
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลนาหนาด 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
------------------------------ 

 
  โดยที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้เทศบาลต าบลนาหนาด ประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วง
เริ่มรอบการประเมิน 
  ดังนั้น   เทศบาลต าบลนาหนาด   จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานเทศบาล   ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ครั้งที่ ๑  (๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – 
๓๑  มีนาคม  ๒๕๖5)  ดังนี้ 

๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น ๒ 
ส่วน ได้แก่ 

    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐)   โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน  
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

    ๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๓๐) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด ได้แก่ 

 ๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน 
เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และค่า
เป้าหมาย 
 ๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน ๓ ด้าน และสมรรถนะ
ประจ าบริหาร ๔ ด้าน 

๓. ระดับผลการประเมิน  ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาหนาด  
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน  เป็น ๕ ระดับ  ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนน
แต่ละระดับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนดโดยอนุโลม 

๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ก าหนดโดยอนุโลม 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖4 
 

 
  

(นายวีรวัฒน์      ยี่สารพัฒน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาหนาด 



 

 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลนาหนาด 

เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 
------------------------------ 

 
 โดยที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม  ได้ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
ก าหนดให้เทศบาลต าบลนาหนาด ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
  ดังนั้น   เทศบาลต าบลนาหนาด   จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานเทศบาล   ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ครั้งที่ ๑  (๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – 
๓๑  มีนาคม  ๒๕๖5)  ดังนี้ 

1.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐)   โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน  
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

    ๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๓๐) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 
                   2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ 
ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด ได้แก่ 

 ๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน 
เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และค่า
เป้าหมาย 
 ๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน ๓ ด้าน และสมรรถนะ
ประจ าบริหาร ๔ ด้าน 

3. ระดับผลการประเมิน  ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาหนาด  
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน  เป็น ๕ ระดับ  ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนน
แต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนดโดยอนุโลม 

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ก าหนดโดยอนุโลม 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 
 

(นายวีรวัฒน์      ยี่สารพัฒน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาหนาด 

 



 

 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลนาหนาด 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
------------------------------ 

 
 โดยที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม ได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานจ้างของเทศบาล  (แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2559) ลงวันที่  19 ธันวาคม  
2559  ก าหนดให้เทศบาลต าบลนาหนาด ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานจ้างใน
สังกัดทราบโดยทั่วกัน  ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
  ดังนั้น   เทศบาลต าบลนาหนาด   จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานจ้าง    ส าหรับรอบการประเมิน   ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖5   ครั้งที่  ๑   (๑ ตุลาคม ๒๕๖4 –    
๓๑  มีนาคม  ๒๕๖5)  ดังนี้ 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐)   โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน  
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

    ๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 2๐) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 

2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  หรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด ได้แก่ 

 ๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน 
เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และค่า
เป้าหมาย 
 ๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน ๓ ด้าน และสมรรถนะ
ประจ าบริหาร ๔ ด้าน 

3. ระดับผลการประเมิน  ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาหนาด  
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน  เป็น ๕ ระดับ  ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนน
แต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนดโดยอนุโลม 

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ก าหนดโดยอนุโลม 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 

 
(นายวีรวัฒน์      ยี่สารพัฒน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาหนาด 


