ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
....................................
โดยที่ ค ณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตาบลจั งหวัด มหาสารคามได้ป ระกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละ
เงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2558 แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2563 ก าหนดให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลประกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี
การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตาบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมิล
ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 11 (1) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่อง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่ าตอบแทน เงินรางวัลประจาปี การเลื่อนและ
หรือแต่งตั้ง การย้าย การโอนและรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคล
เรื่องอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานส่วนตาบลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น โดยให้ มุ่งเน้ นระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจาก
ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงาน
ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กาหนด หรือการประหยัด
หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี โดยให้กาหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับกาหนดตัวชี้วัด
ความสาเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง
กรณี ได้ รั บ การแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งหรือ ระดั บ สู งขึ้น โดยมีก ารเสนอวิสั ย ทั ศ น์ ห รือ
ข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้นาวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มากาหนดเป็นองค์ประกอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมิ นครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่า จะได้ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอ
ในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ
1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ มีสัดส่วนน้าหนักร้อยละ 30 โดย
ประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด ได้แก่
การประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจาผู้บริหาร และสมรรถนะประจาสายงาน
กรณี...

-2กรณี การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ
ร้อยละ 50
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด ได้แก่
2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทาข้อตกลงระหว่างผู้ ประเมินกับผู้ รับ
การประเมิน เกี่ยวกับ การมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกาหนดตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสรรถนะ เป็นการระบุ จานวนสมรรถนะที่ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งกาหนดในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกประเภท
ตาแหน่งและทุกระดับ ได้แก่
(1) ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ให้
ประเมินสมรรถนะหลัก จานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาผู้บริหาร จานวน 4 สมรรถนะ
(2) ตาแหน่งประเภทวิชาการ และตาแหน่งประเภททั่วไป ให้ ประเมินสมรรถนะ
ประกอบด้ว ย สมรรถนะหลั ก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงาน จานวนไม่น้อยกว่า 3
สมรรถนะ
3. จ านวนการประเมิ น ให้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานส่ ว นต าบล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564
(2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564
4. ระดั บ ผลการประเมิ น ให้ น าผลคะแนนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
ส่วนตาบลมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี ช่วง
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต. กาหนดโดยอนุโลม ดังนี้
(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ากว่าร้อยละ 60
5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ นาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนดโดยอนุโลม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายหนูคล้าย คามุลนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว

