
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร ่

เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
เทศบาลตำบลแม่ไร่  อำเภอแม่จัน  จังหวดัเชียงราย 

************************************ 

               ด้วยประกาศคะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล( ก.ทจ.)ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 กำหนดให้ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างใน
สังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน  ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
 
               ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่ไร่ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานเทศบาล  ดังนี้ 
          ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู    และพนักงานจ้าง ให้
คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)  โดยมีองค์ประกอบการประเมิน 
และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 
1.1การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  พนักงานครู 
           ๑.๑.1 ที่กำหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร โดยมีสัดส่วน
คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
           ๑.1.2 โดยมีสัดส่วนคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๓๐ 
                    ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์      ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้มีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ
ร้อยละ 50 
                   1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
                   1.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้ 
                   - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ร้อยละ 80 พิจารณาจาก 
                                      (1) ปริมาณผลงาน 
                                      (2) คุณภาพของงาน 
                                      (3) ประโยชน์ของงาน 
                   - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้นำสมรรถนะของพนักงาน



เทศบาลมาใช้สำหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
                     (1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกำหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
                     (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้
ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย   3 สมรรถนะ 
เช่นเดียวกับพนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ 
ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
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          (3) พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก5 สมรรถนะ โดย
กำหนด 

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2                                     
           1.2.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ให้จัดกลุ่ม 
คะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง  
  
          ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ 
          ๒.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/พนักงานเทศบาล ได้แก่ 
                (1) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่   สำหรับปลัดเทศบาล 
                (2) ปลัด สำหรบัรองปลัด ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง 
                (3) ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
สำนัก ประเมินพนักงานเทศบาลภายในสำนัก/กอง 
                   ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือ
ปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอำนาจ
หน้าที่ประเมิน     
            ๒.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการตามวิธีการ 
ดังต่อไปนี้ 
                  (1) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
                  (2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน และผู้รับการประเมินกำหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานกำหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
                   สำหรับการกำหนดตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายถอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ใน
กรณีท่ีไม่อาจดำเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกำหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่



เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 
                   (3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน ทำการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับ
ผู้รับการประเมิน 
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง หรือ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
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                   (4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน ให้คำปรึกษาแนะนำ ผู้รับ
การประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะ    ในการปฏิบัติราชการ และเม่ือสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมิน
ควรร่วมกันทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อหา
ความจำเป็นในการพัฒนา เป็นรายบุคคลด้วย 
                   (5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินแจ้งผล
การประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบ/ผล
การประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น  อย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
                   (6) ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีก
ชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนนำเสนอต่อนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   (7) ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศ
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดย
ทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน
ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น       
                   ๓. ระดับผลการประเมิน 
       ๓.๑ พนักงานเทศบาลและพนักงานครู  
(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 ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60 
        
         ๓.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้นำผลคะแนน 



(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100 
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 77 
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ 65 
 
         ๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
                  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างตามที่ ก.ท.จ.เชียงราย กำหนด 
                  
                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                                ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 
 
 
                                                                          (นายไพศาล พรมมาลี) 
                                                                       นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ 

 

 

 

 

 


