
  
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลพังโคน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า 
........................................ 

  ด้วยประกาศ ก.ท.จ.สกลนคร คณะกรรมการพนักงานเทศบาลังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 
2563 โดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังสกลนคร ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับใหม่ บังคับใช้ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
และส าหรับลูกจ้างประจ าก าหนดให้น าแนวทางการประเมินผลแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นมาใช้ส าหรับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจ าโดยอนุโลม 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า สังกัดเทศบาลต าบลพังโคน บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 (ครั้งที่ 1) และระหว่างวันที่ 1 
เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2565 (ครั้งที่ 2) ดังนี้ 
  พนักงานเทศบาล 
  1. องค์ประกอบการประเมิน และสัดส่วนคะแนนแต่ละองค์ประกอบ 
       (๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ ๗๐ โดยประเมินจากการปฏิบัติงานตาม
ปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือการประหยัดหรือ
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณ ี   
   ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง
   กรณีพนักงานเทศบาลได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมีการเสนอ
วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มาก าหนดเป็น
องค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ  
                          (๒) พฤติกรรมปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ ๓๐ ให้ประเมิน
จากสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนด ได้แก่  
                           กรณีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น          
ให้ประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
จ านวน 4 สมรรถนะ 
                           กรณีต าแน่งประเภทวิชาการและต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน จ านวนไม่น้อยกว่า           
3 สมรรถนะ 
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                            กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่หรืออยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนน
ของแต่ละองค์ประกอบ ร้อยละ ๕๐                                
                           2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ  
                               2.1 ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
                                        (1) นายกเทศมนตรี ส าหรับปลัดเทศบาล 
                                        (2) ปลัดเทศบาล ส าหรับรองปลัดเทศบาล 
                                         ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง 
                                         (3) ผู้อ านวยการส านักหรือผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ       
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง ส าหรับพนักงานเทศบาลที่อยู่ในสังกัดบังคับบัญชา กรณีไม่
มีผู้ประเมินตาม (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ก ากับดูแลเทศบาลที่กฎหมายก าหนดเป็นผู้ประเมิน 
                                          กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (2) และ (3) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
ให้ผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้ประเมิน 
                                          กรณีพนักงานเทศบาลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างเทศบาล หรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน                
ให้นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่ไปช่วยราชการแล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอข้อมูลและความเห็นการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ประเมินต้นสังกัด 
                                         กรณีพนักงานเทศบาลได้โอนหรือย้ายหลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 
กันยายน ให้ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานในเทศบาลต้นสังกัดเดิมเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลผู้นั้นแล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลพังโคนที่เป็นต้นสังกัดใหม่ เพ่ือประกอบการ
พิจารณา 
                              2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ าให้
ด าเนินการตามวิธีการตามขั้นตอนและวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
                                   (1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้เทศบาลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
                                   (2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมินมีหน้าที่ก าหนด
และจัดท าข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จ หรือก าหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับ
ลักษณะงานต าแหน่งและระดับ รวมทั้งก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ าหนัก 
และระดับที่คาดหวัง 
                                   ส าหรับการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอด
จากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใด
วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแท่นหรือเพ่ิมเติม หรืออาจก าหนดชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ 
และระดับรายบุคคล 
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                                    (3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศก าหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้จัดท าไว้กับผู้รับการประเมิน 
                                    กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้าย
เปลี่ยนต าแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินและร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยน
ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
                                     (4) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า หรือ
ชี้แจงให้แก่ผู้รับผลการประเมิน เพ่ือปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลส าฤทธิ์ ของงาน และพฤติกรรมและ
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมิน ให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความส าเร็จ
ของงานต่อผู้ประเมิน โดยท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน และคะแนนที่ได้รับ ส าหรับการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการ
ปฏิบัติงาน 
                                    (๕) ในการประเมินในการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๒.๑ แจ้ง
ผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับผลการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการ
ประเมิน กรณีในผู้รับผลการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานเทศบาลอย่าง
น้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
                                    (๖) ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง        
(ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ าในหน่วยงานของตนเอง 
เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลก่อนน าเสนอต่อ
นายกเทศมนตรีพิจารณา 
                                    (๗) เทศบาลประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า ผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชยและสร้างแรงจูงใจ ให้
พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
                           3. ระดับผลการประเมิน 
                               ให้น าผลคะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มคะแนนเป็น ๕ ระดับ 
ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 
                                    (๑) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
                                    (๒) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ 
                                    (๓) ระดับดี ต้องมีค่าคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐  
                                    (๔) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ 
                                    (๕) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
                             4. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
                            การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาลจัดท าผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด โดยการประเมินการปฏิบัติงานต้องมี
หลักฐานและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
                             5. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  
                             นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผลคะแนนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบหลักฐาน 

-/หรือตัวชี้วัด... 
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 หรือตัวชี้วัดที่จัดท าไว้ประกอบการประเมิน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ทุกประเภทต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ประกอบด้วย 
                                    (๑) ปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ 
                                    (๒) รองปลัดเทศบาลหรือผู้อ านวยการส านักหรือผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง จ านวนไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ 
                                    (๓) พนักงานเทศบาลที่ รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่  จ านวนหนึ่ งคน             
เป็นเลขานุการ 
                                    ทั้งนี้ เทศบาลอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในระดับส านักหรือกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ในเทศบาลด้วยก็ได้ 
                              ลูกจ้างประจ า 
                                 ๑. ให้น าแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลมาใช้ส าหรับ
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจ าโดยอนุโลม ส าหรับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ า หมายถึงหัวหน้า ฝ่าย หรือหัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนแล้วแต่กรณี 
                                  ๒. องค์ประกอบการประเมิน และสัดส่วนคะแนนแล้แต่ละองค์ประกอบ 
                                     ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความ
รวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา ที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของงานการใช้ทรัพยากร โดยมี
สัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
                                      ๒.๒ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานลูกจ้างประจ า(สมรรถนะ) ให้ก าหนด
สมรรถนะให้สอดคล้องกับต าแหน่งและกลุ่มต าแหน่งของลูกจ้างประจ า โดยมีสัดส่วนคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๓๐ 
ดังนี้ 
                                        2.๒.๑ ลูกจ้างประจ ากลุ่มบริการพ้ืนฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ 
สมรรถนะ โดยก าหนดสรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๒ และค่าน้ าหนัก ตามที่ตกลงกับผู้ประเมิน
(ผู้บังคับบัญชา) 
                                        2.๒.๒ ลูกจ้างประจ ากลุ่มบริการพื้นฐาน กลุ่มช่าง และกลุ่มสนับสนุน ให้
ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดยก าหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับที่ ๒ และค่าน้ าหนักท่ี
ตกลงกับผู้ประเมิน(ผู้บังคับบัญชา) 
                                        2.๒.๓ ลูกจ้างประจ ากลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย ๓ 
สมรรถนะ เช่นเดียวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง/ต้องการในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
                                 3. ส าหรับคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ าให้ก าหนด ดังนี้ 
                                     (๑) ปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ 
                                     (๒) รองปลัดเทศบาลหรือผู้อ านวยการส านักหรือผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง จ านวนไม่น้อยกว่าสองงคนเป็นกรรมการ 

-/(๓) พนักงาน… 
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                                     (๓) พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ จ านวนหนึ่งคน เป็น
เลขานุการ 

    ประกาศ   ณ   วันที่    ๓๐   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
         (นายกฤษฎา  วงศ์กาฬสินธุ์) 
         นายกเทศมนตรีต าบลพังโคน 


