
บทที่ 1  
บทนํา 

  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 
4/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับปรุงระบบจ าแนกต าแหน่งของ     
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง (Broadband) และมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2557 เห็นชอบในหลักการการสร้างความสมบูรณ์ของระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตาม
แผนปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยให้มีการปรับปรุงระบบการ บริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งระบบ และได้มีประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ให้มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558  
แกไข “ต าแหน่งประเภทบริหาร” และ “ต าแหน่งประเภทอ านวยการ” เป็น “ต าแหน่ง ประเภทบริหาร
ท้องถิ่น” และ “ต าแหน่งประเภทอ านวยการทอ้งถิ่น” 
   และตามแนบทายประกาศเรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 บัญชีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย   
 1.  ความรู้ที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจ านวน 21 ด้าน (สายงาน 
ประเภทบริหารท้องถิ่นอย่างน้อย 7 ด้าน ,สายงานประเภทอ านวยการท้องถิ่น อย่างน้อย 7  ด้าน , สายงาน 
ประเภทวิชาการ อย่างน้อย 5 ด้าน , สายงานประเภททั่วไป อย่างน้อย  3 ด้าน) 
  2.  ทักษะที่จ าเป็นในงานของขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจ านวน 9 ด้าน ดังนี้  
  1. ทักษะการบริหารข้อมูล  
  2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  
  3. ทักษะการประสานงาน  
  4. ทักษะในการสืบส่วน  
  5. ทักษะการบริหารโครงการ  
  6. ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้  
  7. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน  
  8. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  
  9. ทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ (สายงานประเภทบริหารท้องถิ่น  
อย่างน้อย 4 ด้าน , สายงานประเภทอ านวยการท้องถิ่น อย่างน้อย 4 ด้าน , สายงานประเภทวิชาการ        
อย่างนอ้ย 3 ด้าน , สายงานประเภททั่วไป อย่างน้อย 3 ด้าน)   
 3.  สมรรถนะที่จ าเป็นในงานของขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจ าแนกเปน็ 3  ประเภท   
  1. สมรรถนะหลัก ที่ข้าราชการทุกประเภทและระดับต าแหน่ง จ าเป็นต้องมี 5 สมรรถนะ  
ดังนี้ คูม่ือการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ระบบแท่ง)  
   1. การมุง่ผลสัมฤทธิ์  
   2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  
   3. ความเขาใจในองคก์รและระบบงาน  
   4. การบริการเป็นเลิศ  



   5. การท างานเป็นทีม 
 2. สมรรถนะประจ าตัวผู้บริหารสมรรถนะที่ข้าราชการประเภทบริหาร และอ านวยการจ าเป็นต้องมี 4 
สมรรถนะ ดังนี้  
  1. การเปน็ผู้น าในการเปลี่ยนแปลง  
  2. ความสามารถในการเป็นผู้น า  
  3. ความสามารถในการพัฒนา  
  4. ความคิดเชิงกลยุทธ์  
 3. สมรรถนะประจ าสายงาน ที่ก าหนดเฉพาะส าหรับประเภทและระดับต่าง ๆ จ านวน 22 สมรรถนะ  
อย่างน้อยสายงานละ 3 สมรรถนะ ซึ่งได้ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มี 4 ประเภท ดังนี้ บริหาร 
ท้องถิ่น , อ านวยการท้องถิ่น , วิชาการ , ทั่วไป และให้มีระดับ ดังตอไปนี้  
  1. ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น  
   - ระดับต้น  
   - ระดับกลาง         
   - ระดับสู่ง  
  2.  ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น       
   -  ระดับต้น       
   -  ระดับกลาง                  
   -  ระดับสูง  
  3.  ต าแหน่งประเภทวิชาการ       
   -  ระดับปฏิบัติการ       
   - ระดับช านาญการ                            
   - ระดับช านาญการพิเศษ                            
   - ระดับเชี่ยวชาญ  
  4.  ต าแหน่งประเภททั่วไป       
   - ระดับปฏิบัติงาน       
   - ระดับช านาญงาน       
   - ระดับอาวุโส  
 ตาม หนังสือ ที่ มท 0809.5/ว 58 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออก 
ค าสั่งจัดข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเขาสู่ประเภทต าแหน่ง (ระบบแท่ง) ตามบัญชีจัดต าแหน่ง 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเขาสู่ประเภทต าแหน่ง สายงานและระดับต าแหน่ง  ที่ ก.จ.จ., ก.ท.จ.,      
ก.อบต. จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา เห็นชอบ โดยให้ค าสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน ต าแหน่ง
พนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ประกาศ วันที่  27  พฤศจิกายน  2558 ได้ก าหนดสายงาน  99  สายงาน 
ตามบัญชีรายละเอียดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งซึ่งมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มีจะเขียนตามสายงานที่ได้มีการ
ยุบหรือเพ่ิมสายงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยก าหนดรูปแบบมาตรฐานเพ่ือจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มี 
คือ 
 



 1. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก (Key Accountabilities) เป็นการก าหนดว่าต าแหน่งงานนั้น ๆ 
จะตอ้งบรรลุผลสัมฤทธิ์ในด้านใดบา้งจึงจะถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของงานประจ าต าแหน่งอันเป็นการ สนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน/องคก์รโดยครบถ้วน  
 2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (Knowledge and Experiences) เป็นการก าหนดว่า ต าแหน่ง 
งานนั้นต้องมีคุณสมบัติ เชิงวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในระดับใดที่จ าเป็นและเพียงพอแก่การปฏิบัติงาน 
ประจ าต าแหน่งให้สัมฤทธิ์ผล ไม่ต่ าหรือสูงเกินความจ าเป็นของระดับงานในต าแหน่ง  
 3. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง (Skills and ompetencies) 
เป็นการก าหนดว่าต าแหน่งงานต่าง ๆ ต้องการความรู้ทักษะ และสมรรถนะแบบใดที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้ไดผ้ลงานที่ดีซึ่งท าให้ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เขา้สู่ระบบแท่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นมา จึงท าให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ฉบับลง วันที่  21  
สิงหาคม 2545  ถูกยกเลิกและใช้ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามประกาศ คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558   สรุปการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีการปรับปรุงระบบ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีทั้งระบบประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 6 ระบบ โดยสรุปดังนี้  
  1. การเปลี่ยนแปลงระบบจ าแนกต าแหน่ง  
  2. การเปลี่ยนแปลงชื่อสายงาน  
  3. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (JobSpecification) และการก าหนดความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (Competency)  
  4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบัญชีเงินเดือน  
  5. การเปลี่ยนแปลงการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ รวมถึงการพัฒนาในแต่ละระดับชั้น
งาน  
  6. การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



บทที่ 2   
 การบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลาง 
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่  26  ธันวาคม 2557  ขอ 8 “การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงานที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงาน 
ระดับองคก์ร คุณภาพ และปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถ และ
ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการ เป็น
พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยจัดท าการประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอ
ค าปรึกษาด้วย”   
 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ประกาศ ลงวันที่ 24  ธันวาคม 2558              
มีรายละเอียดดังนี้  
 1. ประกาศนีใ้ช้บังคับ ตั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  
 2. “ระบบบริหารผลงาน (Performance Management) หมายความว่า กระบวนการด าเนินการ 
อย่างเป็นระบบเพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยง เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติราชการในระดับองคก์ร หน่วยงาน และระดับบุคคลเขา้ด้วยกัน   
 3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance  
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและ    
ปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการ 
ปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ โดยจัดท า
การประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอค าปรึกษาด้วย  
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไปตามแบบประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามที่ ก.ท.ก าหนด ในกรณีที่เทศบาลเห็นควรจัดท าแบบประเมินผล การปฏิบัติงานเป็นอย่างอ่ืน 
เพ่ือให้สอดคลองกับลักษณะงานของเทศบาลก็ให้กระท าได้ โดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จังหวัด แต่ทั้งนี้ ต้องมี
สาระไมน่้อยกว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.ท. ก าหนด  
 5. การก าหนดตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน รวมทั้งระบุพฤติกรรม 
หรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามแบบที่ ก.ท. ก าหนดและให้นายกเทศมนตรี หรือผู้บังคับบัญชาที่
ไดร้ับมอบหมายประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเดน่ ในที่เปิดเผยให้ทราบโดย
ทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบ การประเมินตอไปให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 6. และมีรายละเอียดในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้   
  1.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้มี  2  องคป์ระกอบ    
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ของงาน    รอ้ยละ 70    
   ผลสัมฤทธิ์ของงาน   ประเมินจากความส าเร็จของงาน  
    - ปริมาณงาน  
    - คุณภาพ  
    - ความรวดเร็ว (การตรงเวลา)  
    - ความคุม้ค่า  (ความประหยัด)  
 



 1.2  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ     ร้อยละ  30 (ตามที่ก.ท.ก าหนด และตาม 
มาตรฐานที่ก าหนดต าแหน่ง)     
 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ    ประเมินจาก  
  - สมรรถนะหลัก    
  - สมรรถนะผู้น า    
  - สมรรถนะประจ าสายงาน    
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ     
สมรรถนะหลัก  :  ส าหรับประเภทบริหารท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น (หลัก 5 + ประจ าผู้บริหาร 4) 
สมรรถนะหลัก    :  ส าหรับประเภททั่วไปและสายวิชาการ (หลัก 5 + สายงานประจ าสายงานอย่างน้อย 3)  
        1.3  ประเมินผลการปฏิบัติงาน   ปีละ  2  ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ     
  ครั้งที่  1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  -  31  มีนาคม  ของปีถัดไป     
  ครั้งที่  2  ระหว่างวันที่  1  เมษายน  - 30  กันยายน  ของปีเดียวกัน  
 1.4  การแบ่งกลุ่มตามผลคะแนน  เป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้อง 
ปรับปรุง  โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแตล่ะระดับ ดังนี้  
  (1) ระดับดีเดน่ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแตร่อยละ 90 ขึ้นไป  
  (2) ระดับดีมากต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่รอยละ 80 แต่ไม่ถึงรอยละ 90 
  (3) ระดับดีต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่รอยละ 70 แต่ไม่ถึงรอยละ 80 
  (4) ระดับพอใช้ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่รอยละ 60 แต่ไม่ถึงรอยละ 70 
  (5) ระดับต้องปรับปรุงต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่ารอยละ 60  
           1.5 ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ไดแ้ก่  
  (1)  นายกเทศมนตรี ส าหรับปลัดเทศบาล  
  (2)  ปลัดเทศบาล ส าหรับรองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านักกอง หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาส านักหรือกอง  
  (3) ผู้อ านวยการส านัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่า ส านักหรือกองส าหรับพนักงานเทศบาลที่อยู่ในบังคับบัญชา ในกรณีที่ เป็นการประเมินพนักงาน
เทศบาลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการ 
หรือ หน่วยงานอ่ืน ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหัวหนาส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการ
ประเมิน ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ขอมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการ
ประเมินของผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานเทศบาลผู้ที่ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 
มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในเทศบาลเดิม
ก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ต้นสังกัดใหม่เพ่ือประกอบการ
พิจารณา   
  1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ให้ด าเนินการตามวิธีการ    
ดังตอ่ไปนี้  
  ขั้นตอนที่  1 เตรียมการประเมิน     
  ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงรอบการประเมินให้เทศบาลประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน  
       
 
 



 ขั้นตอนที่  2 จัดทําคํารับรองรายบุคคล     
 ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน และผู้รับการประเมิน
ก าหนด  ข้อตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐาน บ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานส าหรับการก าหนดตัวชี้วัด ให้
พิจารณา วิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือก
วิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามแบบที่ ก.ท. ก าหนด  
 ขั้นตอนที่  3 การติดตามและให้คําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติงาน   
 ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ให้ค าปรึกษาแนะน า 
ผู้รับการประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะใน 
การปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันท าการ         
วิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนา 
เป็นรายบุคคลด้วย  
  ขั้นตอนที่  4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน        
 ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามขอตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการประเมิน 
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ ได้รับมอบหมาย หรือมีการยายเปลี่ยนต าแหน่งหรือมีหน้าที่   
ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินรวมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนขอตกลงผลการปฏิบัติงานใน 
ระยะการประเมินได ้โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงขอ้ตกลง    
 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน     
แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผล 
การประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินให้พนักงานเทศบาล     
อย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าไดม้ีการแจงผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย     
 ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก 
ชั้นหนึ่ ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อ 
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ก่อนน าเสนอต่อนายกเทศมนตรี  
     ให้นายกเทศมนตรี  หรือผู้บังคับบัญชาที่ ได้รับมอบหมายประกาศ รายชื่อ
พนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเดนในทีเ่ปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันเพ่ือเป็นการยกย่องชมเชย
และ สร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปให้ดียิ่งขึ้น   
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ให้เทศบาลจัดล าดับผลการประเมิน
เรียงล าดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดีระดับพอใช้ และระดับต้องปรับปรุงไว้ให้
ชัดเจนเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก 
ระดับดี ระดับพอใช้ ไวเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่2  
  ขั้นตอนที่  5 การพิจารณากลั่นกรองการปฏิบัติงาน   
 ให้นายกเทศมนตรีแตง่ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็น
ธรรมของการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 
ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ และหัวหนาส่วนราชการไม่นอยกว่า 2 คนเป็นกรรมการ 
และใหพ้นักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เป็นเลขานุการทั้งนี้ เทศบาลอาจก าหนดให้
มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรองเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในระดับกอง หรือ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนในเทศบาลด้วยก็ได ้  



 ให้ เ ทศบาล จั ด ให้ มี ร ะบบกา รจั ด เ ก็ บผลกา รประ เ มิ นและหลั ก ฐ าน                 
แสดงความส าเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินเพ่ือใช้ 
ประกอบการพิจารณาการบริหารบุคคลในเรื่องต่างๆ  ตามข้อ 5  ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ 
ผู้บังคับบัญชาเก็บส าเนาไวที่ส านักกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาส านักหรือกองที่ผู้ 
นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
จัดเก็บตนฉบับไวในแฟ้มประวัติข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3   
องค์ประกอบของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

****************************************** 
 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ประกาศ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 
“ข้อ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามที่ ก.ท.ก าหนด ในกรณีที่เทศบาลเห็นควรจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างอ่ืน 
เพ่ือให้สอดคลองกับลักษณะงานของเทศบาลก็ให้ กระท าได้ โดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จังหวัด แต่ทั้งนี้ ต้องมี
สาระไมน่้อยกว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามท่ี ก.ท.ก าหนด”  
 หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 692 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เรื่อง การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงานได้แจ้งแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อมูลประวัติส่วนตัว ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน ร้อยละ 70 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (รอยละ 30) ส าหรับต าแหน่ง 
ประเภทบริหารท้องถิ่น ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ตามแบบประเมินผล           
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 



 



 



                     

 



       



 

      



    

       

 



        



             

 



 

         

 

 

 



 

 



        



บทที่ 4 

ขั้นตอนวิธีการทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
******************************************** 

 ขั้นตอนและปฏิทินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่นในแต่ ละรอบการ
ประเมินผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) ผู้ ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน) และผู้ที่ เกี่ยวของ ด าเนินการตาม         
ขั้นตอนและช่วงเวลา ประกอบด้วย  
 1. ต้นรอบการประเมิน  
 2. ระหว่างรอบการประเมิน  
 3. สิ้นรอบการประเมิน  
โดยมีขั้นตอนวิธีการท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยสรุปดังนี้ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 
 
 



 
 



 


