
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลปัว 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  
และลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
…………………………………………………………………………… 

 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 และ
มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งท่ี 9/2559 เมื่อวันท่ี  26 กันยายน 2559 ก าหนดแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  นั้น                     
 

  เทศบาลต าบลปัว จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2563 –          
31 มีนาคม 2564) และครั้งท่ี 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) ดังนี้ 
 

  1.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
   1.1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance  
Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
    (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจาก 
ปริมาณผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า   
    (ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วยการประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน   

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ 
หน้าท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 
   โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี ้
      (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 
     1.2  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามท่ี ก.ท.ก าหนดโดยอนุโลม 

 
 
 
 
 
 

/2. การประเมินผล... 
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  2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
   2.1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance  
Management)  โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
        (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณ
ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา  และความประหยัดหรือความคุ้มค่า   
        (ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 
        (ค)  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ให้ก าหนดสมรรถนะให้
สอดคล้องกับต าแหน่งและกลุ่มต าแหน่งของลูกจ้างประจ าดังนี้ 
    (1) ลูกจ้างประจ ากลุ่มบริการพื้นฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ โดยก าหนดสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
    (2) ลูกจ้างประจ ากลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก                  
5 สมรรถนะ โดยก าหนดสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
    (3) ลูกจ้างประจ ากลุ่มสนับสนุนท่ีมีช่ือและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ           
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย          
3 สมรรถนะเช่นเดียวกันกับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดสมรรถนะ   
ท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
   2.2  ระดับผลการประเมินและแนวทางการการประเมิน ให้น าแนวทางการ
ประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้โดยอนุโลม 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี   28    เดือน   กันยายน   พ.ศ.  2563  
 

 
(นายพลายชุมพล  อยู่เอนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลปัว 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปัว 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
*********************************** 

   โดยท่ี คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน ได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 ก าหนดให้เทศบาลต าบลปัว ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานจ้างในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วง
เริ่มรอบการประเมิน 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลปัว จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ
พนักงานจ้าง ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2563 –          
31 มีนาคม 2564) และครั้งท่ี 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)  ดังนี้    
   1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ให้
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
    1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
    (ก) ปริมาณผลงาน 
    (ข) คุณภาพผลงาน 
    (ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
    (ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20) ให้เทศบาลก าหนดสมรรถนะท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีพึงประสงค์ของแต่ละ
สมรรถนะแล้วให้ประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับ
สมรรถนะและพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีท่ีก าหนด โดยให้น าสมรรถนะของพนักงานเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลก าหนด มาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
    2.1 พนักงานจ้างท่ัวไป ให้ประเมินสมรรถหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับ
สมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
   2.2 พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับ ผู้มี ทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก                     
5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
  3.  ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลต าบลปัว
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนน
แต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่านก าหนดโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 

/4. แบบประเมิน... 
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  4.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก าหนดโดยอนุโลม 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี    28   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2563 
  
 
 

(นายพลายชุมพล  อยู่เอนก) 
นายกเทศมนตรีต าบลปัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


