ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
โดยที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ได้กำหนดประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธ ีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิงานของพนัก งานเทศบาล พ.ศ. ๒๔๔๘ และแก้ไขเพิ่ม เติม ถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๖๓ และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๔๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๔๖๓ ได้กำหนดให้ภายในเดือน
กันยายนชองทุกปี ให้เทศบาลประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีให้กับพนักงานเทศบาล
ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
อาศัย อำนาจตามความในข้อ ๑๑ (๑) ของประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ และเงื่อ นไขเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์ และวิธ ีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของ
พนัก งานเทศบาล พ.ศ. ๒๔๔๘ แก้ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓ เพื่อ ให้ก ารประเมิน ผลการ
ปฏิบ ัต ิงานของพนักงานเทศบาลเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ด้งต่อไปนี้
การจัด ทำแบบประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง าน ให้น ำหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารตามประกาศ
คณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัดนครราชสีม า เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไชเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ
วิธีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานชองพนัก งานเทศบาล พ.ศ. ๒๔๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓
กำหนด โดยมุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Perform ance M anagement) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงาน
ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเป๋าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน สามารถวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานชองพนักงานเทศบาลได้
อย่างเป็นรูปธรรม
๑.

๒. ให้พนักงานเทศบาล ดำเนินการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานชองพนักงานเทศบาล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐาน
และตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน
การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้พนักงานเทศบาลดำเนินการ และ
กำหนดองค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑ ส่วนที่ ๑ การประเมินผลลัมฤทธี้ฃองงานตามข้อ ๑.๑ (ก่อนเริ่มรอบการประเมิน) ชอง
แบบประเมินผลๆ ให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ร่วมกันกำหนดและจัดทำข้อตกลงในแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่
(๑) ให้ก ำหนดผลลัม ฤทธชองงาน และตัว ขี้-ว ัด ความสำเร็จ จำนวน ๓ ผลงาน
ต่อครั้ง โดยใช้วิธีก ารกำหนดตัว ชี้วัด เป็น ระดับ องค์ก ร ระดับ ส่วนราชการ และระดับ รายบุค คล ดังนี้
- ระดับ องค์ก ร (เทศบาล) จำนวน ๑ ตัวชี้วัด
- ระดับ ส่ว นราชการ (สำนัก /กอง) จำนวน ๑ ตัวชี้วัด
๓.

- ๒- ระดับ รายบุคคล จำนวน ๑ ตัวขี้'วัด ให้ผู้รับการประเมินกำหนดผลลัมฤทธึ๋ของงาน
และตัว ขี้ว ัด ,บองโครงการ/งาน/กิจ กรรม หรือ ภารกิจ หน้า ที่ท ี่อ ยู่ใ นความรับ ผิด ชอบของผู้ร ับ การประเมิน
ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ตำแหน่ง และระดับ
ทั้ง นี้ใ ห้ต ัว ขี้ว ัด ระดับ องค์ก ร และระดับ ส่ว นราชการ ถือเบ็เนตัวขี้วัดร่วมที่ท ุก คน
ในสำนัก /กองของผู้ร ับ การประเมิน ลัง กัด อยู่จ ะต้อ งรับ ผิด ชอบร่ว มกัน ทำให้ส ำเร็จ ตามเปาหมายที่ก ำหนด
(๒) ผลลัม ฤทธี้ฃ องงาน ให้ม ีล ัด ส่ว นนํ้าหนัก ร้อ ยละ ๗๐ โดยแบ่งปีน ค่านํ้าหนัก
ออกเป็นลัดส่วน ได้แก่ ตัวขี้วัดระดับ องค์ก ร ตัวขี้วัดระดับส่วนราชการ และตัวขี้วัด ระดับ รายบุค คล ซึ่ง
พิจ ารณาจากการปฏิบ ัต ิงานตามปริม าณผลงาน หรือคุณ ภาพชองงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตาม
เวลาที่กำหนด หรือการประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี
(๓) ให้กำหนดระดับคะแนน แบ่งออกเป็น ระดับคะแนน ได้แก่ ระดับ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ คะแนน ระดับ ๓ คะแนน ระดับ ๔ คะแนน และระดับ คะแนน
(๔) ให้กำหนดค่าเฟ้าหมาย แบ่งออกเป็น ระดับ ได้แก่
- ระดับ คะแนน หมายถืง ค่าเฟ้าหมายในระดับห้าทาย มีความยากค่อนช้างมาก
- ระดับ ๔ คะแนน หมายถืง ค่าเฟ้าหมายที่มีความยากปานกลาง
- ระดับ ๓ คะแนน หมายถืง ค่าเฟ้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐานโดยทั่วไป
- ระดับ ๒ คะแนน หมายถืง ค่าเฟ้าหมายในระดับตํ่ากว่ามาตรฐาน
- ระดับ ๑ คะแนน หมายถึง ค่าเปัาหมายตํ่าสุดที่รับได้
๓.๒ สำหรับส่วนที่ ๑ ข้อ ๑ . ๒ (หลังสิ้น รอบการประเมิน ) ของแบบประเมิน ผลา ให้
ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน จัดทำเมื่อสิ้นรอบการประเมินผลา แล้ว
๓.๓ ส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะ ให้ลัดส่วนนํ้าหนักร้อยละ ๓๐ ให้ผู้รับการประเมิน
กำหนดสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน และแบ่งปีนค่านํ้าหนัก ดังนี้
๕

๕

๕

๕

(๑) กรณีเป็นตำแหน่งประเภทบริหารห้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการห้องถิ่น
ให้กำหนดสมรรถนะสำหรับการประเมิน ได้แก่
- สมรรถนะหลัก จำนวน สมรรถนะ ประกอบด้วย การมุ่งผลลัมฤทธ การยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การเช้าใจในองค์กรและระบบงาบ การบริการเป็นเลิศ และการทำงานเป็นทีม
- สมรรถนะประจำผู้บริหาร จำนวน ๔ สมรรถนะ ประกอบด้วย การเป็นผู้นำในการ
เปลี่ยนแปลง ความสามารถในการเป็นผู้นำ ความสามารถในการพัฒนาคน และการคิดเซิงกลยุทธ์
๕

(๒) กรณีเป็นตำแหน่งประ๓ทวิซาการ และตำแหน่งประ๓ ททั่วไป ให้กำหนดสมรรถนะ
สำหรับการประเมิน ได้แก่
- สมรรถนะหลัก จำนวน สมรรถนะ ประกอบด้วย การมุ่งผลลัมฤทธิ้ การยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การเช้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริก ารเป็น เลิศ และการทำงาน
เป็นทีม
- สมรรถนะประจำสายงาน จำนวนไม'น้อ ยกว่า ๓ สมรรถนะ ตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งชองแต่ละสายงาน
๕

(๓) กำหนดระดับ ที่ค าดหวัง ให้ก ำหนดระดับ ที่ค าดหวังตามมาตรฐานกำหนดของ
แต่ละสายงาน

- ๓(๔) ในกรณีพนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่ หรออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้กำหนดการประเมินผลสัมฤทธิ๋ฃองงาน
และการประเมินสมรรถนะตามข้อ ๓ แต่กำหนดสัดส่วนค่านํ้าหนักของการประเมินผลสัมฤทธึ๋ฃองงาน ต่อการ
ประเมินสมรรถนะเป็นร้อยละ ๔๐ ะ ๔๐
๓.๔ ส่วนที่ ๓ การจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อกำหนดการประเมินผล
สัมฤทธิ๋ชองงาน และการประเมินสมรรถนะแล้ว ให้ผู้รับการประเมิน และผู้ประเมิน ลงนามร่วมกัน ในข้อตกลง
การประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของแต่ล ะครั้ง เพื่อ ใช้ส ำหรับ เป็น หลัก ฐานข้อ ตกลงในการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานต่อไป
๔. ให้ผ ู้ร ับ การปร ะเมิน และผู้ป ระเมิน ดำเนิน การจัด ทำแบบประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง าน
ตามข้อ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
(๑) ครั้งที่ ๑A ว๔๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๔๖๓
(๒) ครั้งที่ ๒A ว๔๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๔๖๔
ทั้งนี้ เมื่อ ดำเนิน การแล้ว เสร็จ ให้แ ต่ล ะส่ว นราชการรวบรวมจัด ส่งให้ก ับ กองการเจ้าหน้าที่
หรือส่วนราชการที่รับผดชอบงานการเจ้าหน้าที่ จัดเก็บรักษาไว้เพื่อใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานตอนสิ้น
รอบการประเมินแต่ละครั้ง

๔. ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินให้คำปรึกษา คำแนะนำ หรือชี้แจงให้แก,ผู้รับการประเมิน
เพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลลัมฤทธิ้ชองงาน และสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ตัวชี้วัดที่ตกลงกันไว้
ประสบความสำเร็จ ตามเฟ้าหมายที่กำหนด
๖. เมื่อ สิ้น รอบการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านชองแต่ล ะครั้ง ให้ก องการเจ้า หน้า ที่ห รือ
ส่ว นราชการที่ร ับ ผิด ชอบงานการเจ้าหน้าที่ จัดส่งแบบประเมินผลคืนให้กับแต่ละส่วนราชการ เพื่อ แจกจ่า ย
ให้ก ับ ผู้ร ับ การประเมิน นำไปประเมิน ผลตนเอง พร้อ มกับ แสดงหลัก ฐานตัว บ่ง ชี้ค วามสำเร็จ ต่อ ผู้ป ระเมิน
ของตน เพื่อ ใช้ป ระกอบการพิจ ารณาประเมิน ผลๆ ของผู้ป ระเมิน โดยให้แ ต่ล ะส่ว นราชการดำเนิน การ
ให้แ ล้ว เสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก ำหนด ดังนี้
(๑) ครั้งที่ ๑Aว๔๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในวับที่ ๔ เมษายน ๒๔๖๔
(๒) ครั้งที่ ๒A >๔๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๖๔
๗. ให้ผู้บังคับบัญ ชาเหนือขึ้นไปชองผู้รับการประเมิน และปลัด เทศบาล พิจ ารณาและเสนอ
ความเห็น เกี่ยวกับ คะแนนของผู้รับ การประเมิน ในแต่ล ะครั้ง เพื่อ ใช้ป ระกอบการพิจ ารณาก่อ นนำเสนอให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล ๆ พิจารณาต่อไป
๘. ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ประชุมพิจารณากลั่นกรอง
ผลคะแนนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบหลักฐาน หรือดัวชี้วัดที่จัดทำไว้ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับคะแนนชอง
ผู้รับการประเมินแต่ละคน แล้วรวบรวมความเห็นเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงพิจารณาต่อไป
ประกาศ ณ วันที ๒๔ กัน ยายน^พ.ศ. ๒๔๖๓
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( นายประสงค โพธิ๋มีศิรื )
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสง

