
ประกาศเทศบาลดำบ่ลํหนองหญ้าดอกขาว
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงาบของข้าราชการพนักงาบส่วนห้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาบของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๔๘ และประกาศคณะกรรมกาพนักงาน 
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล 
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๔๖๓ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญขา 
เพิ่อประกอบการพจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดอน ค่าตอบแทน 
เงินรางวัลประจำปี การเลื่อนหรือแต่งตั้ง การย้าย การโอนและการรับโอน การให้ออกจากราขการ การจูงใจให้ 
รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อเป ็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเทศบาลปฏิบ ัติราชการ 
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จํงกำหนดให้เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ประกาศหลักเกณฑ์ 
และวิธ ีการประเมินผลการปฏิบ ัติงานประจำปีให ้พนักงานเทศบาล ในลังกัดทราบโดยทั่วกันภายในเดอน 
กันยายนของทุกปี

เพ ื่อให ้การปฏิบ ัต ิงานด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล เป็นไปด้วยความ 
เรืยบร้อยและการประเมีนผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ลังกัดเทศบาลตำบลหนอง 
หญ้าดอกขาวบรรลุตามวัตถุประสงค์ จ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล ดังนี้

๑.ประกาศนี้เร ียกว่า “ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักส่วนห้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.ประกาศนี้บ ังคับใช้ในการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ สำหรับรอบการ 
ประเมินคร้ังท่ี ๑ (วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ถึง วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ และรอบการประเมินคร้ังท่ี ๒ 
(วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ถึง วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔) ดังนี้

๓. องค์ประกอบการประเมิน และลัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 
เทศบาลตำบลหนองหญ ้าดอกขาว ได ้ม ีการกำห นดการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงาน

โดยองค์ประกอบในการประเมินไว้ ๒ องค์ประกอบ ได้แก่
(๓.๑) ผลลัมฤทธของงาบ มีลัดส่วนคะแนนร้อยละ ๗๐ โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน 

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กำหนด และการประหย้ดหรือคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
ให้กำหนดผลลัมฤทธี้ของงานพร้อมกำหนดดัวขึ้วัดความสำเร็จ (ไม่น้อยกว่า ๒ โ!ลงาน)ดังน้ี
(๑) ปลัดเทศบาล ตัวขึ้วัดความสำเร็จ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน
(๒) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตัวขึ้วัดความสำเร็จ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน
(๓) ช้าราชการและพนักงานส่วนห้องถิ่น ดัวขึ้วัดความสำเร็จ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน

ช้าราชการและพนักงานส่วนห้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือระดับสูงขึ้น 
โดยมีการเสนอวิลัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน เมอใด้รับการแต่งตั้งให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการ 
พัฒนางาบนั้นมากำหนดเป็นองค์ประกอบการประเมินผลลัมถุทธฃองงานด้วย

-๒-/ (๓.๒) พฤติกรรม...



-๒-

(๓.๒) พฤต ิกรรมการปฏ ิบ ัต ิราซการหรือสมรรถนะ โดยม ีส ัดส ่วนคะแนนร้อยละ ๓๐ 
ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน ให้ 
ประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังนี้

(๑) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นให้ประเมิน 
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำผู้บริหาร

(๒) ตำแหน่งประเภทว'ชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก และ 
สมรรถนะประจำสายงาน ไม่น้อยกว่า ๓ สมรรถนะ

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราซการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ 
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ระหว่างรอบการประเมิน 
ให้ประเมินผลลัมฤทธฃองงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีลัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 
ร้อยละ ๕๐

๔. การประเมินผลสัมฤทธของงาน
เทศบาลตำบลหนองหญ ้าดอกขาว ได ้ม ีการกำห น ดวธ ์การพ ิจารณ าการประเม ิน  

ผลลัมฤทธี้ฃองงาน ชงมีลัดส่วนคะแนนกำหนดไว้ร้อยละ ๗๐ ดังนี้
(๑) สำหรับปลัดเทศบาล พ ิจารณาผลลัมฤทธของงานที่ได้ร ่วมตกลงไว้ก ับผู้ประเมิน 

(นายกเทศมนตริ หรือผู้กำกับดูแลในกรณีไม่มีนายกๆ) ท ี่ม ีการกำหนดเป ๋าหมาย และตัวขี้ว ัดความสำเร็จ 
หรือกำหนดหลักฐาน หรือตัวขี้วัดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐาน 
กำหนดตำแหน่ง

(๒) สำหรับผู้อำนวยการสำนัก/กอง และนักวชาการตรวจสอบภายใน พิจารณาผลลัมฤทธึ๋ 
ของงานที่ได้ร่วมตกลงไว้กับผู้ประเมิน (ปลัดเทศบาล) ท ี่ม ีการกำหนดเป ๋าหมาย และตัวขี้ว ัดความสำเร็จ 
หรือกำหนดหลักฐาน หรือตัวขี้วัดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง

(๓) สำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พิจารณาผลลัมฤทธึ๋ฃองงานที่ได้ร่วมตกลง 
ไว้กับผู้ประเมิน (ผ ู้อำนวยการสำนัก/กอง) พ ิจารณาที่ม ีการกำหนดเป ๋าหมาย และตัวขี้ว ัดความสำเร็จหรือ 
กำหนดหลักฐาน หรือตัวขี้วัดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง

(๔) สำหรับข้าราชการที่มาช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ อปท. ให้นายก อปท.เป็นผู้ให้ 
ข้อมูลและความเห็นการประเมินผลงาน เพื่อส่งให้ด้นลังกัดประเมิน

๔. การประเมินพฤติกรรมการปฏบิติัราชการหรือสมรรถนะ
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ชงมิลัดส่วนคะแนนกำหนดไว้ 

ร้อยละ ๓๐ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหารและสมรรถนะประจำสายงาน ดังนี้
(๓.๑) สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ ประกอบด้วย การมุ่งผลลัมฤทธึ๋ การยึดมั่นในความ 

ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลศ การทำงานเป็นทม
(๓.๒) สมรรถนะประจำผู้บริหาร ๔ สมรรถนะ ประกอบด้วย การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 

ความสามารถในการเป็นผู้นำ ความสามารถในการพัฒนาคน การคิดเซิงกลยุทธ์
(๓.๓) สมรรถนะประจำสายงาน สายงานละไม่น ้อยกว่า ๓ สมรรถนะ โดยให้ข้าราชการ 

และพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภทวชาการและประเภททั่วไป ด้องประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
กำหนดตำแหน่ง

-๓-/ทั่งนี้...



-๓-

ทั้งนี้ ระดับสมรรถนะที่คาดหวังกับระดับสมรรถนะที่ค้นพบโนแต่ละระดับตำแหน่งกำหนดให้ 
พ ิจารณาโดยเปร ียบเท ียบจากคำอธ ิบายสมรรถนะเท ียบก ับพจนาบ ุกรม และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
กับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง

๖. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแบบ 

ท่ี กจ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด
๗. แนวทางการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ

๗.๑ เมื่อเริ่มรอบการประเมิน
(๑) การประเมินผล?เมฤทธของงาน ะ ประเม ินจากผลการปฏ ิบ ัต ิราชการโดยให ้ 

ผ ู้ประเมินกับผู้ว ับการประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการ 
ปฏิบ ัติราชการ พร้อมกำหนดตัวขึ้ว ัดหรือหลักฐานบ่งขึ้ความสำเร็จของงาน โดยพิจารณาความสอดคล้อง 
กับตัวขึ้ว ัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานหรือส่วนราชการ อย่างเป ็นรูปธรรมและเหมาะสม 
กับลักษณะงาน

(๒) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราขการหรือสมรรถนะ : ประเมินโดยใข้วิธีการ 
ล ังเกตพฤติกรรมการปฏิบ ัต ิราชการของผู้ว ับการประเมินโดยให้ผ ู้ประเม ิน โดยให้กรอกระดับสมรรถนะ 
ที่คาดหวังตามระดับตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ให้ผ ู้ว ับการประเมินเสนอแบบประเมินที่ไตัจัดทำตามที่ได้กำหนดข้อตกลงร่วมกัน 
พร้อมลงนามวับทราบข้อตกลง แล้วให้ผู้ประเมินเพอลงนามวับทราบข้อตกลงและให้ผู้ประเมินหรือส่วนราชการ 
รวบรวมไว้สำหรับการประเมินในช่วงครบรอบการประเมิน 

๗.๒ ระหว่างรอบการประเมิน
ผู้ประเมินให้คำปรึกษา แนะนำ หรึอขึ้แจงแก่ผู้วับการประเมิน เพื่อปรับปรุง แก้ไข 

และพัฒนาผลลัมฤทธึ๋ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 
๗.๓ เมื่อครบรอบการประเมิน

(๑) การประเม ินผลลัมฤทธของงาน ให ้ผ ู้ม ิอำนาจหน ้าท ี่ประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ 
ราช การของผู้วับการประเมินตามตัวขึ้วัดผลลัมฤทธี้ฃองงานที่ใด้จัดทำไว้เมื่อเริ่มรอบการประเมินตามข้อตกลง 
และกรอกข้อมูลผลการประเมินลงในแบบประเมิน และสรุปผลคะแนนลงในแบบ

(๒) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ผู้ม ิอำนาจหน้าที่ 
ประเมินสมรรถนะของผู้วับการประเมิน กรอกข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะลงในแบบประเมินและสรุปผล 
คะแนนลงในแบบประเมิน

ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทำข้อมูล ที่ผู้ประเมินลงนามรัชรอง และแบบประเมิน 
ท ี่สรุปผลคะแนนที่ผ ู้ว ับการประเมินได้ลงนามรับทราบผลการประเมินครบถ้วนแล้วให้กอง ภายในกรอบ 
ระยะเวลาของแต ่ละรอบการประเม ินการเจ ้าหน ้าท ี่/หร ืองานการเจ ้าหน ้าท ี่ ภายในกรอบระยะเวลาของ 
แต่ละรอบการประเมิน เพื่อนำผลการประเมินเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณา

๘. กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำบีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบการประเมินครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ) 
และรอบการประเมินคร้ังท่ี ๒ (วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) ไว้ดังนี้

-๔-/ตารางกำหนด...



-๔-

ลำตับ กิจกรรม กรอบระยะเวลา
รอบการประเมิน ©/รอบการประเมิน ๒

๑ กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายในเดือนกันยายนของทุกปี
๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศกำหนด 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี

๓ การจัดทำตัวขี้วัดผลลัมโเทธึ๋ของงานรายบุคคล 
-หน ่วยงานถ ่ายทอดตัวข ี้ว ัดและค่าเป ๋าหมายจาก 
หน่วยงานลงสู่ระตับบุคคล 
- ผ ู้บ ังค ับบ ัญชา (ผ ู้ประเม ิน) ตกลงร่วมกันก ับ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา(ผู้รับการประเมิน) กำหนดตัวขี้วัด 
ผลลัมฤทธฃองงานแล้วเสร็จ

ตุลาคม/เมษายน

๔ ผู้ประเม ินแต ่ละระต ับ ต ิดตามและให ้คำปรีกษา 
แนะนำ

ตุลาคม -  มีนาคม/เมษายน - กันยายน

* ผู้ประเมินดำเนนการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
สมรรถนะ

เมื่อครบรอบการประเมิน

๖ ผ ู้ประเม ิน/ส ่วนราชการแจ้งผลการประเม ินและ 
ส ่งผลการประเม ินให ้กองการเจ้าหน้าท ี่/งานการ
เจ้าหน้าที่

เมษายน/ตุลาคม

๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายชื่อผู้ที่มีผล
การปฏิบัติราชการดีเด่น

เมษายน/ตุลาคม

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 10*๖๓ 

( ล ง ส ู่8 )

(นายสุกิจ ตันโสภณฮนาคักดี้)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว


