ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
เรือ่ ง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยที่ คณะกรรมการพนั ก งานสวนตํ าบลจั ง หวั ดสุ ร าษฎรธานีไดประกาศหลั ก เกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2558 แกไข
เพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2563 กํ า หนดใหผู บั ง คั บ บั ญ ชามี ห นาที่ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผูใตบัง คับ บัญ ชา เพื่อ ประกอบการพิ จารณาในเรื่อ งการบริ หารงานบุคคลสวนทองถิ่น ไดแก การเลื่อ นขั้ น
เงินเดือน คาตอบแทน เงินรางวัลประจําป( การเลื่อนหรือแตงตั้ง การยาย การโอนและการรับโอน การใหออก
จากราชการ การจูงใจใหรางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ เพื่อเป@นการสรางแรงจูงใจใหพนักงาน
สวนตําบลปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล
บางใบไม ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิ บัติงานประจําป(ใหพนักงานสวนตําบลในสังกั ด
ทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนกันยายนของทุกป(
องคการบริ ห ารสวนตํ าบลบางใบไม จึ ง ประกาศหลั ก เกณฑและวิ ธีก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นในสังกัด ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2565 สําหรับรอบการ
ประเมิ นที่ 1 (วั นที่ 1 ตุ ล าคม 2564 ถึ ง วั นที่ 31 มี นาคม 2565) และรอบการประเมิ นที่ 2 (วั นที่ 1
เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) ดังนี้
1. องคประกอบการประเมิน และสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบ
องคการบริ ห ารสวนตํ าบลบางใบไม ไดมี ก ารกํ าหนดการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ง านโดย
องคประกอบในการประเมินไว 2 องคประกอบ ไดแก
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดสวนคะแนนรอยละ 70 โดยประเมินผลจากการปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กําหนด หรือการประหยัด หรือความคุมคาของการใช
ทรัพยากร
ใหกําหนดผลสัมฤทธิ์ ของงานพรอมกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ (ไมนอยกวา 2 ผลงาน)
ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน 3 ผลงาน
(2) หัวหนาสวนราชการแตละสํานัก /กอง ตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน 3 ผลงาน
(3) ขาราชการและพนัก งานสวนตํ าบลระดับ วิชาการ ตัวชี้ วัดความสํ าเร็ จ จํ านวน 3
ผลงาน
(4) ขาราชการและพนักงานสวนตําบลระดับ ทั่วไป ตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน 2 ผลงาน
ขาราชการและพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือระดับสูงขึ้น โดย
มีการเสนอวิสัยทัศนหรือขอเสนอในการพัฒนางาน เมื่อไดรับการแตงตั้ งใหนําวิสัยทัศนหรือขอเสนอในการ
พัฒนางานนั้นมากําหนดเป@นองคประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานดวย
/(2)...

-2(2) พฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดสวนคะแนนรอยละ 30 ประกอบดวย
การประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน ใหประเมินจากสมรรถนะ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ดังนี้
(2.1) ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น และตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น ให
ประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําผูบริหาร
(2.2) ตําแหนงประเภทวิชาการ และตําแหนงประเภททั่วไป ใหประเมินสมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะประจําสายงาน ไมนอยกวา 3 สมรรถนะ
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่อยู
ระหวางทดลองการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในระหวางรอบการ
ประเมิน ใหประเมินผลสั มฤทธิ์ ของงานและพฤติก รรมการปฏิบั ติราชการ โดยมี สัดสวนคะแนนของแตละ
องคประกอบรอยละ 50
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตํ าบลที่บรรจุใหม หรืออยู ระหวาง
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในรอบการประเมิน ใหประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบ
รอยละ 50
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ไดมีการกําหนดวิธีการพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน ซึ่งมีสัดสวนคะแนนกําหนดไวรอยละ 70 ดังนี้
(1) สําหรับปลัดองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรวมตกลงไวกับ
ผูประเมิน (นายก อปท. หรือผูกํากับดูแลในกรณีไมมีนายกฯ) ที่มีการกําหนดเปPาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
หรือกําหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความสําเร็จอยางเป@นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
(2) สําหรับรองปลัด ผูอํานวยการสํานัก/กอง และนักวิชาการตรวจสอบภายใน พิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรวมตกลงไวกับผูประเมิน (ปลัด อปท.) ที่มีการกําหนดเปPาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
หรือกําหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความสําเร็จอยางเป@นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
(3) สําหรับขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรวมตกลง
ไวกั บผู ประเมิน (ผู อํานวยการสํ านั ก/กอง) ที่มี การกํ าหนดเปPาหมาย และตัวชี้ วัดความสําเร็จ หรือ กําหนด
หลั ก ฐาน หรือ ตั วชี้ วัดความสํ าเร็ จ อยางเป@ นรู ป ธรรมและเหมาะสมกั บ ลั ก ษณะงานตามมาตรฐานกํ าหนด
ตําแหนง
(4) สําหรับขาราชการที่มาชวยราชการหรือปฏิบัติราชการที่ อปท. ใหนายก อปท. เป@น
ผูใหขอมูลและความเห็นการประเมินผลการงานเพื่อสงใหตนสังกัดประเมิน
3. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
การประเมินพฤติ กรรมการปฏิบัติร าชการหรือสมรรถนะ ซึ่งมีสัดสวนคะแนนกําหนดไว
รอยละ 30 ประกอบดวยสมรรถนะหลั ก สมรรถนะประจํ า ผู บริ ห าร และสมรรถนะประจํ า สายงาน
ดังนี้
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ประกอบดวย การมุงผลสั มฤทธิ์ การยึ ดมั่นในความ
ถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การเขาใจในองคกรและระบบงาน การบริการเป@นเลิศ และการทํางานเป@นทีม
/3.2 สมรรถนะ....

-33.2 สมรรถนะประจํ า ผู- บ ริ ห าร 4 สมรรถนะ ประกอบดวย การเป@ น ผู นํ า ในการ
เปลี่ยนแปลง ความสามารถในการเป@นผูนํา ความสามารถในการพัฒนาคน และการคิดเชิงกลยุทธ
3.3 สมรรถนะประจําสายงาน สายงานละไมน-อยกวา 3 สมรรถนะ โดยใหขาราชการ
และพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ตองประเมินใหเป@นไปตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
ทั้ ง นี้ ระดั บ สมรรถนะที่ คาดหวั ง กั บ ระดั บ สมรรถนะที่ ค นพบในแตละระดั บ ตํ า แหนง
กําหนดใหพิจ ารณาโดยเปรียบเที ยบจากคําอธิบ ายสมรรถนะเที ยบกั บพจนานุก รม และมาตรฐานกํ าหนด
ตําแหนงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง
4. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการ กํ า หนดใหใชแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด
5. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5.1 เมื่อเริ่มรอบการประเมิน
(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน : ประเมินจากผลการปฏิบัติราชการโดยใหผู
ประเมินกับผูรับการประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ พรอมกําหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงาน โดยพิจารณาความสอดคลองกับตัวชี้วัด
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานหรือสวนราชการ อยางเป@นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
(2) การประเมิ นพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ : ประเมินโดยใช
วิธีการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินโดยผูประเมิน โดยใหกรอกระดับสมรรถนะที่
คาดหวังตามระดับตําแหนงที่กําหนดไวตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ใหผูรั บการประเมินเสนอแบบประเมิ นที่ไดจัดทํ าตามที่ไดกํ าหนดขอตกลงรวมกั น
พรอมลงนามรับทราบขอตกลงแลวใหผูประเมินเพื่อลงนามรับทราบขอตกลงและใหผูประเมินหรือสวนราชการ
รวบรวมไวสําหรับการประเมินในชวงครบรอบการประเมิน
5.2 ระหวางรอบการประเมิน
ผูประเมินใหคําปรึกษา แนะนํา หรือชี้แจงแกผูรับการประเมิน เพื่อปรับปรุง แกไข
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ
5.3 เมื่อครบรอบการประเมิน
(1) การประเมิ นผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน ใหผู มี อํ านาจหนาที่ ป ระเมิ นผลการปฏิ บั ติ
ราชการของผู รั บ การประเมิ น ตามตั ว ชี้ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานที่ ไ ดจั ด ทํ า ไวเมื่ อ เริ่ ม รอบการประเมิ น
ตามขอตกลง และกรอกขอมูลผลการประเมินลงในแบบประเมิน และสรุปผลคะแนนลงในแบบ
(2) การประเมิ นพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ สมรรถนะ ใหผู มี อํ า นาจ
หนาที่ ป ระเมิ นสมรรถนะของผู รั บ การประเมิ น กรอกขอมู ล ผลการประเมิ นสมรรถนะลงในแบบประเมิ น
และสรุปผลคะแนนลงในแบบประเมิน
ใหสวนราชการ/หนวยงานจัดทําขอมูล ที่ผูประเมินลงนามรับรอง และแบบประเมินที่สรุปผล
คะแนนที่ผู รับการประเมินไดลงนามรับทราบผลการประเมิ นครบถวนแลวใหกองการเจาหนาที่/หรื องานการ
เจาหนาที่ ภายในกรอบระยะเวลาของแตละรอบการประเมิน เพื่ อนําผลการประเมิ นเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นพิจารณา
/6. กรอบระยะ...

-46. กรอบระยะเวลาการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการประเมินผล การปฏิบัติงาน ประจําป(งบประมาณ
พ.ศ. 2565 รอบการประเมินที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565) รอบการ
ประเมินที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565) ไวดังนี้
ลําดับ
1
2
3

4
5
6
7

กรอบระยะเวลา
รอบการประเมิน 1/รอบการประเมิน 2
กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เดือนกันยายนของทุกป(
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ประกาศกําหนดหลักเกณฑ เดือนกันยายนของทุกป(
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป(
การจัดทําตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคล
ตุลาคม / เมษายน
- หนวยงานถายทอดตั ว ชี้ วั ด และคาเปP า หมายจากระดั บ
หนวยงานลงสูระดับบุคคล
- ผูบังคับบัญชา (ผูประเมิน) ตกลงรวมกันกับผูใตบังคับบัญชา
(ผูรับการประเมิน) กําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานแลวเสร็จ
ผูประเมินแตละระดับ ติดตามและใหคําปรึกษาแนะนํา
ตุลาคม – มีนาคม / เมษายน - กันยายน
ผูประเมินดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ
เมือ่ ครบรอบการประเมิน
ผู ประเมิ น /สวนราชการแจงผลการประเมิ น และสงผลการ เมษายน / ตุลาคม
ประเมินใหกองการเจาหนาที่/งานการเจาหนาที่
องคการบริ หารสวนตํ าบลบางใบไมประกาศรายชื่ อผู มี ผลการ เมษายน / ตุลาคม
ปฏิบัติราชการในระดับดีเดน
กิจกรรม

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564

(นางเนาวรัตน เพ็ชรรัตน)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม

