
 
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านกอก 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
*********************************  

  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  และมาตรา 23  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี   เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  (แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 6)   พ.ศ.  2563          
ลงวันที่  29  พฤษภาคม  2563  เทศบาลต าบลบ้านกอก  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลบ้านกอก  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565” 

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2564  เป็นต้นไป 
ข้อ 3  ในประกาศนี้ 
 “นายกเทศมนตรีต าบล”  หมายถึง  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกอก 
 “พนักงานเทศบาล”  หมายถึง  พนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกอก 
ข้อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้ประเมินตามตามข้อ 8  มีหน้าที่ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมิน  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  ได้แก่  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  ค่าตอบแทน  เงินรางวัลประจ าปี  การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง  การย้าย  การ
โอนและการรับโอน  การให้ออกจากราชการ  การจูงใจให้รางวัล  และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ือเป็นการ
สร้างแรงจูงใจ  ให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล 

การป ระ เมิ น ผลการป ฏิ บั ติ งาน   ให้ มุ่ ง เน้ น ระบบ การบริห ารผล งาน  ( Performance  
Management)  ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร  ระดับหน่วยงาน  ไปสู่ระดับรายบุคคล  เพ่ือให้ผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน  สามารถวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อ 5  การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาลจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนด  โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐาน  และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

ข้อ  6  ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลปีละ  2  ครั้ง  ตามรอบปีงบประมาณ  
คือ 

(1)  ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปีถัดไป 
(2)  ครั้งที่  2  ระหว่างวันที่  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน  ของปีเดียวกัน 
ข้อ  7  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้มีองค์ประกอบ  ดังต่อไปนี้ 
(1)  ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ  70  โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงานตาม 

ปริมาณผลงาน  หรือคุณภาพของงาน  หรือความรวดเร็ว  หรือการตรงตามเวลาที่ก าหนด  หรือการประหยัด  หรือ
คุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร  แล้วแต่กรณี 
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  ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไม่น้อยกว่า  2  ผลงานต่อครั้ง 
  กรณีพนักงานเทศบาลได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับสูงขึ้น  โดยมีการเสนอวิสัยทัศน์
หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน  ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว  มาก าหนดเป็นองค์ประกอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น  และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอใน
วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

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

(2 .1)  กรณีต าแหน่งประเภทบริหารท้ องถิ่น  และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น                   
ให้ประเมินสมรรถนะ  ประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก  จ านวน  5  สมรรถนะ  และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร  
จ านวน  4  สมรรถนะ 

(2.2)  กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ  และต าแหน่งประเภททั่วไป  ให้ประเมินสมรรถนะ  
ประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก  จ านวน  5  สมรรถนะ  และสมรรถนะประจ าสายงาน  จ านวนไม่น้อยกว่า  3 
สมรรถนะ 

(2.3)  กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่  หรืออยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน  ให้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  โดยมีสัดส่วนของแต่ละองค์ประกอบ        
ร้อยละ 50 

ข้อ  8  ในแต่ละรอบการประเมิน  ให้เทศบาลน าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัด
กลุ่มผลตามคะแนนเป็น  5  ระดับ  คือ  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  และต้องปรับปรุง  โดยมีช่วงคะแนนประเมินของ
แต่ละระดับ  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  ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล  ได้แก่ 
(1) นายกเทศมนตรี  ส าหรับปลัดเทศบาล 
(2) ปลัดเทศบาล  ส าหรับรองปลัดเทศบาล  ผู้อ านวยการส านัก กอง  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ 

อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง 
(3) ผู้อ านวยการส านัก กอง  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง   

ส าหรับพนักงานเทศบาลที่อยู่ในบังคับบัญชา 
  กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (1)  ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ก ากับดูแลเทศบาลตามที่กฎหมายก าหนดเป็นผู้
ประเมิน 
  กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (2) และ (3)  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษาราชการแทน  
เป็นผู้ประเมิน 
  กรณีพนักงานเทศบาลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างเทศบาล  หรือองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน  หรือส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืน  ให้นายกเทศมนตรีหรือนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่น
ที่ไปช่วยราชการ  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้เสนอข้อมูลและความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของผู้ประเมินต้นสังกัด 

/กรณีพนักงานเทศบาล... 
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  กรณีพนักงานเทศบาลได้โอนหรือย้ายหลังวันที่  1  มีนาคม  หรือวันที่  1  กันยายน  ให้ผู้
ประเมินผลการปฏิบัติงานในเทศบาลต้นสังกัดเดิมเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลผู้นั้น แล้วจัด
ส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือเทศบาล  หรือองค์การบริหารส่วนต าบล  
หรือส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นที่เป็นต้นสังกัดใหม่  เพื่อประกอบการพิจารณา 
  ข้อ 10  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลให้ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ  
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ภายในเดือนกันยายนของทุกปี  ให้เทศบาลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานประจ าปีให้พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 

(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน  และผู้รับการประเมิน  มีหน้าที่  ก าหนดและจัดท า 
ข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน  เป้าหมาย  และตัวชี้วัด  
ความส าเร็จ  หรือก าหนดหลักฐาน  หรือตัวชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
ต าแหน่งและระดับ  รวมทั้ง  ก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  สัดส่วนค่าน้ าหนัก  และระดับที่
คาดหวัง 
  ส าหรับการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน  และตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็น
หลักก่อน  ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ  อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธี  
ที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม  หรืออาจก าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร  ระดับส่วนราชการ  และระดับรายบุคคล 

(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน  มีหน้าที่  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศก าหนด  และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้จัดท า
ไว้กับผู้รับการประเมิน 

กรณีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย  หรือมีการย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง  
หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้  โดยให้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 

(4)  ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตาม ข้อ 9  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  
ผู้รับการประเมินเพ่ือการปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนาเพ่ือนไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ      
ในการปฏิบัติราชการ  และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกัน  ท าการ
วิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน  และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนา        
เป็นรายบุคคลด้วย 

(5)  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง  ให้มีผู้อ านาจหน้าที่ประเมินตาม ข้อ 9  แจ้งผล
การประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล  โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  
กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  ให้พนักงานเทศบาลอย่างน้อยหนึ่งคน        
ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

(6)  ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตาม ข้อ 9  โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก
ชั้นหนึ่ง (ถ้ามี)  จัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลก่อนน าเสนอต่อนายกเทศมนตรี 

(7)  ให้นายกเทศมนตรี  หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มี
ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน  เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างขวัญก าลังใจ
ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อ  11 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ครั้งที่ 1  ตามข้อ 6  ให้เทศบาลจัดล าดับผลการประเมิน
เรียงล าดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น  ระดับดีมาก  ระดับดี   ระดับพอใช้  และระดับต้องปรับปรุง ไว้ให้
ชัดเจนเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  และให้จัดท าบัญชีรายชื่อ ผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีมาก  ระดับดี  และ
ระดับพอใช้  ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ครั้งที่ 2 
 



 
4 
 

  ข้อ 12  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้ใช้กับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 
  ข้อ  13  ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตามประกาศนี้  ในรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1 ( 1  ตุลาคม  2564 - 31 มีนาคม  
2565)  และครั้งที่  2  (1  เมษายน  2565 -  30  กันยายน 2565) 
 
  จึงประกาศใช้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  30 เดือน กันยายน  พ.ศ.  2564 
 
 
 
       
            (นายสมควร   พลพวก) 
        นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกอก 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


