ประกาศเทศบาลตําบลหวานใหญ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

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

โดยที่ ก.ท.จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได กํ า หนดมาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559 กํ าหนดให เทศบาลตํ าบลหวานใหญ ประกาศ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหพนักงานเทศบาลในสังกัดทราบโดยทั่วกันกอนเริ่มรอบการ
ประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน
ดั งนั้ น เทศบาลตํ าบลหว านใหญ จึ งประกาศหลั กเกณฑ และวิ ธี การประเมิ น ผลการ ปฏิ บั ติ
ราชการของพนักงานเทศบาล สําหรับรอบการประเมิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม
2562 – 31 มีนาคม 2563) ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน
(Performance Management) โดยมี องคป ระกอบการประเมิน และสั ดส วนคะแนน
แบงเปน 2 สวน ไดแก
1.1 โดยผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือความตรงเวลาที่กําหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใช
ทรัพยากร
1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) ประกอบดวย การประเมินสมรรถนะหลัก
ประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน
2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานทัว่ ไปที่ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.กําหนด ไดแก
2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการ
ประเมิน เกี่ยวกับ การมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และคาเปาหมาย
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะที่ใชในการ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติร าชการ ประกอบด วย สมรรถนะหลัก 5 ดาน สมรรถนะประจําสายงาน 3 ด าน และ
สมรรถนะประจําบริหาร 4 ดาน
3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหวานใหญ จัด
กลุมคะแนนผลการประเมิน เปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง โดยมีเกณฑคะแนนแต
ละระดับตามที่ ก.ท. กําหนดโดย
4. แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน ให นํ า แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานส ว น
ทองถิ่น ตามที่ ก.ท. กําหนดโดยอนุโลม
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
รอยตํารวจตรี
(ทรงพล เบาบาง)
นายกเทศมนตรีตําบลหวานใหญ

ประกาศเทศบาลตําบลหวานใหญ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

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

โดยที่ เ ป น การสมควรแก ไขประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ด มุกดาหาร เรื่ อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหสอดคลอง
กับหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษา
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลตําแหนงประเภททั่วไป และ
ประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อใหมีความชัดเจน ครบถ วน เปนรูปธรรม ประกอบกับ
เพื่อเปนการรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนั้น เทศบาลตําบลหวานใหญ จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาล สําหรับรอบการประเมิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30
กันยายน 2563) ดังนี้
1.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน
(Performance Management) โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก
1.1 โดยผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือความตรงเวลาที่กําหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใช
ทรัพยากร
(๑) ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน ให มี สั ด ส ว นน้ํ า หนั ก ร อ ยละ ๗๐ โดยประเมิ น ผลจากการ
ปฏิบัติงาน ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กําหนด หรือการ
ประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร แลวแตกรณี
ใหกําหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพรอมกับกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จไมนอยกวา ๒ ผลงาน
ตอครั้ง
กรณีพนักงานเทศบาลไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือระดับสูงขึ้น โดยมีการเสนอ
วิสัยทัศนหรือขอเสนอในการพัฒนางาน ใหนําวิสัยทัศนหรือขอเสนอในการพัฒนางานดังกลาว มากําหนด เปน
องคประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกวาจะไดผลสําเร็จ ตาม
ตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศนหรือขอเสนอ
1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) ประกอบดวย การประเมินสมรรถนะหลัก
ประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน
กรณี ตํ าแหน งประเภทบริ ห ารท องถิ่ น และตํ าแหน ง ประเภทอํ านวยการท องถิ่ น ให
ประเมิน สมรรถนะ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก จํานวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจําผูบริหาร จํานวน ๔
สมรรถนะ
กรณี ตํ าแหน ง ประเภทวิ ช าการ และตํ าแหน งประเภททั่ ว ไป ให ป ระเมิ น สมรรถนะ
ประกอบดวย สมรรถนะหลัก จํานวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงาน จํานวนไมนอยกวา ๓ สมรรถนะ
กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม หรืออยูระหวาง
ทดลอง ปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในรอบการประเมิน ใหประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบ
รอยละ ๕๐”
/2.หลักเกณฑ

-22.หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรื อ
สมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.กําหนด ไดแก
2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการ
ประเมิน เกี่ยวกับ การมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และคาเปาหมาย
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะที่ใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ดาน สมรรถนะประจําสายงานไมนอยกวา 3 ดาน
และสมรรถนะประจําบริหาร 4 ดาน
3.ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหวานใหญ จัด
กลุมคะแนนผลการประเมิน เปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง โดยมีเกณฑคะแนนแต
ละระดับตามที่ ก.ท. กําหนดโดย
4 แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน ให นํ าแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานส ว น
ทองถิ่น ตามที่ ก.ท. กําหนดโดยอนุโลม
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รอยตํารวจตรี
(ทรงพล เบาบาง)
นายกเทศมนตรีตําบลหวานใหญ

