
 
                 
 

                 

ประกาศเทศบาลต าบลทา่ยาง 
เรือ่ง  หลักเกณฑแ์ละวธิกีารประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลและลูกจา้งประจ า 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓  และมาตรา ๒๓ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ๚ศ๚๒๕๔๒  มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการ
ประชุมครัง้ที ่๑๑/๒๕๖๒  เม่ือวันที ่๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จงัหวัดนครศรธีรรมราช ในการประชุมครัง้ที ่๕/๒๕๖๒  เม่ือวันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบให้
แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  และออกหลักเกณฑ์
ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบรหิารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม) 
พ๚ศ๚ ๒๕๖๓  ลงวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓  โดยมีผลบังคับใชต้ั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
และส าหรบัลูกจา้งประจ าก าหนดให้น าแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
มาใชโ้ดยอนุโลม และก าหนดให้เทศบาล ประกาศหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปใีห้ พนักงานเทศบาลและลูกจา้งประจ า ในสังกัดทราบโดยทั่วกันภายในเดือนกันยายนของ
ทกุป ี
  ดังน้ัน เทศบาลต าบลท่ายาง  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า  ส าหรับรอบการประเมินที่ ๑  ประจ าป ี                  
พ๚ศ๚ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ดังน้ี 
 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

๑๚ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า                      
ให้ค านึงถึงระบบการบรหิารผลงาน (Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการ
ประเมินและสัดส่วนคะแนนแบ่งเปน็ ๒  ส่วน ได้แก่ 

๑๚๑ ผลสัมฤทธิข์องงาน (ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗๐) โดยประเมินผลจากปรมิาณผลงาน  
คุณภาพของงาน ความรวดเรว็หรอืตรงต่อเวลา และความประหยัดหรอืความคุ้มค่า 

๑๚๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอ้ยละ ๓๐) ประกอบด้วย การประเมิน 
สมรรถนะหลัก  สมรรถนะประจ าผู้บรหิารและสมรรถนะประจ าสายงาน 

ในกรณีทีเ่ปน็การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทีอ่ยู่ระหว่าง 
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรอืมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละ
องค์ประกอบรอ้ยละ ๕๐ 
 

๒. หลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลสัมฤทธิข์องงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ 
ราชการหรอืสมรรถนะ ให้เปน็ไปตามหลักการของมาตรฐานทัว่ไปที ่ก๚กลาง ก าหนด ได้แก่ 



๒ 
 

๒๚๑ การประเมินผลสัมฤทธิข์องงาน เป็นการจดัท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ 
ผู้รบัการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการ
ก าหนดตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย ให้ก าหนดความส าเรจ็ไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน     
ต่อครัง้ กรณีพนักงานเทศบาลได้รบัการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งหรอืระดับสูงขึ้น โดยมีการเสนอ
วิสัยทัศน์หรอืข้อเสนอในการพัฒนางานให้น าวิสัยทัศน์หรอืข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว               
มาก าหนดเป็นองค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิข์องงานในการประเมินครัง้น้ัน และครัง้ถัดไป
จนกว่าจะได้ผลส าเรจ็ตามตัวชีว้ัดทีเ่สนอในวิสัยทศัน์หรอืข้อเสนอ 

๒๚๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรอืสมรรถนะ ให้ประเมินจากสมรรถนะตาม 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งทีค่ณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนดได้แก่ 
กรณีต าแหน่งประเภทบรหิารทอ้งถ่ิน และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถ่ินให้ประเมินสมรรถนะ
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน ๕ สมรรถนะและสมรรถนะประจ าผู้บริหาร จ านวน ๔ 
สมรรถนะ 

 กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภททัว่ไป ให้ประเมินสมรรถนะ 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 
๓ สมรรถนะ 
 

๓๚ ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล              
ท่ายาง ให้จดักลุ่มคะแนนการประเมินเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้และต้องปรบัปรุง 
โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับดังน้ี 
   ระดับดีเด่น  ต้องมีชว่งคะแนนประเมินต้ังแต่รอ้ยละ ๙๐ ขึ้นไป 
   ระดับดีมาก  ต้องมีชว่งคะแนนต้ังแต่รอ้ยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงรอ้ยละ ๙๐ 
   ระดับดี  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึง                
รอ้ยละ ๘๐ 
   ระดับพอใช ้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึง                  
รอ้ยละ ๗๐ 
   ระดับต้องปรบัปรุง ต้องมีชว่งคะแนนประเมินต่ากว่ารอ้ยละ ๖๐ 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจา้งประจ า 
๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า ให้ค านึงถึงระบบการบรหิาร 

ผลงาน(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน
แบ่งเปน็ ๒ ส่วน ได้แก่ 

๑๚๑ ผลสัมฤทธิข์องงาน (ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗๐) โดยประเมินผลจากปรมิาณ 
ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเรว็หรอืตรงต่อเวลา และความประหยัดหรอืความคุ้มค่า 
 

๑๚๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอ้ยละ ๓๐) ก าหนดสมรรถนะให้สอดคล้อง 
กับต าแหน่งและกลุ่มต าแหน่งของลูกจา้งประจ า ดังน้ี 

๑๚๒๚๑ ลูกจา้งประจ ากลุ่มบรกิารพ้ืนฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕  
สมรรถนะ โดยก าหนดสมรรถนะหลักทีค่าดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๑ 



๓ 
 

๑๚๒๚๒ ลูกจา้งประจ ากลุ่มชา่งและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก  
๕  สมรรถนะ  โดยก าหนดสมรรถนะหลักทีค่าดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๒ 
   ๑๚๒๚๓ ลูกจา้งประจ ากลุ่มสนับสนุนทีมี่ชือ่และลักษณะงานเหมือนข้าราชการ
หรอืพนักงานส่วนท้องถ่ิน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๔ สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน
อย่างน้อย  ๓ สมรรถนะ  โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน หรอื
ระดับปฏิบัติการ เชน่เดียวกับข้าราชการหรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ินในลักษณะเดียวกัน 
 

๒. หลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลสัมฤทธิข์องงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ 
ราชการหรอืสมรรถนะ ให้เปน็ไปตามหลักการของมาตรฐานทัว่ไปที ่ก๚ท๚ ก าหนด ได้แก่ 

๒๚๑ การประเมินผลสัมฤทธิข์องงาน เป็นการจดัท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมิน 
กับผู้รบัการประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการ
ก าหนดตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน และค่าเปา้หมาย 

      ๒๚๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรอืสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวน 
สมรรถนะที่ใชใ้นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน ส าหรบั
ลูกจ้างประจ ากลุ่มบรกิารพ้ืนฐาน กลุ่มช่าง และกลุ่มสนับสนุน สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ และ
สมรรถนะประจ าสายงาน ๓ สมรรถนะ ส าหรบัลูกจา้งประจ ากลุ่มสนับสนุนที่มีชือ่และลักษณะงาน
เหมือนข้าราชการหรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน 

๓๚ ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล            
ท่ายาง    ให้จัดกลุ่มคะแนนการประเมินเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้อง
ปรบัปรุง  โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เปน็ไปตามที ่(ก๚ท๚) ก าหนดโดยอนุโลม 
   
 ทัง้น้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที ่ ๘  กันยายน  พ๚ศ๚๒๕๖๔ 
 

 
 
 

      (นายชยัธศัิกด์ิ   อ าลอย)  
               นายกเทศมนตรตี าบลทา่ยาง 

 
 
 


