
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลเวียงสา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
...................................................... 

  โดย ที่ ก.ท.จ. น่าน ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้ เทศบาลต าบลเวียงสา ประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
 

    ดังนั้น เทศบาลต าบลเวียงสา จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ของ พนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจ า  ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(รอบการประเมินครั้งที่ ๑ ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๔  และรอบการประเมิน     
ครั้งที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  ดังนี้ 
  ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 
     ๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๓๐) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 
  ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนด ได้แก่ 
     ๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้ รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 
                        ๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน ๓ ด้าน และ 
สมรรถนะประจ าบริหาร ๔ ด้าน  
                       2.3 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ให้ก าหนดสมรรถนะให้สอดคล้อง
กับต าแหน่งและกลุ่มต าแหน่งของลูกจ้างประจ า ดังนี้ 
   1) ลูกจ้างประจ ากลุ่มบริการพ้ืนฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
ก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
   2) ลูกจ้างประจ ากลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
 
            /3) ลูกจ้าง... 
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   3) ลูกจ้างประจ ากลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย            
3 สมรรถนะเช่นเดียวกันกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
  ๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบลเวียงสา ให้
จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี ก.ท. ก าหนดโดยอนุโลม 
  ๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน        
ส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.ท. ก าหนดโดยอนุโลม 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

  (นายวิโรจน์  หวั่นท๊อก) 
        นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสา 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเวียงสา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ พนักงานครูเทศบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
.............................................. 

  โดย ที่ ก.ท.จ. น่าน ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๒ ก าหนดให้ 
เทศบาลต าบลเวียงสา ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ พนักงานครูเทศบาล 
ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน  
 

    ดังนั้น เทศบาลต าบลเวียงสา จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานครูเทศบาล ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (รอบการประเมิน  ครั้งที่ ๑ 
ระหว่างวันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และรอบการประเมิน   ครั้งที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  ดังนี้ 
  ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 
     ๑.๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน ๗๐ คะแนน   
        ๑.๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ คะแนน ๓๐ คะแนน   
  ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และการ
ประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้เป็นไปตามหลักการ
มาตรฐานทั่วไปที่ ก.ท. ก าหนด ได้แก่ 
     ๒.๑ วิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  ตามตัวชี้วัดโดยให้
ผู้บังคับบัญชาประเมินจากการประเมินตนเองของผู้รับการประเมิน การปฏิบัติงานจริง หลักฐานเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
     ๒.๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
จ านวน ๖ รายการ รายการประเมินละ ๕ คะแนน  รวม ๓๐ คะแนน  โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินจาการประเมิน
ตนเอง พฤติกรรมการปฏิบัติตนของผู้รับการประเมิน ตามสภาพความเป็นจริงหรือหลักฐานเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบลเวียงสา ให้
จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่
ละระดับให้เป็นไปตามท่ี ก.ท. ก าหนดโดยอนุโลม 
  ๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงาน
นิเทศการศึกษา ตามท่ี ก.ท. ก าหนดโดยอนุโลม 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑   ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

  (นายวิโรจน์  หวั่นท๊อก) 
        นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสา 



 

 
ประกาศเทศบาลต าบลเวียงสา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    

............................................. 

  โดย ที่ ก.ท.จ. น่าน ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖) 
ประกาศเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ก าหนดให้ เทศบาลต าบลเวียงสา ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ พนักงานจ้าง ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วง
เริ่มรอบการประเมิน 
 

    ดังนั้น เทศบาลต าบลเวียงสา จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้าง ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (รอบการประเมิน  ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 
๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และรอบการประเมิน   ครั้งที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ –     
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)   ดังนี้ 
  ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
     ๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๒๐) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจ าสายงาน 
  ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนด ได้แก่ 
     ๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 
     ๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย ๓ 
สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน 
  ๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบลเวียงสา ให้
จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่
ละระดับให้เป็นไปตามท่ี ก.ท. ก าหนดโดยอนุโลม 
  ๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ตามท่ี ก.ท. ก าหนดโดยอนุโลม 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

(นายวิโรจน์  หวั่นท๊อก) 
        นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสา 


