
 
ประกาศเทศบาลต าบลนาใน 

เรื่อง    ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน                                              
ของพนักงานเทศบาลต าบลนาใน ประจ าปีงบประมาณ  25๖๓ 

……………………………………………………………...  
  

  ด้วยประกาศ ก.ท.จ.สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้น าหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเป็นไป
ตามระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) ในระบบจ าแนกต าแหน่ง   
 

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลนาใน  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานเทศบาลต าบลนาใน ส าหรับรอบการประเมินที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑              
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) และครั้งที่ ๒ (๑  เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบการประเมิน และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติ งาน  ครั้ งที่  ๑ ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้ งที่  ๑                         

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) และครั้งที่ ๒ (๑  เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เทศบาล
ต าบลนาใน ก าหนดให้มีการประเมิน ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้ประเมินผลจากปริมาณผลงาน  คุณภาพของงาน  ความรวดเร็วหรือ
ความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร โดยมีสัดส่วนคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๗๐ 

๑.๒  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) 
ก าหนด จ านวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่(ก.จ./ก.ท./ก.อบต.)       
ก าหนด จ านวน ๓ สมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๓๐ รายละเอียดดังนี้ 

สมรรถนะหลักส าหรับต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น 
(๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(๒) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
(๓) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
(๔) การบริการเป็นเลิศ 
(๕) การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าตัวผู้บริหาร 
(๑) การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
(๒) ความสามารถในการเป็นผู้น า 
(๓) ความสามารถในการพัฒนาคน 
(๔) การคิดเชิงกลยุทธ์  

 
 
 
 
 



-๒- 
 

สมรรถนะหลักส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป 
(๑) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(๒) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
(๓) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
(๔) การบริการเป็นเลิศ 
(๕) การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะหลักประจ าสายงาน (อย่างน้อย ๓ สมรรถนะ) ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่      

(ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) ก าหนด 
ในกรณีท่ีเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้มีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์กรปกร้อยละ ๕๐ 

๒.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ 

๒.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ได้แก่ 
  (๑) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับปลัด 
  (๒) ปลัด ส าหรับรองปลัด ผู้อ านวยการส านัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืน

ที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง 
  (๓) ผู้อ านวยการส านัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

ส านักหรือกอง ส าหรับพนักงานเทศบาลที่อยู่ในบังคับบัญชา 
ในกรณีท่ีเป็นการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติ

ราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานผู้ที่รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วกรณีเป็น
ผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจที่ประเมิน 

ในกรณีท่ีเป็นการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้โอนหรือย้ายหลังวันที่ ๑ มีนาคม หรือวันที่ ๑ 
กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการ
ประเมินปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนต้นสังกัดใหม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

๒.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการตามวิธีการต่อไปนี้ 
(๑) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
(๒) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน และผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลง

ร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานก าหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จ
ของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

ส าหรับการก าหนดตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่
อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือ
เพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 

(๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการประเมิน 

 
 
 
 



 
-๓- 
 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง
หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 

(๔)  ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้รับการ
ประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติ
ราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันท าการวิเคราะห์
ผละส าเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ด้วย 

(๕) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินแจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบ/ผลการประเมิน 
กรณีท่ีผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยหนึ่งคน
ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

(๖) ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง          
(ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเองเสนอต่อกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนน าเสนอต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗) ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้มอบหมายประกาศรายชื่อ
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการ
ยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

๓. ระดับผลการประเมิน 
 ให้น าผลการคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ 

ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 
(๑) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
(๒) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ 
(๓) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐  
(๔) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ 
(๕) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลต าบลนาใน ต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้

เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.)ก าหนด และพฤติกรรมการปฏิบัติงานในด้าน
อ่ืน ๆ ของข้าราชการ ประกอบด้วย การ การมาสาย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ             
ของเทศบาลต าบลนาในด้วย 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  

    
(นายพงษ์ศักดิ ์ โพธิ์ศรี) 

นายกเทศมนตรีต าบลนาใน 
 
 


