
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลส่องดาว 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลส่องดาว    

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
-------------------------------------- 

ด้วยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่6)พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ได้ก าหนดให้น าหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้ เป็นตามระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 39 และข้อ 41 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2559 เทศบาลต าบลส่องดาว จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานจ้างในเทศบาลต าบลส่องดาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้ 

1. องค์ประกอบการประเมิน และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม  

2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ
เทศบาลต าบลส่องดาว ก าหนดให้มีการประเมิน ดังนี้ 
  พนักงานจ้างประเภทภารกิจ มีการประเมิน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรง 
ตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด  หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร  โดยมีสัดส่วนคะแนนคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.ท. ก าหนด จ านวน  
5 สมรรถนะ และสมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนด จ านวน 3 สมรรถนะ 
เช่นเดียวกับพนักงานเทศบาลในลักษณะเดียวกัน โดยมีสัดส่วนคะแนนคิดเป็นร้อยละ 20 
  พนักงานจ้างประเภททั่วไป  มีการประเมิน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรง 
ตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร  โดยมีสัดส่วนคะแนนคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที ก.ท. ก าหนด จ านวน  
5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 โดยมีสัดส่วนคะแนนคิดเป็นร้อยละ 20 
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2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ 
สมรรถนะของพนักงานจ้างประเภทภารกิจและประเภทท่ัวไป ของเทศบาลต าบลส่องดาว 

2.1 ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ประกอบด้วย 

(1) ปลัดเทศบาล เป็นประธาน 
(2) หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองปลัดเทศบาล ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ 
(3) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ 
ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานจ้างผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูล
และความเห็นเพือ่ประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน 

2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้ด าเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานจ้างในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน และผู้รับการประเมินก าหนด 

ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายและการประเมินผลการปฏิบัติงานก าหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  ส าหรับการก าหนดตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีท่ีไม่
อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือ
เพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 

(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไหว้กับผู้รับการประเมิน 
  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง 
หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 

(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้รับการ 
ประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติ
ราชการและเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จ
ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนา เป็นรายบุคคลด้วย 

(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินแจ้งผลการ 
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบ/ผลการประเมิน 
กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยหนึ่ง
คน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

(6) ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกข้ันหนึ่ง  
(ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก่อนน าเสนอต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          /(7) ให้นายก..... 
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(7) ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อ 
พนักงาจ้างผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและ
สร้างแรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

3. ระดับผลการประเมิน 
ให้น าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ 

คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมิน ของแต่ละระดับ ดังนี้ 
(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100 คะแนน 
(2) ระดับดีมาก  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 85  แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน 
(3) ระดับดี    ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ร้อยละ 85 คะแนน 
(4) ระดับพอใช้  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน 
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินน้อยกว่าร้อยละ 65 คะแนน 

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลต าบลส่องดาว ต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐานและ 

ให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ี ก.ท.ก าหนด     
    

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
ประกาศ ณ วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 
       
 

(นายยุทธศาสตร์   ราชค า) 
ปลัดเทศบาลต าบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีต าบลส่องดาว 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 



  
      

 


