
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค�การบรหิารส�วนตําบลบางใบไม� 
เรือ่ง  หลกัเกณฑ�และวิธีการประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
  โดยที่คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสุราษฎร�ธานีได�ประกาศหลักเกณฑ�และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ� และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล พ.ศ. 2558 แก�ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กําหนดให�ผู�บังคับบัญชามีหน�าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู�ใต�บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน ได�แก� การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน ค�าตอบแทน เงินรางวัลประจําป( การเลื่อนหรือแต�งต้ัง การย�าย การโอนและการรับโอน การให�ออก
จากราชการ การจูงใจให�รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ เพ่ือเป@นการสร�างแรงจูงใจให�พนักงาน
ส�วนตําบลปฏิบัติราชการได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน จึงกําหนดให�องค�การบริหารส�วนตําบล
บางใบไม� ประกาศหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป(ให�พนักงานส�วนตําบลในสังกัด
ทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนกันยายนของทุกป(  

  องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� จึงประกาศหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข�าราชการและพนักงานส�วนท�องถ่ินในสังกัด ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2565 สําหรับรอบการ
ประเมินที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) และรอบการประเมินที่ 2 (วันที่ 1 
เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) ดังน้ี 
   1. องค�ประกอบการประเมิน และสัดส�วนคะแนนของแต�ละองค�ประกอบ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� ได�มีการกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
องค�ประกอบในการประเมินไว� 2 องค�ประกอบ ได�แก� 
 (1) ผลสัมฤทธ์ิของงาน มีสัดส�วนคะแนนร�อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กําหนด หรือการประหยัด หรือความคุ�มค�าของการใช�
ทรัพยากร  
   ให�กําหนดผลสัมฤทธ์ิของงานพร�อมกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ (ไม�น�อยกว�า 2 ผลงาน) 
ดังน้ี 

(1) ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล ตัวช้ีวัดความสําเร็จ จํานวน 3 ผลงาน 
   (2) หัวหน�าส�วนราชการแต�ละสํานัก /กอง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ จํานวน 3 ผลงาน  
   (3) ข�าราชการและพนักงานส�วนตําบลระดับ วิชาการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ จํานวน 3 
ผลงาน 
  (4) ข�าราชการและพนักงานส�วนตําบลระดับ ทั่วไป ตัวช้ีวัดความสําเร็จ จํานวน 2 ผลงาน 
  ข�าราชการและพนักงานส�วนตําบลที่ได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งหรือระดับสูงข้ึน โดย
มีการเสนอวิสัยทัศน�หรือข�อเสนอในการพัฒนางาน เมื่อได�รับการแต�งต้ังให�นําวิสัยทัศน�หรือข�อเสนอในการ
พัฒนางานน้ันมากําหนดเป@นองค�ประกอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานด�วย 
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  (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรอืสมรรถนะ โดยมสีัดส�วนคะแนนร�อยละ 30 ประกอบด�วย 
การประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําผู�บรหิาร และสมรรถนะประจําสายงาน ให�ประเมินจากสมรรถนะ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง ดังน้ี 
   (2.1) ตําแหน�งประเภทบริหารท�องถ่ิน และตําแหน�งประเภทอํานวยการท�องถ่ิน ให�
ประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําผู�บริหาร 
   (2.2) ตําแหน�งประเภทวิชาการ และตําแหน�งประเภททั่วไป ให�ประเมินสมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะประจําสายงาน ไม�น�อยกว�า 3 สมรรถนะ  
      สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินที่อยู�
ระหว�างทดลองการปฏิบัติหน�าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน�าที่ราชการอยู�ในระหว�างรอบการ
ประเมิน ให�ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส�วนคะแนนของแต�ละ
องค�ประกอบร�อยละ 50 
 สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบลที่บรรจุใหม� หรืออยู�ระหว�าง
ทดลองปฏิบัติหน�าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน�าที่ราชการอยู�ในรอบการประเมิน ให�ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส�วนคะแนนของแต�ละองค�ประกอบ
ร�อยละ 50 
 2. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  
  องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� ได�มีการกําหนดวิธีการพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน ซึ่งมีสัดส�วนคะแนนกําหนดไว�ร�อยละ 70 ดังน้ี 
 (1) สําหรับปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล พิจารณาผลสัมฤทธ์ิของงานที่ได�ร�วมตกลงไว�กับ
ผู�ประเมิน (นายก อปท. หรือผู�กํากับดูแลในกรณีไม�มีนายกฯ) ที่มีการกําหนดเปPาหมาย และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
หรือกําหนดหลักฐาน หรือตัวช้ีวัดความสําเร็จอย�างเป@นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน�ง  
 (2) สําหรับรองปลัด ผู�อํานวยการสํานัก/กอง และนักวิชาการตรวจสอบภายใน พิจารณา
ผลสัมฤทธ์ิของงานที่ได�ร�วมตกลงไว�กับผู�ประเมิน (ปลัด อปท.) ที่มีการกําหนดเปPาหมาย และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
หรือกําหนดหลักฐาน หรือตัวช้ีวัดความสําเร็จอย�างเป@นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน�ง  
 (3) สําหรับข�าราชการและพนักงานส�วนท�องถ่ิน พิจารณาผลสัมฤทธ์ิของงานที่ได�ร�วมตกลง
ไว�กับผู�ประเมิน (ผู�อํานวยการสํานัก/กอง) ที่มีการกําหนดเปPาหมาย และตัวช้ีวัดความสําเร็จ หรือกําหนด
หลักฐาน หรือตัวช้ีวัดความสําเร็จอย�างเป@นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน�ง  
 (4) สําหรับข�าราชการที่มาช�วยราชการหรือปฏิบัติราชการที่ อปท. ให�นายก อปท. เป@น
ผู�ให�ข�อมูลและความเห็นการประเมินผลการงานเพ่ือส�งให�ต�นสังกัดประเมิน 

  3. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
    การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ซึ่งมีสัดส�วนคะแนนกําหนดไว� 

ร�อยละ 30 ประกอบด�วยสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําผู�บริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน 
ดังน้ี 
 3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ประกอบด�วย การมุ�งผลสัมฤทธ์ิ การยึดมั่นในความ
ถูกต�องชอบธรรมและจริยธรรม การเข�าใจในองค�กรและระบบงาน การบริการเป@นเลิศ และการทํางานเป@นทีม 

  
/3.2 สมรรถนะ.... 
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 3.2 สมรรถนะประจําผู-บริหาร 4 สมรรถนะ ประกอบด�วย การเป@นผู� นําในการ
เปลี่ยนแปลง ความสามารถในการเป@นผู�นํา ความสามารถในการพัฒนาคน และการคิดเชิงกลยุทธ� 
 3.3 สมรรถนะประจําสายงาน สายงานละไม�น-อยกว�า 3 สมรรถนะ โดยให�ข�าราชการ
และพนักงานส�วนท�องถ่ินตําแหน�งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ต�องประเมินให�เป@นไปตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน�ง  
      ทั้งน้ี ระดับสมรรถนะที่คาดหวังกับระดับสมรรถนะที่ค�นพบในแต�ละระดับตําแหน�ง 
กําหนดให�พิจารณาโดยเปรียบเทียบจากคําอธิบายสมรรถนะเทียบกับพจนานุกรม และมาตรฐานกําหนด
ตําแหน�งกับพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริง 

  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
        การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดให�ใช�แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

 5. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
    5.1 เม่ือเร่ิมรอบการประเมิน 
 (1) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน : ประเมินจากผลการปฏิบัติราชการโดยให�ผู�
ประเมินกับผู�รับการประเมินกําหนดข�อตกลงร�วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ พร�อมกําหนดตัวช้ีวัดหรือหลักฐานบ�งช้ีความสําเร็จของงาน โดยพิจารณาความสอดคล�องกับตัวช้ีวัด
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หน�วยงานหรือส�วนราชการ อย�างเป@นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

 (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ : ประเมินโดยใช�
วิธีการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผู�รับการประเมินโดยผู�ประเมิน โดยให�กรอกระดับสมรรถนะที่
คาดหวังตามระดับตําแหน�งที่กําหนดไว�ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง 
 ให�ผู�รับการประเมินเสนอแบบประเมินที่ได�จัดทําตามที่ได�กําหนดข�อตกลงร�วมกัน
พร�อมลงนามรับทราบข�อตกลงแล�วให�ผู�ประเมินเพ่ือลงนามรับทราบข�อตกลงและให�ผู�ประเมินหรือส�วนราชการ
รวบรวมไว�สําหรับการประเมินในช�วงครบรอบการประเมิน 
      5.2 ระหว�างรอบการประเมิน  
   ผู�ประเมินให�คําปรึกษา แนะนํา หรือช้ีแจงแก�ผู�รับการประเมิน เพ่ือปรับปรุง แก�ไข 
และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ  
         5.3 เม่ือครบรอบการประเมิน 
 (1) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ให�ผู�มีอํานาจหน�าที่ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผู�รับการประเมินตามตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของงานที่ ได�จัดทําไว� เมื่อเริ่มรอบการประเมิน 
ตามข�อตกลง และกรอกข�อมูลผลการประเมินลงในแบบประเมิน และสรุปผลคะแนนลงในแบบ  
 (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให�ผู�มีอํานาจ 
หน�าที่ประเมินสมรรถนะของผู�รับการประเมิน กรอกข�อมูลผลการประเมินสมรรถนะลงในแบบประเมิน  
และสรุปผลคะแนนลงในแบบประเมิน 
 ให�ส�วนราชการ/หน�วยงานจัดทําข�อมูล ที่ผู�ประเมินลงนามรับรอง และแบบประเมินที่สรุปผล
คะแนนที่ผู�รับการประเมินได�ลงนามรับทราบผลการประเมินครบถ�วนแล�วให�กองการเจ�าหน�าที่/หรืองานการ
เจ�าหน�าที่ ภายในกรอบระยะเวลาของแต�ละรอบการประเมิน เพ่ือนําผลการประเมินเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข�าราชการและพนักงานส�วนท�องถ่ินพิจารณา  
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 6. 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) ไว�ดังน้ี 
 
 

ลําดับ กิจกรรม กรอบระยะเวลา 
รอบการประเมิน 1/รอบการประเมิน 2 

1 กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เดือนกันยายนของทุกป( 
2 องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� ประกาศกําหนดหลักเกณฑ�

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป( 
เดือนกันยายนของทุกป( 

3 การจัดทําตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของงานรายบุคคล 
- หน�วยงานถ�ายทอดตัวช้ีวัดและค� าเปP าหมายจากระดับ
หน�วยงานลงสู�ระดับบุคคล 
- ผู�บังคับบัญชา (ผู�ประเมิน) ตกลงร�วมกันกับผู�ใต�บังคับบัญชา   
(ผู�รับการประเมิน) กําหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของงานแล�วเสร็จ 

ตุลาคม / เมษายน  

4 ผู�ประเมินแต�ละระดับ ติดตามและให�คําปรึกษาแนะนํา ตุลาคม – มีนาคม / เมษายน - กันยายน  
5 ผู�ประเมินดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ เมือ่ครบรอบการประเมิน 
6 ผู�ประเมิน/ส�วนราชการแจ�งผลการประเมินและส�งผลการ

ประเมินให�กองการเจ�าหน�าที่/งานการเจ�าหน�าที่ 
เมษายน / ตุลาคม 

7 องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม�ประกาศรายช่ือผู�มีผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับดีเด�น 

เมษายน / ตุลาคม 

 จึงประกาศให�ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
        (นางเนาวรัตน� เพ็ชรรัตน�) 
     ปลัดองค�การบรหิารส�วนตําบล ปฏิบัติหน�าที ่
                                                      นายกองค�การบรหิารส�วนตําบลบางใบไม� 


