  1        
(1  เมษายน – 30  กันยายน  2561) และครั้งที่ 2 (1  ตุลาคม 2561 – 31  มีนาคม  2562)  ดังนี้ 
 “ระบบการบริหารผลงาน  (Performance Management)”  หมายความว่า  กระบวนการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย  โดยการ
เชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร  หน่วยงาน  และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน 
 ข้อ 1  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น  ได้แก่         
การเลื่อนขั้นเงินเดือน  และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  การให้เงินรางวัลประจ าปี  การพัฒนาและการแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน  การแต่งตั้งข้าราชการ  การให้ออกจากราชการ  การให้รางวัลจูงใจ  และการบริหารงานบุคคลเรื่อง
อ่ืน ๆ  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาล  
และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้ค านึงถึงระบบการบริหา รผลงาน  (Performance 
Management)  ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร  คุณภาพและ
ปริมาณงาน  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา  ความสามารถและความอุตสาหะในการ
ปฏิบัติงาน  ความมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินัยที่ เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ                   
โดยจัดท าการประเมินอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง  และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง  หรือขอค าปรึกษาด้วย 
 ข้อ 2  การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน  และให้เป็นไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่  ก.ท. ก าหนด 
 ข้อ 3  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ  ได้แก่  
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70   
 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน  คุณภาพของงาน  ความรวดเร็ว  หรือตรง
ตามเวลาที่ก าหนด  หรือความประหยัด  หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
 ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน  ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 
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 ข้อ 4  ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลปีละ  2  ครั้ง  ตามรอบปีงบประมาณ  
คือ 

(1) ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปีถัดไป 
(2) ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน  ของปีเดียวกัน 
ข้อ 5  ในแต่ละรอบการประเมิน     ให้เทศบาลน าผลคะแนนการประเมนผลการปฏิบัติงาน  

มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น  5  ระดับ  คือ  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  และต้องปรับปรุง  โดยมีช่วงคะแนน
ประเมินของแต่ละระดับ  ดังนี้ 

(1) ระดับดีเด่น  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ  90  ขึ้นไป 
(2) ระดับดีมาก  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ  80  แต่ไม่ถึงร้อยละ  90 
(3) ระดับดี  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ  70  แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
(4) ระดับพอใช้  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ  60  แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
(5) ระดับต้องปรับปรุง  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 
ข้อ 6  ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 1  เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ได้แก่ 
(1)  นายกเทศมนตรี  ส าหรับปลัดเทศบาล 

 (2)  ปลัดเทศบาล  ส าหรับรองปลัดเทศบาล  ผู้อ านวยการส านัก  กอง  หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง  โดยปลัดเทศบาลมอบหมายในส่วนผลสัมฤทธิ์ของงาน  
ประกอบด้วย 
   2.1  งานประจ า 
   2.2  งานสร้างสรรค์/งานเชิงรุก 
   2.3  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
   2.4  งานที่ได้รับมอบหมาย 
 ผลคะแนนในส่วนผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการรวมกันแล้วจะมีค่า
คะแนนไว้ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ  80  หากมีเล่มผลงานในส่วนของงานสร้างสรรค์/งานเชิงรุก  น าเสนอ
ปลัดเทศบาลพิจารณาจะมีคะแนนเพ่ิมให้แล้วแต่ผลงานของแต่ละบุคคล 
 (3)  ผู้อ านวยการส านัก  กอง  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือ
กอง  ให้น าความในข้อ 6 (๒) ไปพิจารณาปรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลที่อยู่ในบังคับบัญชาตามความเหมาะสม 
 ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานเทศบาลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ  หรือปฏิบัติ
ราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืน  ให้นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการ  หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ  หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แล้วแต่กรณี  เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน 
 ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานเทศบาลผู้ได้โอนหรือย้าย  หลังวันที่  1  มีนาคม  หรือวันที่  
1  กันยายน  ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในเทศบาลเดิมก่อนการโอน
หรือย้าย  เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น  แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หรือส่วนราชการ   หรือหน่วยงานอ่ืนต้นสังกัดใหม่   เพ่ือประกอบการพิจารณา
ตามข้อ 1 
 
 
 
 
 



-3- 
 
 ข้อ 7  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ให้ด าเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
 (1)  ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ เทศบาลประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
 (2)  ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 6  และผู้รับการประเมิน
ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ก าหนดตัวชี้วัด                     
หรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 ส าหรับการก าหนดตัวชี้วัด  ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน  ในกรณีที่
ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ  อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีที่เหมาะสม
แทนหรือเพ่ิมเติม  รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ  ทั้งนี้  ตามแบบท่ี  ก.ท. ก าหนด 
 (3)  ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 6  ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้  และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการประเมิน 
 กรณีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย  หรืองานที่ ได้รับมอบหมาย  หรือการย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง
หรือหน้าที่ความรับผิด  ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงาน  ในระยะการประเมินได้  โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
 (4)  ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 6  ให้ค าปรึกษาแนะน า
ผู้รับการประเมินเพื่อการปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ
ในการปฏิบัติราชการ  และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันท าการ
วิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน  และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนา
เป็นรายบุคคลด้วย 
 (5)  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง  ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 6    
แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล  โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผล
การประเมิน  กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  ให้พนักงาน เทศบาลอย่าง
น้อยหนึ่งคน  ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
 (6)  ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 6  โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
อีกชั้นหนึ่ง  (ถ้ามี)  จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ก่อนน าเสนอต่อนายกเทศมนตรี 
 (7)  ให้นายกเทศมนตรี  หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล
ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน  เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้าง
แรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 ข้อ 8  การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1  ตามข้อ 4  ให้เทศบาลจัดล าดับผลการประเมิน
เรียงล าดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น  ระดับดีมาก  ระดับดี  ระดับพอใช้  ระดับต้องปรับปรุง  ไว้ให้
ชัดเจนเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  และให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่น  ระดับดีมาก  
ระดับดี  ระดับพอใช้  ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 
 ข้อ 9  ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล  เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็น
ธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาลทุกประเภทต าแหน่ง  ประกอบด้วย  
ปลัดเทศบาล  เป็นประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า  2  คน  เป็นกรรมการ  และให้
พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล  เป็นเลขานุการ 
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 ทั้งนี้  เทศบาลอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรองเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
ในระดับกอง  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในเทศบาลด้วยก็ได้ 
 ข้อ 10  ให้เทศบาลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความส าเร็จของ
งาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการ
บริหารงานบุคคลในเรื่องต่าง ๆ  ตามข้อ 1 
 ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บส าเนาไว้ที่ส านักกองหรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกองที่ผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการ
ประเมิน  และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลจัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติ
ข้าราชการ  หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้ 
 ข้อ 11  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ให้ใช้กับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

  ประกาศ    ณ    วันที่   9   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2562 
 

        (ลงชื่อ)      
                     (นายวิชัย   อนันตเมฆ) 
              นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าหลังสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


