
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองน่าน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ  

และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
----------------------------------------------------------- 

 ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน ได้ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 กำหนดให้เทศบาลประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดทราบ          
โดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

ในการนี้ เทศบาลเมืองน่าน  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน           
ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัด สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565  ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลเมืองน่าง เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง” 

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 
2565) และ ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) 

3. ประกาศน ี ้บ ังค ับใช ้เก ี ่ยวก ับการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงาน พน ักงานเทศบาล                     
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองน่าน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ให้มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  

3.1.1 ให ้คำน ึงถ ึงระบบการบร ิหารผลงาน (Performance  Management)          
ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน สามารถวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้ 

(1) ผลสัมฤทธิ ์ของงาน  ให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตามเวลาที่กำหนด  หรือการ
ประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร   

ให้กำหดผลสัมฤทธิ์ของานพร้อมกับกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน
ต่อครั้ง 

กรณีพนักงานเทศบาลได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมีการ
เสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้นำวิสัยทัศนห์รือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มากำหนด
เป็นองค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จ
ตามตัวชี้วัตที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ ๓๐          
ให้ประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ได้แก่ 
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กรณีตำแหน่งประเภทบริหารทองถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น           
ให้ประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จำนวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำผู้บริหาร 
จำนวน ๔ สมรรถนะ 

กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จำนวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงาน จำนวนไม่น้อยกว่า                
๓ สมรรถนะ 

กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 
  3.1.2 ระด ับผลการประเม ินในการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ ราชการของ                     
เทศบาลเมืองน่าน  ให้จัดกลุ ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และ                  
ต้องปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม 

3.1.3  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม  

3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 
3.2.1 ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance  Management)  โดยมี

องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
(1) ผลสัมฤทธิ ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินผลจาก

ปริมาณผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความ 
    (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน 
   3.2.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ให้กำหนดสมรรถนะให้
สอดคล้องกับตำแหน่งและกลุ่มตำแหน่งของลูกจ้างประจำดังนี้ 
     (1) ล ูกจ ้างประจำกลุ ่มบร ิการพื ้นฐาน ให ้ประเม ินสมรรถนะหลัก                     
5 สมรรถนะ โดยกำหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
     (2) ลูกจ้างประจำกลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก            
5 สมรรถนะ โดยกำหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
     (3) ลูกจ้างประจำกลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย            
3 สมรรถนะเช่นเดียวกันกับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยกำหนดสมรรถนะ
ที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
   3.2.3 ระดับผลการประเมินและแนวทางการการประเมิน ให้นำแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้โดยอนุโลม 
  3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

  3.3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้ 
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   3.3.1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ร้อยละ 80 พิจารณาจาก 
     (1) ปริมาณผลงาน 
     (2) คุณภาพของงาน 
     (3) ประโยชน์ของงาน 
  3.3.1.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้นำสมรรถนะ

ของพนักงานเทศบาลมาใช้สำหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
    (1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
    (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจสำหรับ

ผู ้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจำสายงานอย่างน ้อย                          
3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/
ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

    (3) พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะ
หลัก 5 สมรรถนะ โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 

    (4) พนักงานจ้างผู ้เชี ่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก                 
5 ด้าน และสมรรถนะประจำสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิด
สร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 
 3.3.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง                
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง   

         4. ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จ
ตามท่ีกำหนด 
  5. เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการ       
ต้นสังกัดของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำเนินการดังนี้ 
  5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เทศบาลเมืองน่านกำหนด 
  5.2 จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื ่อจัดทำบัญชีรายชื่อ ตามลำดับ
คะแนนผลการประเมิน 
  6. ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามลำดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการประเมิน 
ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกเทศมนตรี เพื่อนำไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ
เลื่อนอัตราค่าตอบแทน  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 

                                                     
 

 
 

(นายสุรพล เธียรสูตร) 
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน 


