
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

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

                ด้วย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ ๒๗ มกราคม  
๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลให้เป็นไปตามระบบ
การบริหารผลงาน (Performance Management) เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานบุคคลในระบบ
จ าแนกต าแหน่ง 

      อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๑ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ . ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เทศบาลต าบลศรีสงครามจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4 ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 ดังนี้ 
 

        ๑.องค์ประกอบการประเมิน และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 
                    การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4 ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  
๒๕๖4 เทศบาลต าบลศรีสงคราม ก าหนดให้มีการประเมิน ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ 
      ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือ          
ตรงตามเวลา ที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร โดยมีสัดส่วนคะแนนคิดเป็น
ร้อยละ ๗๐  
     ๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล ก าหนดจ านวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก าหนดอย่างน้อย จ านวน 3 สมรรถนะโดยมีสัดส่วนคะแนนคิดเป็น
ร้อยละ ๓๐ 
                 ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์      
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้มีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 
         ๒.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ 
                    ๒.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ได้แก่ 
      (1) นายกเทศมนตรี ส าหรับปลัดเทศบาล 
      (2) ปลัดเทศบาล ส าหรับรองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก กอง หรือส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง  

/(3) ผู้... 
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      (3) ผู้อ านวยการส านัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านัก  

หรือกอง ส าหรับพนักงานเทศบาลที่อยู่ในบังคับบัญชา 
 

      ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานเทศบาลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติ
ราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี 
เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน 
 

       ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานเทศบาลผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่  
1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในเทศบาล เดิมก่อนการโอน  
หรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นต้นสังกัดใหม่ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 ๒.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลให้ด าเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
         (1) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ เทศบาลประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
          (2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน และผู้รับการประเมินก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานก าหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
           ส าหรับการก าหนดตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายถอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่       
ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทน
หรือเพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ  
           (3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ท าการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการประเมิน 
           กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ ยน
ต าแหน่ง หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลง            
ผลการปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
          (4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้รับ
การประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ     
ในการปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันท าการ
วิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนา  
เป็นรายบุคคลด้วย 
       (5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินแจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบ/ผลการประเมิน 
กรณีท่ีผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานเทศบาล  อย่างน้อยหนึ่งคน 
ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
      (6) ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก
ชั้นหนึ่ ง (ถ้ามี ) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลก่อนน าเสนอต่อนายกเทศมนตรี 
 

/(7) ให้นายก... 
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             (7) ให้นายกเทศมนตรีหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อ พนักงาน
เทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้าง
แรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น        
          ๓.ระดับผลการประเมิน 
                      ในรอบการประเมินให้เทศบาลน าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผล
คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น  ดีมาก ดี  พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมิน ของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 (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 ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 
          ๔.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                      การประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลต าบลศรีสงคราม ต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และ
ให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด  
 

                                  ประกาศ ณ  วันที่  28 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
 
 
 
 


