
ลงทะเบียน
การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
พนักงานเทศบาลตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คร้ังท่ี ๑ 

(รอบการประเมินระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาคำ 
เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท่ี

ซ่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ หมายเหตุ

๑ นายนรินทร์ บุญท ี ปลัดเทศบาล /  ประธานฯ

๒ นายธวัช'ชัย บึงมุม รองปลัดเทศบาล /  กรรมการ ^ = ^ ะ ะ ^
............ ....... X Y

๓ นางณิศรา ทองโคตร
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผ้อำนวยการกองคลัง /กรรมการ

$1*
นายสมมาตย์ วงศ์สีดา ผ ู้อำนวยการกองช่าง/กรรมการ - p - - -

๕ ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ไพรทอง ผ ู้อำนวยการกองการศึกษา /  
กรรมการ

/ r>แ {

๖ นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนัก 
.ปลัดเทศบาล /  กรรมการ 7

๗ นางสาวจุฑารัตน์ แสนนามวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ/ 
เลขานการฯ



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คร้ังท่ี ๑ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๔๖๓ เวลา ©๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาคำอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ผ ู้เข้าประชุม
ลำดับท่ี ซ่ือ -  สกล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ หมายเหต

๑ นายนรินทร์บุญท ี ปลัดเทศบาล/ประธานฯ นรินฑร์ บุญท ี

๒ นางพิศรา ทองโคตร
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการ 
แทน ผู้อำนวยการกองคลัง/ 
กรรมการฯ

ณิศรา ทองโคตร

๓ นายธวัซชัยบึงมุม รองปลัดเทศบาล/กรรมการฯ ธวัช'ชัยบึงมุม

๔ นายสมมาตย์ วงศ์สีดา ผ ูอ้ำนวยการกองช่าง/ 
กรรมการฯ

สมมาตย์ วงศ์สีดา

๔ ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ไพรทอง ผู้'อำนวยการกองการศึกษา/ 
กรรมการฯ

เกรียงไกร ไพรทอง

๖ นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
รักษ์5ไราชการแทน 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ 
กรรมการฯ

รวีวรรณ สีดาเคน

๗ นางสาวจุฑารัตน์ แสนนามวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล /  
เลขานการฯ

จุฑารัตน์ แสนนามวงษ์ 
®

เร่ิมประชุม ๐๙.๓๐ น.
เม่ือท่ีประชุมพร้อม นายนรินทร์ บุญที ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาคำ ทำหน้าท่ีประธาน 

คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คร้ังท่ี ๑ กล่าวเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังน ี้

วาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ประธานฯ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาคำ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๔๖๓ เร่ือง แต่งต้ัง

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๓ คร้ังท่ี ๑ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ

. ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุกประเภทตำแหน่งและ
ระดับตำแหน่ง จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ ร่วฺมกันพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลในวันนี้

/  ท่ีประขุม ...



ท ี่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
-ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมคร้ังแรก-

วาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๓.© เร่ือง การพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลตำบลนาคำ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คร้ังท่ี ๑
ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการชี้แจงรายละเอียด
เลขานุการ ตามประกาศคณะกรรมทารพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่นได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถ่ิน ดังน้ี
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ 
บริหารงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๖๑ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนท่ี ๕ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง ดังน ี้

ข้อ ๓๒๗ “ระบบการบริหารผลงาน” หมายความว่า กระบวนการดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อ 
ผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติ 
ราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคลเข้าด้วยกัน

ข้อ ๓๒๘ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้!ต้บังดับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง  ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น ได้แก่ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ การให้เงินรางวัลประจำปี การพัฒนาและการแก้ไขปีญหาการ 
ปฏิบัติงานการแต่งตั้งข้าราชการ การให้ออกจากราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคล 
เร่ืองอ่ืน  ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้!ต้บังดับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
และการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ข้อ ๓๓๐ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลลัมฤทธ้ิ 
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยผลลัมฤทธ้ิฃองงานจะต้องมีสัดส่วน8คะแนนไม่น้อยกว่าร้อย 
ละ ๗๐

ผลลัมฤทธ๋ึฃองงงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตาม 
เวลา ท่ีกำหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าชองการใช้ทรัพยากร

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.ท. กำหนด และสมรรถนะ 
ตามสายงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด อย่างน้อย ๓ สมรรถนะ

ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมินผลลัมฤทธ้ี 
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราซการ โดยมีสัดส่วนคะแนนชองแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐

ข้อ ๓๓๑ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานปีละ ๒ คร้ัง ตามรอบปีงบประมาณ คือ คร้ังท่ี ๑ 
ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาดม ของปีถัดไป ดร้ังท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน 
ชองปีเดียวกัน

ข้อ ๓๓๒ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้เทศบาลนำผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ ดังน้ี

(๑) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป
/  (๒) ระดับดีมาก ...



- ๓ -

(๒) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ 
(๓) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
(๔) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ 
(๕) ระดับปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมิน (รทก'ว่าร้อยละ ๖๐
ข้อ ๓๓๓ ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๓๒๘ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ได้แก่ 
(๑) นายกเทศมนตรี สำหรับ ปลัดเทศบาล
(๒) ปลัดเทศบาล สำหรับ รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือส่วนราชการท่ีมีฐานะ 

เทียบเท่าสำนักหรือกอง
(๓) ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง สำหรับ พนักงาน 

เทศบาลท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชา
ในกรณีเป็นการประเมินพนักงานเทศบาลผู้!ด้รับมอบหมายให้!ปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการ 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
แล้วแต่กรณี เป็นผู้!ห้ฃ้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินชองผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน

ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานเทศบาลผู้!ดโอนหรือย้าย หลังวันท่ี ๑ มีนาคม หรือวันท่ี ๑ 
กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในเทศบาลเดิมก่อนการโอน 
หรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้นแล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนต้นสังกัดใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณา 
ตามข้อ ๓๒๘

ข้อ ๓๓๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ให้ดำเนินการตามวิธีการ 
ดังต่อไปน้ี

(๑) ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเร่ิมรอบการประเมิน ให้เทศบาลประกาศหลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน

(๒) ในแต่ละรอ่บการประเมิน ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๓๓๓ และผู้รับการประเมิน 
กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงๆนกำหนดตัวซ้ีวัด หรือ 
หลักฐานบ,งซ้ีความสำเร็จชองงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานสำหรับการกำหนด 
ตัว'ช้ีวัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายถอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อนในกรณีที,ไม่อาจดำเนินการได้หรือไม่ 
เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกำหนดตัวซ้ีวัดวิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม รวมท้ัง 
ระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ท้ังน้ีตามแบบท่ี ก.ท.กำหนด

(๓) ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๓๓๓ ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงท่ีได้ทำไว้กับ 
ผู้รับการประเมินกรณมีการเปลี่ยนแปลงเซิงนโยบาย หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยน 
ตำแหน่ง หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยน 
ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานในระยะการประเมินไดโดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลง 
ข้อตกลง

(๔) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๓๓๓ ให้คำปรึกษาแนะนำ 
ผู้รับการประเมินเพ่ือการปรับปรุง 'แก้ไข พัฒนาเพ่ือนำไปสู่ผลลัมฤทธ้ีฃองงาน และพฤติกรรม หรือ 
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ และเม้ือส้ินรอ'บการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควร 
ร่วมกันทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อหาความ 
จำเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย

/ (๔)ในการประเมินผล...
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(๕) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๓๓๓ 
แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือซ่ือรับทราบ 
ผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือขื่อรับทราบผลการประเมินให้พนักงาน 
เทศบาลอย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือซื่อเป็นพยาน ว่าได้มืการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย

(๖) ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๓๓๓ โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีก 
ช้ันหน่ึง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานชองตนเสนอต่อ 
คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานชองพนักงานเทศบาลก่อนนำเสนอต่อ 
นายกเทศมนตรี

(๗) ให้นายกเทศมนตรี หรือผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับมอบหมายประกาศรายซื่อพนักงานเทศบาล 
ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องซมเชยและสร้าง 
แรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไป ให้ดีย่ิงข้ึน

ข้อ ๓๓๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานคร้ังที่ ๑ ตามข้อ ๓๓๑ ให้เทศบาลจัดลำดับผลการ 
ประเมินเรียงลำดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับพอใช้ และระดับต้องปรับปรุงไว้ 
ให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน และให้จัดทำบัญชีรายซื่อผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดี 
มาก ระดับพอใช้ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนช้ันเงินเดือน คร้ังท่ี ๒

ข้อ ๓๓๖ ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานเทศบาล เพื่อทำหน้าที่ปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรม 
ชองการประเมินผลการปฏิบัติงานชองพนักงานเทศบาลทุกประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง 
ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็น 
กรรมการ และให้พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นเลขานุการ

ทั้งนี้ เทศบาลอาจกำหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรอง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมใน 
ระดับกอง หรือส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นในเทศบาลด้วยก็ได้

ข้อ ๓๓๗ ให้เทศบาลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดงความสำเร็จของ 
งาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะชองผู้รับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
การบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ ตามข้อ ๓๒๘
๒. ประกาศเทศบาลตำบลนาคำ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลสำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ คร้ังท่ี ๑ ประกาศลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน โดยมี 
องศ์ประกอบการประเมินและลัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

๑.๑ ผลลัมฤทธ้ิฃองงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน คุณภาพของ 
งาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดคุ้มค่า(พนักงานเทศบาล ท่ีอยู่ในระหว่างการ 
ทดลองงาน กำหนด ร้อยละ ๕๐)

๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๓๐) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน(พนักงานเทศบาลท่ีอยู่ในระหว่างการทดลองงาน 
กำหนด ร้อยละ ๕๐)

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลลัมฤทธี้ฃองงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือ 
สมรรถนะให้เป็นไปตามหลักการชองมาตรฐานท่ัวไปท่ี ก.ท. กำหนด ได้แก่

/ ๒.๑ การประเมินผล
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๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธ้ิฃองงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน 
เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการโดยการกำหนดตัวขี้วัดผลการ 
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย

๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะท่ีใช้ในการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๔ ด้าน ดือ ๑. การมุ่งผลลัมฤทธิ้ ๒. การยึด 
ม่ันในความถูกต้องและจริยธรรม ๓. ความเช้าใจในองค์กรและระบบงาน ๔. การบริการเป็นเลิศ ๔. การ 
ทำงานเป็นทีมสมรรถนะ สมรรถนะประจำสายงาน (อย่างน้อย ๓ สมรรถนะ) และสมรรถนะประจำ 
ผู้บริหาร ๔ ด้าน คือ ๑. การเป็นผู้นำในการเปล่ียนแปลง ๒. ความสามารถในการเป็นผู้นำ ๓.
ความสามารถในการพัฒนาคน ๔. การคิดเซิงกลยุทธ์

๒.๓ ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนาคำ ให้จัด 
กลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับดีเด่น (ค่ะแนนร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป)ระดับดีมาก 
(คะแนนร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐)ระดับดี (คะแนนร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐)ระดับพอใช้ 
(คะแนนร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐) และระดับต้องปรับปรุง (คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐) โดยมี 
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี ก.ท. กำหนด

๒.๔ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ี ก.ท.
กำหนด
๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในแต่ละหน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลนาคำประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คร้ังท่ี ๑ 
ดังน้ี

ผลการประเมินพนักงานเทศบาลตำบลนาคำ (สายงานบริหาร) 
ประจำปีงบปfsiมาณ พ.ศ. ๒<£๖๓ ครั้งท่ี ๑

ท ี่ ซอ -  สุกล ตำแหน่ง-ระดับ ผลการประเมิน 
(ร้อยละ)

หมายเหตุ

๑ นายนรินทร์ บฌที รองปลัดเทศบาล (กลาง) ๙๕.๔๐ ด เีด่น
๒ นางณิศรา ทองโคตร รองปลัดเทศบาล (ต้น) ๙๔ ด ีเด่น
๓ นายธวัช'ชัย บึงมม รองปลัดเทศบาล (ต้น) ๙®.๓๐ ด เีด่น
๔ นายสมมาตย์ วงศ์สีดา ผ้อำนวยการกอง1ช่าง (ต้น) ๙๓.๖๐ ด ีเด่น
๕ ว่าที่ร้อยตริเกรียวไกร ไพรทอง ผ ู้อำนวยการกองการศึกษา (ต้น) ๗๘.๗๐ ดี
๖ นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (ต้น) ๙ ๖ ด ีเด่น

ผลการประเมินพนักงานเทศบาลตำบลนาคำ (สำนักปลัดเทศบาล) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๑

ท ี่ ซ่ือ -  สุกล ตำแหน่ง-ระดับ ผลการประเทิน 
(ร้อยละ)

หมายเหตุ

๑ นางปียพรรณ ชัยนิคม นักจัดการงานทัวไป (ซก.) ๙๓.๒๐ ด ีเด่น
๖ นายปณชิต ชัยนิคม เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) ๘๘ ด ีมาก
๓ นางสาวจุฑารัตน์ แสนนามวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล (ซก.) ๘๖.๒๕ ด ีมาก
๔ นางสาวกัญจน์กมล จ่ันเพ็ซร์ เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) ๙๑.๕๐ ด ีเด่น
๕ นายกัมพล ซาพรหมมา นักพัฒนาชุมซน (ปก.) ๙๒.๔๐ ด ีเด่น
๖ นางอภิญญา ฤทธิยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ซก.) ๙๒.๒๐ ด ีเด่น
๗ นายบัณฑิต โพส้ี,พยัคฆ์ น ิต ิกร (ซก.) ๙๔.๘๕ ■ดเดน
๘ จาเอกทรงศกด หลานวง'ษ เจ้าพนักงานป้องกันฯ (ซง.) ๙๐.๒๐ ด ีเด่น

/  ผลการประเมิน



- ๖ -

ผลการประเมินพนัก.งานเทศบาลตำบลนาคำ (กองคลัง) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๑

ท ี ซ่ือ -  สุกล ตำแหน่ง-ระดับ ผลการประเมิน 
(ร้อยละ)

หมายเหตุ

๑ นางสาวอริยา มะลัยกอง นักวิชาการเงินและบัญชี (ซก.) ๙๔.๗๐ ด ีเด่น
๒ นางพิมใจ วัฒโน นักวิฃาการจัดเก็บรายได้ (ชก.) ๙ ๖ ด ีเด่น

ผลการประเมินพนักงานเทศบาลตำบลนาคำ (กองช่าง) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คร้ังท่ี ๑

ที่ ซ่ือ -  สกล ตำแหน่ง-ระดับ ผลการประเมิน หมายเหต
(ร้อยละ)

๑ นายภานวัฒน่ ทองโคตร นายช่างโยธา (ชง.) ๙ 0 .๑ 0 ด ีเด่น

ผลการประเมินพนักงานเทศบาลตำบลนาคำ (กองการศึกษา) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คร้ังท่ี ๑

ท ี่ ซือ -  สุกล ตำแหน่ง-ระตับ ผลการประเมิน 
(ร้อยละ)

หมายเหตุ

๑ นายสมพงศ์ ลือเรื่อง นักวิชาการศึกษา (ชก.) ๙ ๑ .๙ ๐ ด ีเด่น

ผลการประเมินพนักงานเทศบาลตำบลนาคำ (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คร้ังท่ี ๑

ท ี่ ซ่ือ -  สุกล ตำแหน่ง-ระดับ ผลการประเมิน หมายเหต
(ร้อยละ)

๑ นายปียะโชติสายวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก.) ๘๐.๔๕ ดีมาก

จึงเรียนให้คณะกรรมการได้โปรดพิจารณา
ประธาน ขอให้คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณา จะมีกรรมการท่านใดที่จะสอบถามรจยละเอียด

หรือจะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่และขอมติท่ีประชุมต่อไป
มติที่ประชุม มีมติเห็นขอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล จำนวน ๑๙  ราย ดังน ี้

พนักงานเทศบาล จำนวน ๑๙ ราย
กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประ เภทท่ัวไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส) 
กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ) 
กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภท 
บริหารงานท้องถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง) ดังน ี้

๑. กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารงานท้องถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง)
๑.๑ นายนรินทร์ บุญที ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (กลาง)

ผลการประเมิน ร้อยละ ๙๕.๔๐ ระดับดีเด่น ควรได้รับการเล่ือนช้ันเงินเดือน ๑ ช้ัน 
๑.๒ นางณิศรา ทองโคตร ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (ต้น)

ผลการประเมิน ร้อยละ ๙๔ ระดับดีเด่น ควรได้รับการเลื่อนช้ันเงินเดือน ๑ ช้ัน 
๑.๓ นายธวัช1ชัย บึงมุม ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (ต้น)

ผลการประเมิน ร้อยละ ๙๑.๓๐ ระดับดีเด่น ควรได้รับการเลื่อนช้ันเงินเดือน ๑ ช้ัน
/  ๒. กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่ง...
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๒. กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง)
๒.๑ นายสมมาตย์ วงศ์สีดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (ต้น)

ผลการประเมิน ร้อยละ ๙๓.๖0 ระดับดีเด่น ควรได้รับการเล่ือนข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน
๒.๒ ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ไพรทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (ต้น)

ผลการประเมิน ร้อยละ ๗๘.๗๐ ระดับดี ควรได้รับการเล่ือนข้ันเงินเดือน ๐ .๕ ข้ัน 
๒.๓ นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (ต้น)

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผลการประเมิน ร้อยละ ๙๖ ระดับดีเด่น ควรได้รับการเล่ือนข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน 
๓. กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิซาการ (ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ)

๓.๑ นางปิยพรรณ ชัยนิคมตำแหน่ง นักจัด'การงานท่ัวไป (ชก)
ผลการประเมิน ร้อยละ ๙๓.๒๐ ระดับดีเด่น ควรได้รับการเล่ือนข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน 

๓.๒ นางสาวจุฑารัตน์ แสนนามวงษ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ซก)
ผลการประเมิน ร้อยละ ๘๖.๒๕ ระ.ดับดีมาก ควรได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 0.๕ ข้ัน 

๓.๓ นางอภิญญาศรีแก้ว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก)
ผลการประเมิน ร้อยละ ๙๒.๒๐ ระดับดีเด่น ควรได้รับการเล่ือนข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน 

๓.๔ นายบัณฑิต โพร้ี'พยัคฆ์ ตำแหน่ง นิติกร (ชก)
ผลการประเมิน ร้อยละ ๙๔.๘๕ ระดับดีเด่น ควรได้รับการเลือนข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน 

๓.๕ นายกัมพล ซาพรหมมา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก)
ผลการประเมิน ร้อยละ ๙๒.๔๐ ระดับดีเด่น ควรได้รับการเล่ือนข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน 

๓.๗นางสาวอริยา มะลัยกอง'ตำแหน่ง นักวิซาการเงินและบัญชี (ซก)
ผลการประเมิน ร้อยละ ๙๔.๗๐ ระดับดีเด่น ควรได้รับการเล่ือนข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน 

๓.๘ นางพิมใจ วิฒโน ตำแหน่ง นักวิซาการจัดเก็บรายได้ (ซก)
ผลการประเมิน ร้อยละ ๙๖ ระดับดีเด่น ควรได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน

๓.๙ นายสมพงศ์ ลือเรื่อง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ซก) ®
ผลการประเมิน ร้อยละ ๙๑.๙๐ ระดับดีเด่น ควรได้รับการเล่ือนข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน 

๓.๑๐ .นายปิยะโชติ สายวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก)
ผลการประเมิน ร้อยละ ๘๐.๔๕ ระดับดีมาก ควรได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือน ๐.๕ ข้ัน 
๔. กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน)

๔.๑ นายปณุซิต ชัยนิคม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ชง)
ผลการประเมิน ร้อยละ ๘๘ ระดับดีมาก ควรได้รับการเล่ือนข้ันเงินเดือน ๐.๕ ข้ัน 

๔.๒ นางสาว'กัญนจ์กมล จ่ันเพ็ซร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง)
ผลการประเมิน ร้อยละ ๙๑.๕๐ ระดับดีเด่น ควรได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน

๔.๓ จ่าเอกทรงศักดึ๋ หลานวงษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง)
ผลการประเมิน ร้อยละ ๙๐..๒๐ ระดับดีเด่น ควรได้รับการเล่ือนข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน 

๔.๔ นายภานุวัฒน์ ทองโดตร ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ชง)
ผลการประเมิน ร้อยละ ๙๐.๑๐ ระดับดีเด่น ควรได้รับการเลือนข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน

/  วาระที่ ๔...
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พ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
ประธาน มีคณะกรรมการท่านใดที่จะเสนอเร่ืองอ่ืน  ๆ ต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่

ปลัดเทศบาล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๒/๒๕๖๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๓
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จะเชิญประชุมชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานรับทราบและ 
ถือปฏิบัติ ภายในต้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ปีดประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น.

(ลงซ่ือ) V _7*J  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจุฑารัตน์ แสนนามวงษ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

เลขานุการฯ

(ลงซีอ) VY ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/รfเษาราชการแทน 
หัวหน้าสำ‘พ๗ ลดเทศบาล 

กรรมการฯ

(ลงช่ือ) <ะะะะ^—— - ^ = ^  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธวัช'ชัย บึงมุม)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาคำ 
กรรมการฯ

(ลงซ่ือ) y รับรองรายงานการประชุม
(นายน'ริ,ฟ ร  บุญที)

ปลัดเท๗ าลตำบลนาคำ 
ประธานกรรมกวรฯ


