ประกาศเทศบาลตาบลส่องดาว
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลตาบลส่องดาว
ประจาปีงบประมาณ 2564
-------------------------------------โดยที่ ก.จ./ก.ท./ก.อบต. ได้กำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล
กำรปฏิ บั ติ งำนของพนั ก งำนส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2558และมำตรฐำนทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (พนักงำนส่วนท้องถิ่น) (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 ข้อ 5 และข้อ 10 ของประกำศ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีก ำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (พนักงำนส่วน
ท้องถิ่น) (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติ ของผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำในเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่ำตอบแทน เงิน
รำงวัลประจำปี กำรเลื่อนและหรือแต่งตั้ง กำรย้ำย กำรโอนและรับโอน กำรให้ออกจำกรำชกำร กำรจูงใจให้
รำงวัล และกำรบริหำรงำนบุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้(พนักงำนส่วนท้องถิ่น) ปฏิบัติรำชกำรให้
มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงกำหนดให้ เทศบำล ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนประจำปีให้ (พนักงำนส่วนท้องถิ่น) ในสังกัดทรำบโดยทั่วกันภำยในเดือนกันยำยนของทุกปี
เทศบำลต ำบลส่ อ งดำว จึ งประกำศหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของ
ข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นในสังกัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำหรับรอบกำรประเมินที่1
(วันที่1 ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 และรอบกำรประเมินที่2 วันที่ 1 เมษำยน 2564
ถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. องค์ประกอบกำรประเมิน และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ
เทศบำลตำบลส่ องดำว ได้มีกำรกำหนดกำรประเมินผลกำรปฏิบั ติงำนโดยองค์ประกอบในกำรประเมินไว้ 2
องค์ประกอบ ได้แก่
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงำน มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำน
คุณภำพของงำน ควำมรวดเร็วหรือตรงตำมเวลำที่กำหนด และกำรประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกร
กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงำนพร้อมกำหนดตัวชี้วัดควำมสำเร็จ (ไม่น้อยกว่ำ 2 ผลงำน)
ข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมี
กำรเสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในกำรพัฒนำงำน เมื่อได้รับกำรแต่งตั้ง ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในกำรพัฒนำ
งำนนั้นมำกำหนดเป็นองค์ประกอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนด้วย
(2) พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 ประกอบด้วย
กำรประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหำร และสมรรถนะประจำสำยงำน ให้ประเมินจำกสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง ดังนี้
(2.1) ตำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยกำรท้องถิ่น ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำผู้บริหำร
(2.2) ตำแหน่งประเภทวิชำกำร และตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมิน สมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจำสำยงำน ไม่น้อยกว่ำ 3 สมรรถนะ
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ทดลองกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือมีระยะเวลำทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอยู่ในระหว่ำงรอบกำรประเมิน ให้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนและพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ
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2. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน
เทศบำลตำบลส่องดำวได้มีกำรกำหนดวิธีกำรพิจำรณำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน ซึ่งมี
สัดส่วนคะแนนกำหนดไว้ร้อยละ 70 ดังนี้
(1) สำหรับปลัดเทศบำล พิจำรณำผลสัมฤทธิ์ของงำนที่ได้ร่วมตกลงไว้กับผู้ประเมิน
(นำยกเทศมนตรี หรือผู้กำกับดูแลในกรณีไม่มีนำยกฯ) ที่มีกำรกำหนดเป้ำหมำย และตั วชี้วัดควำมสำเร็จ หรือ
กำหนดหลักฐำน หรือตัวชี้วัดควำมสำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำนตำมมำตรฐำนกำหนด
ตำแหน่ง
(2) สำหรับรองปลัด ผู้อำนวยกำรสำนัก/กอง และนักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน พิจำรณำ
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงำนที่ ได้ ร่ ว มตกลงไว้ กั บ ผู้ ป ระเมิ น (ปลั ด เทศบำล) ที่ ม ำกำรก ำหนดเป้ ำหมำย และตั ว ชี้ วั ด
ควำมสำเร็จหรือกำหนดหลักฐำน หรือตัวชี้วัดควำมสำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำนตำม
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
(3) สำหรับข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น พิจำรณำผลสัมฤทธิ์ของงำนที่ได้ร่วมตกลงไว้
กับผู้ประเมิน (ผู้อำนวยกำรสำนัก/กอง) ที่มีกำรกำหนดเป้ำหมำย และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ หรือกำหนดหลักฐำน
หรือตัวชี้วัดควำมสำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำนตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
(4) สำหรับข้ำรำชกำรที่มำช่วยรำชกำรหรือปฏิบัติรำชกำรที่เทศบำลให้นำยกเทศมนตรีเป็นผู้ให้
ข้อมูลควำมเห็นกำรประเมินผลกำรงำนเพื่อส่งให้ต้นสังกัดประเมิน
3. กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ
กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนกำหนดไว้
ร้อยละ 70 ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหำร และสมรรถนะประจำสำยงำน ดังนี้
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ประกอบด้วย กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ กำรยึดมั่นควำมถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม กำรเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน กำรบริกำรเป็นเลิศ และกำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ ประกอบด้วย กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน และกำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน สำยงำนละไม่น้อยกว่ำ 1 สมรรถนะ โดยให้ข้ำรำชกำรและ
พนักงำนส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภทวิชำกำรและประเภททั่วไป ต้องประเมินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำหนด
ตำแหน่ง
ทั้งนี้ ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง กับระดับสมรรถนะที่ค้นพบในแต่ละระดับตำแหน่งกำหนดให้
พิจ ำรณำโดยเปรีย บเทีย บจำกคำอธิบ ำยสมรรถนะเที ยบกับพจนำนุกรม และมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ งกับ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง
4. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร กำหนดให้ใช้แบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. กำหนด

-35. แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
5.1 เมื่อเริ่มรอบกำรประเมิน
(1) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติรำชกำรโดยให้ผู้ประเมินกับ
ผู้รับ กำรประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ รำชกำร
พร้อมกำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐำนบ่งชี้ควำมสำเร็จของงำน โดยพิจำรณำควำมสอดคล้องกับตัวชี้วัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร อย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำน
(2) กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ ประเมินโดยใช้วิธีกำรสังเกต
พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้รับกำรประเมินโดยผู้ประเมิน โดยให้กรอกระดับสมรรถนะที่คำดหวังตำม
ระดับตำแหน่งที่กำหนดไว้ตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
ให้ผู้รับกำรประเมินเสนอแบบประเมินที่ได้จัดทำตำมที่ได้กำหนดข้อตกลงร่วมกันพร้อม
ลงนำมรับทรำบข้อตกลงแล้วให้ผู้ประเมินเพื่อลงนำมรับทรำบข้อตกลงและให้ผู้ประเมินหรือส่วนรำชกำรรวบรวม
ไว้สำหรับกำรประเมินในช่วงครบรอบกำรประเมิน
5.2 ระหว่ำงรอบกำรประเมิน
ผู้ประเมินให้คำปรึกษำ แนะนำ หรือชี้แจงแก่ผู้รับกำรประเมิน เพื่อปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนำผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในกำรปฏิบัติรำชกำร
5.3 เมื่อครบรอบกำรประเมิน
(1) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน ให้ผู้มีอำนำจหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของผู้รับกำรประเมินตำมตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงำนที่จัดทำไว้เมื่อเริ่มรอบกำรประเมินตำมข้อตกลง และกรอก
ข้อมูลผลกำรประเมินลงในแบบประเมิน และสรุปผลคะแนนลงในแบบ
(2) กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ ให้ผู้มีอำนำจหน้ำที่ประเมิน
สมรรถนะของผู้รบกำรประเมิน กรอกข้อมูลผลกำรประเมินสมรรถนะลงในแบบประเมินและสรุปผลคะแนนลงใน
แบบประเมิน
ให้สว่ นรำชกำร/หน่วยงำนจัดทำข้อมูล ที่ผู้ประเมินลงนำมรับรอง และแบบประเมินที่สรุปผล
คะแนนที่ผู้รับกำรประเมินได้ลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินครบถ้วนแล้วให้งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนัก
ปลัดเทศบำล ภำยในกรอบระยะเวลำของแต่ละรอบกำรประเมิน เพื่อนำผลกำรประเมินเสนอคณะกรรมกำร
กลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นพิจำรณำ
6. กรอบระยะเวลำกำรดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
กำหนดกรอบระยะเวลำกำรดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 รอบกำรประเมินที่1 (วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564) รอบกำร
ประเมินที่ 2 (วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564) ไว้ดังนี้

-4ลาดับ
1
2
3

4
5
6
7

กิจกรรม

กรอบระยะเวลา รอบการ
ประเมิน 1 /รอบการประเมิน 2
เดือนตุลำคมของทุกปี
เดือนตุลำคมของทุกปี

กำหนดกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกำศกำหนดหลักเกณฑ์กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี
กำรจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงำนรำยบุคคล
ตุลำคม / เมษำยน
-หน่ ว ยงำนถ่ ำ ยทอดตั ว ชี้ วั ด และค่ ำ เป้ ำ หมำยจำกระดั บ
หน่วยงำนลงสู่ระดับบุคคล
-ผู้บังคับบัญชำ (ผู้ประเมิน) ตกลงร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชำ
(ผู้รับกำรประเมิน) กำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงำนแล้วเสร็จ
ผู้ประเมินแต่ละระดับ ติดตำมและให้คำปรึกษำแนะนำ
ตุลำคม-มีนำคม/เมษำยน-กันยำยน
ผู้ประเมินดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะ เมื่อครบรองกำรประเมิน
ผู้ ป ระเมิ น /ส่ ว นรำชกำรแจ้ งผลกำรประเมิ น และส่ งผลกำร เมษำยน / ตุลำคม
ประเมินให้งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักปลัดเทศบำล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศรำยชื่อผู้มีผลกำรปฏิบัติ เมษำยน / ตุลำคม
รำชกำรในระดับดีเด่น
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563
ประกำศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563

(นำยยุทธศำสตร์ รำชคำ)
ปลัดเทศบำลตำบลส่องดำว ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรีตำบลส่องดำว

