
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลภูวง 
เร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
--------------------------------------------- 

 

  โดยท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ได้ก าหนดประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2564 และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหารได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2563 ได้ก าหนดให้ภายใน
เดือนกันยายนของทุกปีให้เทศบาลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้กับพนักงาน
เทศบาลได้รับทราบโดยท่ัวกัน 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลภูวง จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 ดังนี้ 
   1. การจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้น าหลักเกณฑ์ และวิธีการตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร      
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ก าหนด โดยยึดหลักการของระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)  
   2. ให้พนักงานเทศบาลต าบลภูวงทุกคนซึ่งเป็นผู้รับการประเมินด าเนินการจัดท าแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตามแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีส านักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลก าหนด เสนอต่อผู้ประเมิน 
  3. การจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง  ให้พนักงานเทศบาลด าเนินการและ
ก าหนดองค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    3.1 ส่วนท่ี 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อ 1.1 ของแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ร่วมกันก าหนดและจัดท าข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ 
     (1) ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวช้ีวัดความส าเร็จโดยใช้วิธีการก าหนด
ตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ และระดับรายบุคคล ดังนี้ 
    - ระดับองค์กร (เทศบาลต าบลภูวง) จ านวน 1 ตัวช้ีวัด  
    - ระดับส่วนราชการ (ส านัก/กอง) จ านวน 1 ตัวชี้วัด 
    ท้ังนี้ ให้ตัวช้ีวัดระดับองค์กร และระดับส่วนราชการ ถือเป็นตัวช้ีวัดร่วมท่ีทุกคน
ในส านัก/กอง ของผู้รับการประเมินสังกัดอยู่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันท าให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
    - ระดับรายบุคคล จ านวน 1 ตัวช้ีวัด ให้ผู้รับการประเมินก าหนดผลสัมฤทธิ์ของ
งานและตัวช้ีวัดของโครงการ/งาน/กิจกรรม หรือภารกิจหน้าท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับการประเมินให้
เหมาะสมกับลักษณะงาน ต าแหน่ง และระดับ 
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         (2) ให้ก าหนดค่าน้ าหนักของผลสัมฤทธิ์ของงานและตัวช้ีวัด โดยแบ่งปันค่า
น้ าหนัก ได้แก่ ตัวช้ีวัดระดับองค์กร ให้ค่าน้ าหนักร้อยละ 40 ตัวช้ีวัดระดับส่วนราชการ ให้ค่าน้ าหนักร้อยละ 20 
และตัวชี้วัดระดับรายบุคคล ให้ค่าน้ าหนักร้อยละ 10 
     (3) ให้ก าหนดระดับคะแนน แบ่งออกเป็น 5 ระดับคะแนน ได้แก่ ระดับ 1 
คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน ระดับ 4 คะแนน และระดับ 5 คะแนน 
     (4) ให้ก าหนดค่าเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
      - ระดับ 5 คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายในระดับท้าทาย มีความยาก
ค่อนข้างมาก โอกาสส าเร็จน้อยกว่าร้อยละ 50 
      - ระดับ 4 คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายท่ีมีความยากปานกลาง 
      - ระดับ 3 คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายท่ีเป็นค่ามาตรฐานโดยท่ัวไป 
      - ระดับ 2 คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน 
      - ระดับ 1 คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายต่ าสุดท่ีรับได้ 
    3.2 ส าหรับส่วนท่ี 1 ข้อ 1.2 ของแบบประเมินผลฯ ให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน
จัดท าเมื่อส้ินรอบการประเมินผลฯ แล้ว  
   3.3 ส่วนท่ี 2 การประเมินสมรรถนะ มีค่าน้ าหนักร้อยละ 30 ให้ผู้รับการประเมินก าหนด
สมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน และแบ่งปันค่าน้ าหนัก ดังนี้  
     (1) กรณีเป็นต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ท้องถิ่นให้ก าหนดสมรรถนะส าหรับการประเมิน ได้แก่ 
     - สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การยึด
มั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ และการท างาน
เป็นทีม โดยในแต่ละสมรรถนะให้ก าหนดค่าน้ าหนักเท่ากัน ร้อยละ 2 
    - สมรรถนะประจ าผู้บริหาร จ านวน 4 สมรรถนะ ประกอบด้วย การเป็นผู้น าใน
การเปล่ียนแปลง ความสามารถในการเป็นผู้น า ความสามารถในการพัฒนาคน และการคิดเชิงกลยุทธ์ โดยในแต่ละ
สมรรถนะให้ก าหนดค่าน้ าหนักเท่ากัน ร้อยละ 5 
     (2) กรณีเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภทท่ัวไป ให้ก าหนด
สมรรถนะ ส าหรับการประเมิน ได้แก่ 
     - สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การยึด
มั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ และการท างาน
เป็นทีม โดยในแต่ละสมรรถนะให้ก าหนดค่าน้ าหนักเท่ากัน ร้อยละ 4 
    - สมรรถนะประจ าสายงาน จ านวน 3 สมรรถนะ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
โดยในแต่ละสมรรถนะให้ก าหนดค่าน้ าหนักเรียงตามล าดับ ได้แก่ ร้อยละ 4 ร้อยละ 3 และร้อยละ 3 
    (3) ก าหนดระดับท่ีคาดหวัง ให้ก าหนดระดับท่ีคาดหวังตามมาตรฐานก าหนดของ
แต่ละสายงาน 
     (4) ในกรณีพนักงานเทศบาลท่ีบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ก าหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งาน และการประเมินสมรรถนะตามข้อ 3 แต่ก าหนดสัดส่วนค่าน้ าหนักของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ต่อการ
ประเมินสมรรถนะเป็นร้อยละ 50:50 

 



-3- 
 

   3.4 ส่วนท่ี 3 การจัดท าข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อก าหนดการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และการประเมินสมรรถนะแล้ว ให้ผู้รับการประเมิน และผู้ประเมิน ลงนามร่วมกัน ใน
ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละครั้ง เพื่อใช้ส าหรับเป็นหลักฐานข้อตกลงในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานต่อไป 
   4. ให้ผู้รับการประเมิน และผู้ประเมิน ด าเนินการจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 3 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ดังนี้ 
  (1) ครั้งท่ี 1/2564 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563 
  (2) ครั้งท่ี 2/2564 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 
   ท้ังนี้ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ให้แต่ละส่วนราชการรวบรวมจัดส่งให้กับงานการเจ้าหน้าท่ีหรือส่วน
ราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ี จัดเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานตอนส้ินรอบการ
ประเมินแต่ละครั้ง 
   5. ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินให้ค าปรึกษา ค าแนะน า หรือช้ีแจงให้แก่ผู้รับการ
ประเมินเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ตัวชี้วัดท่ีตกลงกัน
ไว้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
  6. เมื่อส้ินรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละครั้ง ให้งานการเจ้าหน้าท่ี หรือส่วนราชการ
ท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ี จัดส่งแบบประเมินผลคืนให้กับแต่ละส่วนราชการ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้รับการ
ประเมินน าไปประเมินผลตนเอง พร้อมกับแสดงหลักฐานตัวบ่งช้ีความส าเร็จต่อผู้ประเมินของตน เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาประเมินผลฯ ของผู้ประเมิน โดยให้แต่ละส่วนราชการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ดังนี้ 
  (1) ครั้งท่ี 1/2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 5 เมษายน 2564 
  (2) ครั้งท่ี 2/2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 
  7. ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผู้รับการประเมิน และปลัดเทศบาลพิจารณาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับคะแนนของผู้รับการประเมินในแต่ละครั้ง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก่อนน าเสนอให้
คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลฯ พิจารณาต่อไป 
   8. ให้คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลฯ ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ประชุมพิจารณากล่ันกรองผล
คะแนนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบหลักฐาน หรือตัวช้ีวัดท่ีจัดท าไว้ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับคะแนนของผู้รับการ
ประเมินแต่ละคน แล้วรวบรวมความเห็นเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลภูวงพิจารณาต่อไป 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี   3   กันยายน   พ.ศ. 2563 
 

                                                                            
       (นายประยูร จันปุ่ม) 
             นายกเทศมนตรีต าบลภูวง 
   


