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ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงาบส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยที่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมกาพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
(แกํไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน
เงินรางวัลประจำปี การเลื่อนหรือแต่งตั้ง การย้าย การโอนและการรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้
รางวัล และการบริห ารงานบุค คลเรื่อ งอื่น ๆ เพื่อ เป็น การสร้างแรงจูง ใจให้พ นัก งานเทศบาลปฏิบ ัต ิร าชการ
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงกำหนดให้เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ประกาศหลักเกณฑ์
และวิธ ีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิงานประจำปีให้พ นัก งานเทศบาล ใบสังกัด ทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือ น
กันยายนของทุกปี
เพื่อ ให้ก ารปฏิบ ัต ิง านด้า นการบริห ารงานบุค คลของพนัก งานเทศบาล เป็น ไปด้วยความ
เรียบร้อยและการประเมินผลการปฏิบัติงาบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลหนอง
หญ้าดอกขาวบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล ดังนี้
๑.ประกาศนี้เรีย กว่า ‘'ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้า ดอกขาว เรื่อง หลัก เกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒.ประกาศนี้บ ังคับ ใช้ในการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับรอบการ
ประเมินครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และรอบการประเมินครั้งที่ ๒
(วับที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ดังนี้

๓. องค์ประกอบการประเมิน และลัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ
เทศบาลตำบลหนองหญ้า ดอกขาว ได้ม ีก ารกำหนดการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง าบ
โดยองค์ประกอบในการประเมินไว้ ๒ องค์ประกอบ ได้แก่
(๓.๑) ผลลัมถุทธึ๋ฃองงาน มีลัดส่วนคะแนนร้อยละ ๗๐ โดยประเมิน ผลจากปริม าณผลงาบ
คุณภาพของงาบ ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กำหนด และการประหยัดหรือคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
ให้กำหนดผลสัมฤทธี้ฃองงานพร้อมกำหนดตัวขึ้วัดความสำเร็จ (ไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน)ดังนี้
(๑) ปลัดเทศบาล ตัวขึ้วัดความสำเร็จ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน
(๒) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตัวขึ้วัดความสำเร็จ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน
(๓) ช้าราขการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ตัว,ขี้วัดความสำเร็จ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน
ช้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือระดับ สูงขึ้น
โดยมีการเสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการ
พัฒนางานนั้นมากำหนดเป็นองค์ประกอบการประเมินผลลัมถุทธี้ของงานด้วย
-๒-/ (๓.๒) พฤติกรรม...

I

-๒(๓.๒) พฤติก รรมการปฏิบ ัต ิร าชการหรือ สมรรถนะ โดยมีส ัด ส่ว นคะแนนร้อ ยละ ๓0
ประกอบด้วย การประเมิน สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บ ริห าร และสมรรถนะประจำสายงาน ให้
ประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังนี้
(๑) ตำแหน่งประเภทบริหารห้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำผู้บริหาร
(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจำสายงาน ไม่น้อยกว่า ๓ สมรรถนะ
สำหรับ การประเมิน ผลการปฏิบ ัติราชการของข้าราชการหรือ พนัก งานส่วนท้องถิ่น ที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ระหว่างรอบการประเมิน
ให้ประเมินผลสัมฤทธี้ฃองงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีลัดส่วนคะแนนชองแต่ละองค์ประกอบ
ร้อยละ ๕๐

๔. การประเมินผลสัมฤทธี้ของงาน
เทศบาลตำบลหนองหญ้า ดอกขาว ได้ม ีก ารกำหนดวิธ ีก ารพิจ ารณาการประเมิน
ผลํลัมฤทธีชองงาน ขงมีลัดส่วนคะแนนกำหนดไว้ร้อยละ ๗๐ ดังนี้
(๑) สำหรับ ปลัด เทศบาล พิจ ารณาผลสัม ฤทธี๋ฃ องงานที่ไ ด้ร ่ว มตกลงไว้ก ับ ผู้ป ระเมิน
(นายกเทศมนตรี หรือ ผู้ก ำกับ ดูแ ลในกรณีไม่ม ีน ายกฯ) ที่ม ีก ารกำหนดเป้า หมาย และตัว ขี้ว ัด ความสำเร็จ
หรือกำหนดหลักฐาน หรือ ดัวขี้วัดความสำเร็จอย่างเป็น รูป ธรรมและเหมาะสมกับ ลัก ษณะงานตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง
(๒) สำหรับผู้อำนวยการสำนัก/กอง และนักวิชาการตรวจสอบภายใน พิจารณาผลลัมฤทธิ้
ของงานที่ได้ร ่วมตกลงไว้ก ับ ผู้ป ระเมิน (ปลัด เทศบาล) ที่ม ีก ารกำหนดเป้า หมาย และตัว ขี้ว ัด ความสำเร็จ
หรือกำหนดหลักฐาน หรือ ดัวขี้วัดความสำเร็จอย่างเป็น รูป ธรรมและเหมาะสมกับ ลัก ษณะงานตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง
(๓) สำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พิจารณาผลสัมฤทธึ๋ฃองงานที่ได้ร่วมตกลง
ไว้กับ ผู้ป ระเมิน (ผู้อ ำนวยการสำนัก /กอง) พิจ ารณาที่ม ีก ารกำหนดเป้า หมาย และตัว ขี้ว ัด ความสำเร็จ หรือ
กำหนดหลักฐาน หรือตัวขี้วัดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง
(๔) สำหรับ ข้าราชการที่ม าช่วยราชการหรือปฏิบ ัต ิห น้าที่ อบ‘ท. ให้น ายก อปท.เป็นผู้ให้
ข้อมูลและความเห็นการประเมินผลงาน เพื่อส่งให้ต้นสังกัดประเมิน
๕. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
การประเมิน พฤติก รรมการปฏิบ ัติราชการหรือสมรรถนะ ซี่งมีลัดส่วนคะแนนกำหนดไว้
ร้อยละ ๓๐ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหารและสมรรถนะประจำสายงาน ดังนี้
(๓.๑) สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ ประกอบด้วย การมุ่งผลลัม ฤทธิ๋ การยึด มั่น ในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม
(๓.๒) สมรรถนะประจำผู้บริหาร ๔ สมรรถนะ ประกอบด้วย การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถใบการเป็นผู้นำ ความสามารถใบการพัฒนาคบ การคิดเซิงกลยุทธ์
(๓.๓) สมรรถนะประจำสายงาบ สายงานละไม่น ้อ ยกว่า ๓ สมรรถนะ โดยให้ข ้าราชการ
และพนัก งานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทวิช าการและประเภททั่วไป ต้องประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง

-๓-/ทัง้ 'น.้ี ..

-๓ทั้งนี้ ระดับสมรรถนะที่คาดหวังกับระดับสมรรถนะที่ค้นพบในแต่ละระดับตำแหน่งกำหนดให้
พิจ ารณาโดยเปรีย บเทีย บจากคำอธิบ ายสมรรถนะเทีย บกับ พจนานุก รม และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
กับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง

๖. แบบประเมินผลการปฏิบัติราขการ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแบบ
ที่ กจ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด

๗. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๗.๑ เมื่อเริ่มรอบการประเมิน
(๑) การประเมิน ผลส้ม ฤทธื้ฃ องงาน ะประเมิน จากผลการปฏิบ ัต ิร าชการโดยให้
ผู้ป ระเมิน กับ ผู้ว ับ การประเมิน กำหนดช้อ ตกลงร่ว มกัน เกี่ยวกับ การมอบหมายงาน และการประเมิน ผลการ
ปฏิบ ัต ิร าชการ พร้อ มกำหนดดัว ซี้ว ัด หรือ หลัก ฐานบ่งชี้ค วามสำเร็จ ของงาน โดยพิจ ารณาความสอดคล้อ ง
กับ ตัว ชี้วัด ขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น หน่ว ยงานหรือ ส่ว นราชการ อย่า งเป็น รูป ธรรมและเหมาะสม
กับลักษณะงาน
(๒) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ะประเมินโดยใช้วิธีการ
สัง เกตพฤติก รรมการปฏิบ ัต ิร าชการชองผู้ว ับ การประเมิน โดยให้ผ ู้ป ระเมิน โดยให้ก รอกระดับ สมรรถนะ
ที่คาดหวังตามระดับตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ให้ผ ู้วับ การประเมิน เสนอแบบประเมิน ที่ไ ด้จ ัด ทำตามที่ไ ด้ก ำหนดข้อ ตกลงร่ว มกัน
พร้อมลงนามวับทราบข้อตกลง แล้วให้ผู้ประเมินเพื่อลงนามวับทราบข้อตกลงและให้ผู้ประเมินหรือส่วนราชการ
รวบรวมไว้สำหรับการประเมินในช่วงครบรอบการประเมิน
๗.๒ ระหว่างรอบการประเมิน
ผู้ประเมินให้คำปรึกษา แนะนำ หรือชี้แจงแก่ผ ู้วับ การประเมิน เพื่อปรับปรุง แก้ไข
และพัฒนาผลลัมฤทธึ๋ฃองงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ
๗.๓ เมื่อครบรอบการประเมิน
(๑) การประเมิน ผลลัม ฤทธิ้ฃ องงาน ให้ผ ู้ม ีอ ำนาจหน้า ที่ป ระเมิน ผลการปฏิบ ัต ิ
ราช การชองผู้วับการประเมินตามตัวชี้วัดผลลัมฤทธิ้ฃองงานที่ได้จัดทำไว้เมื่อเริ่มรอบการประเมินตามข้อตกลง
และกรอกข้อมูลผลการประเมินลงในแบบประเมิน และสรุปผลคะแนนลงในแบบ
(๒) การประเมิน พฤติก รรมการปฏิบ ัต ิราชการหรือ สมรรถนะ ให้ผ ู้ม ีอ ำนาจหน้าที่
ประเมินสมรรถนะของผู้วับการประเมิน กรอกข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะลงในแบบประเมินและสรุปผล
คะแนนลงในแบบประเมิน
ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทำข้อมูล ที่ผู้ประเมินลงนามวับรอง และแบบประเมิน
ที่ส รุป ผลคะแนนที่ผ ู้ว ับ การประเมิน ได้ล งนามวับ ทราบผลการประเมิน ครบล้ว นแล้ว ให้ก อง ภายในกรอบ
ระยะเวลาของแต่ล ะรอบการประเมิน การเจ้า หน้า ที่/หรือ งานการเจ้า หน้า ที่ ภายในกรอบระยะเวลาของ
แต่ล ะรอบการประเมิน เพื่อ นำผลการประเมิน เสนอคณะกรรมการกลั่น กรองการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิงาน
ชองข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณา

๘. กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

กำหนดกรอบระยะเวลาการตำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบการประเมิน คเงที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุล าคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มินาคม พ.ศ.๒๕๖๕ )
และรอบการประเมินครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓0 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ไว้ดังนี้
-๔-/ตารางกำหนด...

-๔ลำดับ

กิจกรรม

๑
๒

กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศกำหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิปติงานประจำปี
การจัดทำตัวชี้วัดผลส้มฤทธี้ของงานรายบุคคล
■ หน่วยงานถ่ายทอดตัว ซี้วัด และค่าเป้าหมายจาก
หน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล
- ผู้บ ัง คับ บัญ ชา (ผูป้ ระเมิน ) ตกลงร่ว มกัน กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา(ผูร้ ับการประเมิน) กำหนดตัวชี้วัด
ผลส้มฤทธิ้ของงานแล้วเสร็จ
ผู้ป ระเมิน แต่ล ะระดับ ติด ตามและให้ค ำปรึก ษา
แนะนำ
ผู้ประเมินดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
สมรรถนะ
ผู้ป ระเมิน /ส่ว นราชการแจ้ง ผลการประเมิน และ
ส่ง ผลการประเมิน ให้ก องการเจ้า หน้า ที่/งานการ
เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายซื่อผู้ที่มีผล
การปฏิบัติราชการดีเด่น

๓

(^
๕

๖
๗

กรอบระยะเวลา
รอบการประเมิน ๑/รอบการประเมิน ๒
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี
ตุล าคม/เมษายน

ตุลาคม - มีน าคม/เมษายน - กันยายน
เมื่อครบรอบการประเมิน
เมษายน/ตุลาคม

เมษายน/ตุลาคม

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงซื่อ)
(นายอุดร เพ็งอร่าม)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

