
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ประกอบมาตรา 13 (4) และมาตรา 23 วรรคหก แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ประกอบหนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ 
สน 0023.2/ ว 12771 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.2563  

เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส าหรับรอบการ
ประเมินครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 และรอบการประเมินครั้ง
ที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้บังคับใช้ในรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่าง           
๑ ตุลาคม ๒๕64 ถึง 30 กันยายน 2565 

ข้อ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ให้ผู้ประเมินมีหน้าที่ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมิน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจ าปี การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง การย้าย 
การโอนและรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

การประเมินผลการปฏิบั ติ ง าน ให้ มุ่ ง เน้นระบบการบริ หารผลงาน (Performance 
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพ่ือให้ผล
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และสามารถวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาลจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐาน 
และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

ข้อ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีองค์ประกอบและสัดส่วน แบ่งออก 2 ส่วน ดังนี้ 
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงานตาม

ปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือการประหยัด หรือ
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี 

ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง 



 
กรณีพนักงานเทศบาลได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้น โดยมีการเสนอ

วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มาก าหนดเป็น
องค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ ผลส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 30 ให้ประเมินจาก
สมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด ได้แก่ 

- กรณีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ให้ประเมิน
สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร จ านวน 4 
สมรรถนะ 

- กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ 
ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 
สมรรถนะ 

- กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ ร้อยละ 
50 

ข้อ 6 ผู้ประเมินผลผลการปฏิบัติงานปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(1) นายกเทศมนตรี ส าหรับปลัดเทศบาล 
(2) ปลัดเทศบาล ส าหรับรองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้า

ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง 
(3) ผู้อ านวยการส านัก หรือผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี

ฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง ส าหรับพนักงานเทศบาลที่อยู่ในสังกัดบังคับบัญชา 
กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ก ากับดูแลเทศบาลตามที่กฎหมายก าหนดเป็นผู้

ประเมิน 
กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (2) และ (3) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษาราชการ

แทนเป็นผู้ประเมิน 
กรณีพนักงานเทศบาลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างประเทศ หรือองค์การบริหารส่วน

จังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบล หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนที่ไป
ช่วยราชการแล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอข้อมูลและความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของผู้ประเมินต้นสังกัด 

กรณีพนักงานได้โอนหรือย้ายหลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน ให้ผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในเทศบาลต้นสังกัดเดิมเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล หรือส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานอื่น ที่เป็นต้นสังกัดใหม่ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 
 
 



 
ข้อ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลให้ด าเนินการตามขั้นตอน และ

วิธีการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้เทศบาลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจ าปีให้พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าที่ ก าหนดและจัดท า

ข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ หรือก าหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะ
งาน ต าแหน่ง และระดับ รวมทั้ง ก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ าหนักและ
ระดับท่ีคาดหวัง 

 ส าหรับการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง
เป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม หรืออาจก าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ และร ะดับ
รายบุคคล 

(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศก าหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้
จัดท าไว้กับผู้รับการประเมิน 

กรณีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง
หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 

(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือชี้แจงให้แก่
ผู้รับการประเมิน เพ่ือปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติ
ราชการ และเม่ือสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความส าเร็จของงานต่อผู้ประเมิน โดยท า
เป็นวิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน และคะแนนที่ได้รับ ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติ 

(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตามข้อ 333 แจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ได้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่มี
ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานเทศบาลอย่างหนึ่งคนลงลายมือชื่อ
เป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

(6) ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลก่อนน าเสนอต่อนายกเทศมนตรีพิจารณา 

(7) ให้เทศบาลประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่
เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการ
ประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น” 

ข้อ 8 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้เทศบาลน าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาจัด
กลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่
ละระดับ 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 
ข้อ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ตามข้อ 7 ให้เทศบาลจัดล าดับผลการประเมิน

เรียงล าดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับ ต้องปรับปรุงไว้ให้
ชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับ
ดี ระดับพอใช้ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งที่ 2  

ข้อ 10 ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน
และความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุกประเภทต าแหน่งและระดับ
ต าแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า 2 คน เป็น
กรรมการ และให้พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เป็นเลขานุการ 

ทั้งนี้ เทศบาลอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรองเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
ในระดับกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในเทศบาลด้วยก็ได้ 

ข้อ 11 ให้เทศบาลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความส าเร็จของ
งาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการ
บริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ ตามข้อ 4 

ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บส าเนาไว้ที่ส านักกองหรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกองที่ผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน 
และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลจัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ หรือ
จัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้ 

ข้อ 12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ให้ใช้กับการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

ข้อ 15 ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ตาม
ประกาศนี้ ตั้งแต่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
เป็นต้นไป 

 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่  1   ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

           
 

(นายจ ารัส  ไพศาล) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด 

 



 
ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง                             
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

----------------------------------- 
 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานจ้างในสังกัดเพ่ือทราบ ก่อนเริ่มรอบการ
ประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินนั้น 
  เทศบาลต าบลหนองลาด จงึประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ในสังกัด ส าหรับรอบการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน       1 ตุลาคม 2564 
ถึง 31 มีนาคม 2565) และครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) โดยใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ดังนี้  
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินจาก
ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้ 

  - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 พิจารณาจาก 
    (1) ปริมาณผลงาน 
    (2) คุณภาพของงาน 
    (3) ประโยชน์ของงาน 
 - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบล

มาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
   (1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับ

สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
   (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้

ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย  3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับ
พนักงานส่วนต าบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือ
ระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

   (3) พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 

   (4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะ
ประจ าสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือ
ประโยชน์ท้องถิ่น โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 

 2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ ให้
เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนครก าหนด ได้แก่ 

  
 



 
 
 

-2- 
    2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรม ในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 
    2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ สมรรถนะประจ าสายงาน 3 สมรรถนะ  
  3.ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้จัดกลุ่มคะแนนผล
การประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับดังนี้ 

 

    ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ      95      ถึง  100   คะแนน 
    ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ      85      แตไ่ม่ถึงร้อยละ 95   คะแนน 
    ดี ตั้งแต่ร้อยละ      75      แตไ่ม่ถึงร้อยละ   85   คะแนน 
    พอใช้    ตั้งแต่ร้อยละ      65      แต่ไม่ถึงร้อยละ   75   คะแนน 
    ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ  65      คะแนน 

 

  4. ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จตามที่ก าหนด 
  5. เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้นสังกัด
ของ พนักงานจ้าง ด าเนินการดังนี้ 
  5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เทศบาลก าหนด 
  5.2 จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อ ตามล าดับคะแนนผลการ
ประเมิน 
  6. ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการ
ประเมินต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือน าไปใช้ในการเลื่อนอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้างประจ าปีต่อไป  

ประกาศ  ณ  วันที่   1   ตุลาคม พ.ศ.  2564 
 

 

                            
                                      (นายจ ารัส  ไพศาล) 

นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


