
 
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
                    เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  
                            ลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

***************************** 

โดยที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 
๒๕63 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 ข้อ 334 (1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้เทศบาลประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน  
  ดังนั้น เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ดังนี้ 
  ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า ให้มุ่งเน้นระบบการบริหาร
ผลงาน (performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
              ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ ๗๐) โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงานตาม
ปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว การตรงตามเวลาที่ก าหนด การประหยัด ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร  
 ๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ ๓๐) ให้ประเมินจาก
สมรรถนะตามมารฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด ได้แก่ 
      กรณีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ให้ประเมิน
สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร จ านวน 4 สมรรถนะ 
      กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภททั่วไปให้ประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ 
      กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่ หรือที่อยู่ระหว่างทดลองการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทอดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ ร้อยละ 50” 
  2. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ให้จัด
กลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละ
ระดับให้เป็นไปตามที่ ก.ท ก าหนดโดยอนุโลม 
  3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามท่ี ก.ท. ก าหนดโดยอนุโลม 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ    ณ   วันที่   30  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
 

        (นางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ) 
                  นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
         เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564               

***************************** 

โดยที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕59 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕59 ข้อ 39 (3) (ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้เทศบาลก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  
  ดังนั้น เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ดังนี้ 
                   1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาล ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะใน
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 
     2.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 80) โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงานตาม
ปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว ความตรงต่อเวลา การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
     2.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 20) ให้น าสมรรถนะ
ของพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด มาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม  
     พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 
3 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง / ต้องการ ในระดับ 1 
                       พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้ที่มีทักษะ(ผู้มีคุณวุฒิ) ให้
ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง / ต้องการ ในระดับ 2 
                       พนักงานจ้างตามภารกิจ ส าหรับผู้ที่มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ า    
สายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง / ต้องการ ในระดับ 2 
  2. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ให้จัด
กลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละ
ระดับให้เป็นไปตามที่ ก.ท ก าหนดโดยอนุโลม 
  3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามท่ี ก.ท. ก าหนดโดยอนุโลม 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ    ณ   วันที่         กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
 
 

        (นางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ) 
                  นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส 

 
 



 


