
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลพรรณานิคม 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบลและลูกจ้างประจำ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(รอบประเมินคร้ังที่ 1 และรอบประเมินคร้ังที่ 2) 

 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.
2559 เมื่อวันท่ี 20 มกราคม  2559 กำหนดให้เทศบาล ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

เทศบาลตำบลพรรณานิคม จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 
2564) และครั้งท่ี 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน  2564) โดยกำหนดดังนี้ 

ข้อ 1   ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลตำบลพรรณานิคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1  ตุลาคม  2563  ถึง  30  กันยายน  2564 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศท่ีขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ 
ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
“ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)” หมายความว่า กระบวนการ

ดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเช่ือมโยง
เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน 

ข้อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น ได้แก่การ
เล่ือนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ การให้เงินรางวัลประจำปี การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงานการ
แต่งต้ังข้าราชการ การให้ออกจากราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ และปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) ท่ีเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณ
งาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยท่ีเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ โดยจัดทำการประเมิน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอคำปรึกษาด้วย 
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ข้อ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ี ก.ท. กำหนด 

ข้อ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ห้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ผลสัมฤทธิ์
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ผลสัมฤทธิ์ของงานให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตาม
เวลาท่ีกำหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามท่ี ก.ท.กำหนด และสมรรถนะ
ตามเวลาท่ีกำหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 

ในกรณีท่ีเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 

ข้อ 8ให้ประเมินจากผลการปฏิบั ติงานของพนักงานเทศบาล ปีละ 2 ครั้ง ตามรอบ
ปีงบประมาณ คือ 

(1) ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดปี 
(2) ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 

ข้อ 9 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้เทศบาลนำผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัด
กลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่
ละระดับ ดังนี้ 

(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ  80 แต่ไม่ถึงร้อยละ  90 
(3) ระดับ  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อย 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60 

ข้อง 10 ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 5 เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจำ ได้แก่ 

(1) นายกเทศมนตรี สำหรับปลัดเทศบาล 
(2) ปลัดเทศบาล สำหรับรองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการ

กอง 
(3) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง สำหรับพนักงานเทศบาลและ

ลูกจ้างประจำท่ีอยู่ในบังคับบัญชา 
ในกรณีท่ีเป็นการประเมินพนักงานเทศบาล ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติ

ราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าท่ีราชการแล้วแต่กรณี
เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอำนาจหน้าท่ีประเมิน 

ในกรณีท่ีเป็นการประเมินพนักงานเทศบาลผู้ได้โอนย้าย หลังวันท่ี 1 มีนาคม หรือวันท่ี 1 
กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานในเทศบาลเดิมก่อนการโอนหรือย้าย
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้เทศบาลต้นสังกัด
ใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาตามข้อ 5 
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ข้อ 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ให้ดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้เทศบาลประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน 
(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ 10 และผู้รับการ

ประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวช้ีวัดหรือ
หลักฐานบ่งช้ีความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

สำหรับการกำหนดตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อนใน
กรณีท่ีไม่อาจดำเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกำหนดตัวช้ีวัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสม
แทนหรือเพิ่มเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ตามแบบท่ี ก.ท.กำหนด 

(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ 10 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงท่ีได้ทำไว้กับผู้รับการ
ประเมิน 

กรณีการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปล่ียน
ตำแหน่งหรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปล่ียนข้อตกลงผล
การปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเปล่ียนแปลงข้อตกลง 

(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ 10 ให้คำปรึกษา
แนะนำผู้รับการประเมินเพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ของงาน และพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ และเมื่อส้ินรอบการประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันทำการ
วิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อหาความจำเป็นในการพัฒนาเป็น
รายบุคคลด้วย 

(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอำนาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ
10 แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผล
การประเมิน กรณีท่ีผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานเทศบาลอย่าง
น้อยหนึ่งคน ลงลายมือช่ือเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

(6) ให้ผู้มีอำนาจหน้าท่ีประเมินตาม ข้อ 10 โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงนของตนเสนอต่อ
คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลก่อนนำเสนอต่อนายกเทศมนตรี 

(7) ให้นายกเทศมนตรี หรือผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับมอบหมายประกาศรายช่ือ
พนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย
และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อ 12 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 8 ให้เทศบาลจัดลำดับผลการประเมิน
เรียงลำดับจากผู้ท่ีมีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับต้องปรับปรุงไว้ให้
ชัดเจน เพื่อพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนและให้จัดทำบัญชีรายช่ือผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก 
ระดับดี ระดับพอใช้ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งท่ี 2 

ข้อ 13 ให้นายกเทศมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อทำหน้าท่ีให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน และความ 

 
 

/เป็นธรรม.............. 
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เป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุกประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง
ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ 
และให้พนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเป็นเลขานุการ 

ท้ังนี้ เทศบาลอาจกำหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากล่ันกรองเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมในระดับสำนัก และกองในเทศบาลด้วยก็ได้ 

ข้อ 14 ให้เทศบาลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดง
ความสำเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน เพื่อให้ประกอบการ
พิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ ตามข้อ 5 

สำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสำเนาไว้ที่สำนักหรือกองท่ี
ผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน และให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล
จัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ หรือจัดเก็บไว้ในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้ 

ข้อ 15 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ให้ใช้กับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำทุกประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี  1  กันยากัน  พ.ศ.  2563 

 

 

    (นายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์) 
          นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม 

 


