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บทที่ 1   
บทน า 

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี 4/2556  
เมื่อวันท่ี  18  เมษายน  2556  เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับปรุงระบบจ าแนกต าแหน่งของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง (Broadband) และมติท่ีประชุมครั้งท่ี 4/2557  เมื่อวันท่ี  29 พฤษภาคม  
2557  เห็นชอบในหลักการการสร้างความสมบูรณ์ของระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  โดยให้มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นใหม่ท้ังระบบ และได้มีประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง  ก าหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4)  ลงวันท่ี  26  ธันวาคม  2557  ให้มีผลใช้บังคับ
ต้ังแต่วันท่ี  1  มกราคม  2558 เป็นต้นไป และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2558 แก้ไข 
“ต าแหน่งประเภทบริหาร” และ “ต าแหน่งประเภทอ านวยการ”  เป็น “ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น” และ 
“ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น” และตามแนบท้ายประกาศ เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี  26  ธันวาคม  2557   บัญชีความรู้ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย   

1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจ านวน  21  ด้าน (สายงานประเภท
บริหารท้องถิ่น  อย่างน้อย 7 ด้าน , สายงานประเภทอ านวยการท้องถิ่น  อย่างน้อย 7 ด้าน , สายงานประเภท
วิชาการ อย่างน้อย 5 ด้าน , สายงานประเภทท่ัวไป อย่างน้อย 3 ด้าน)    

2. ทักษะท่ีจ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  มีจ านวน  9  ด้าน ดังนี้  
1) ทักษะการบริหารข้อมูล  
2) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  
3) ทักษะการประสานงาน  
4) ทักษะในการสืบสวน  
5) ทักษะการบริหารโครงการ  
6) ทักษะในการส่ือสาร  การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้  
7) ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน  
8) ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  
9) ทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  
(สายงานประเภทบริหารท้องถิ่น  อย่างน้อย 4 ด้าน , สายงานประเภทอ านวยการท้องถิ่น  อย่างน้อย 

4 ด้าน , สายงานประเภทวิชาการ อย่างน้อย 3 ด้าน , สายงานประเภทท่ัวไป อย่างน้อย 3 ด้าน)   
3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น 3 ประเภท  
    3.1 สมรรถนะหลัก ท่ีข้าราชการทุกประเภทและระดับต าแหน่ง จ าเป็นต้องมี  5 สมรรถนะ ดังนี้ 

      1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
      2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  



      3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน  
      4) การบริการเป็นเลิศ  
      5) การท างานเป็นทีม 

     3.2 สมรรถนะประจ าตัวผู้บริหาร สมรรถนะท่ีข้าราชการประเภทบริหาร และอ านวยการ จ าเป็นต้อง
มี 4 สมรรถนะ ดังนี้  

      1) การเป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลง  
      2) ความสามารถในการเป็นผู้น า 
      3) ความสามารถในการพัฒนา  
      4) ความคิดเชิงกลยุทธ์  

    3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน ท่ีก าหนดเฉพาะส าหรับประเภทและระดับต่าง ๆ จ านวน 22 
สมรรถนะ อย่างน้อยสายงานละ 3 สมรรถนะ ซึ่งได้ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มี 4 ประเภท ดังนี้ 
บริหารท้องถิ่น , อ านวยการท้องถิ่น , วิชาการ , ท่ัวไป และให้มีระดับ ดังต่อไปนี้  

    1) ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น  
        - ระดับต้น  
        - ระดับกลาง 
        - ระดับสูง  
    2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น  
        - ระดับต้น  
        - ระดับกลาง  
        - ระดับสูง  
     3) ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
         - ระดับปฏิบัติการ  
         - ระดับช านาญการ  
         - ระดับช านาญการพิเศษ  
         - ระดับเช่ียวชาญ  
      4) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป  
          - ระดับปฏิบัติงาน  
          - ระดับช านาญงาน  
          - ระดับอาวุโส 

ตามหนังสือ ท่ี มท 0809.5/ว 58 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2558 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออก
ค าส่ังจัดข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง (ระบบแท่ง) ตามบัญชีจัดต าแหน่งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง สายงานและระดับต าแหน่งท่ี ก.จ.จ., ก.ท.จ., ก.อบต. จังหวัด 
และ ก.เมืองพัทยา เห็นชอบ โดยให้ค าส่ังดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2558 ตามประกาศ



คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานต าแหน่ง พนักงานส่วน
ต าบล พ.ศ. 2558 ประกาศ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 ได้ก าหนดสายงาน 99 สายงาน ตามบัญชี
รายละเอียดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ซึ่งมาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม่จะเขียนตามสายงานท่ีได้มีการยุบหรือ
เพิ่มสายงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยจะก าหนดรูปแบบมาตรฐานเพื่อจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม่ คือ  

1. หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก (Key Accountabilities) เป็นการก าหนดว่าต าแหน่งงานนั้น ๆ 
จะต้องบรรลุผลสัมฤทธิ์ในด้านใดบ้างจึงจะถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของงานประจ าต าแหน่งอันเป็นการสนับสนุน 
ภารกิจของหน่วยงาน/องค์กรโดยครบถ้วน  

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (Knowledge and Experiences) เป็นการก าหนดว่า ต าแหน่งงาน
นั้นต้องมีคุณสมบัติเชิงวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในระดับใดท่ีจ าเป็นและเพียงพอแก่การปฏิบัติงานประจ า
ต าแหน่งให้สัมฤทธิ์ผลไม่ต่ าหรือสูงเกินความจ าเป็นของระดับงานในต าแหน่ง  

3. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง (Skills and Competencies) 
เป็นการก าหนดวาต าแหน่งงานต่าง ๆ ต้องการความรู้ทักษะ และสมรรถนะแบบใดท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ 
ได้ผลงานท่ีดี ซึ่งท าให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ระบบแท่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ต้ังแต่ วันท่ี 
1 มกราคม 2559 เป็นต้นมา จึงท าให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ฉบับลงวันท่ี 21 
สิงหาคม 2545 ถูกยกเลิกและใช้ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล พ.ศ. 2558 

ท้ังนี้ หนังสือ กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว1054 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2563 แจ้งประกาศ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 ว่า ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบลในการประชุมครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบให้แก้ไขประกาศ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเล่ือน
และแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่งประเภทท่ัวไป และประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น และเพื่อให้มีความชัดเจนครบถ้วน เป็นรูปธรรม ประกอบกับเพื่อเป็นการรองรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของราชการในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. จึงได้ก าหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมการรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการในรูปแบบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยให้เริ่มใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนี้ ต้ังแต่รอบการ
ประเมิน ครั้งท่ี 2/2563 (ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) เป็นต้นไป 

 



บทที่ 2  
การบรหิารผลการปฏิบตัิงานและการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

 
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2557 ข้อ 8 “การประเมินผลการปฏิบัติงานให้
ค านึงถึงระบบการบริหารผลงานท่ีเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงาน  ระดับองค์กร 
คุณภาพ และปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีได้ปฏิบัติมา ความสามารถ และความอุตสาหะ
ในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการรักษาวินัยท่ีเหมาะสมกับการ  เป็นพนักงานส่วน
ท้องถิ่น โดยจัดท าการประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอค าปรึกษาด้วย”  

และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ประกาศ ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2563 มี
รายละเอียดดังนี้  

1. ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป  
2. “ระบบบริหารผลงาน (Performance Management) หมายความว่า กระบวนการด าเนินการอย่าง

เป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเช่ือมโยง เป้าหมายผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน  

3. การประเมินผลการปฏิบั ติงาน ให้ ผู้บัง คับบัญชามีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของ  
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) เช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพื่อให้ผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และสามารถวัดและประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยค านึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานท่ีได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรม และ
จริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยท่ีเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ โดยจัดท าการประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอค าปรึกษาด้วย  

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐานและตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ีชัดเจน และ
ให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ี ก.อบต.ก าหนด  

5. การก าหนดตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการ
ได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีท่ีเหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม หรืออาจ
ก าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการและระดับรายบุคคล รวมท้ังระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะใน
การปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ตามแบบท่ี ก.อบต.ก าหนด และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้บังคับบัญชาท่ี
ได้รับมอบหมายประกาศรายช่ือพนักงานส่วนต าบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดย
ท่ัวกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงาน ในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

 



6. ระบบบริหารผลงาน (Performance Management)  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3   
องคป์ระกอบของแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงาน 

 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ประกาศ ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2563 
“ข้อ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐานและตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ีชัดเจน และให้
เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ี ก.อบต.ก าหนด การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้  

  (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามปริมาณ
ผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาท่ีก าหนด หรือการประหยัดหรือความคุ้มค่า
ของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี 

       ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง 
       กรณีพนักงานส่วนต าบลได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมีการเสนอวิสัยทัศน์

หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มาก าหนดเป็นองค์ประกอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวช้ีวัดท่ีเสนอ
วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

  (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 30 ให้ประเมินจาก
สมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ได้แก่ 

      กรณีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะ
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร จ านวน 4 สมรรถนะ 

       กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภทท่ัวไป ให้ประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ 

       กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลท่ีบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือมีระยะทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 

 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



ตามหนังสือ กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว1054 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2563 แจ้ง
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 ว่า ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรกมารกลางพนักงานส่วน
ต าบลในการประชุมครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบให้แก้ไขประกาศ ก.จ. ก.ท.
และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเล่ือน
และแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่งประเภทท่ัวไป และประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 
 
 
 
 



 

แบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานของข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถิ่น 
(ส าหรบัต าแหนง่ประเภทบรหิารท้องถิ่น และอ านวยการท้องถิ่น) 

 

 

รอบการประเมิน 
 
 
 
 

ผู้รับการประเมิน 

เลขประจ าตัวประชาชน................................................. ช่ือ-นามสกุล.................................................................... ต าแหน่ง........................................................................................ 

ต าแหน่งประเภท............................................................. ระดับ............................................................................... เลขท่ีต าแหน่ง................................................................................. 

งาน................................................................................. ส่วน/ฝ่าย......................................................................... ส านัก/กอง..................................................................................... 

ผู้ประเมิน 

เลขประจ าตัวประชาชน................................................. ช่ือ-นามสกุล.................................................................... ต าแหน่ง........................................................................................ 

ต าแหน่งประเภท............................................................ ระดับ ........................................................................... ส านัก/กอง..................................................................................... 

คร้ังที ่1 วันที่  1  ตุลาคม  2562 ถึง  31  มีนาคม 2563 
คร้ังที ่2 วันที่  1  เมษายน 2563 ถึง  30  กันยายน 2563 

 



 

 
 

 
 

1.1 ก่อนเร่ิมรอบการประเมิน 
 
 

ล าดับ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัด น้ าหนัก ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 
ท่ี   (ร้อยละ)  

1 2 3 4 5 
 

(A) (B) (C) 
         

         

         

 
รวม 70 - - - - - 

 

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมาก าหนดเป็นการ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครัง้นั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดท่ีเสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวช้ีวัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจท าเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้ 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐) 



 

 

1.2 หลังสิ้นรอบการประเม ิน 
 
 

ล าดับ การประเมินตนเอง ผลการประเมิน คะแนนท่ีได้ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน ของผู้ประเมิน (I)=(C) x (H) 
 ท่ีส าเร็จตามตัวช้ีวัด ความส าเร็จ (ระดับคะแนน) (ระดับคะแนน) 5 
 (E) (F) (G) (H)  

      

      

      

 
รวม - - 

 

 

หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานส าเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 



 

 
 

 
 

 
 
 

สมรรถนะ 
 
 

(A) 

 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 
 

(B) 

ระดับ ท่ี
คาดหวัง ตาม

มาตรฐาน 
ก าหนด 
ต าแหน่ง 

(C) 

ระดับสมรรถนะท่ีค้นพบ 
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนน ท่ี

ได้ ตาม
ตาราง 

เปรียบเทียบ 

 
(G) 

 
ผลคะแนน ท่ี

ได้ 
(H) = (B) x (G) 

5 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน 

(ระดับ) 
 

(F) 

หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ความส าเร็จ 

(D) 

ผลการประเมิน 
(ระดับ) 

(E) 

สมรรถนะหลัก        

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน        

4. การบริการเป็นเลิศ        

5. การท างานเป็นทีม        

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร        

1. การเป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลง        

2. ความสามารถในการเป็นผู้น า        

3. ความสามารถในการพัฒนาคน        

4. การคิดเชิงกลยุทธ์        

รวม 30 - - - - -  

ส่วนที่  2  การประเมนิสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐) 



 

 
 

 

 
 

ข ้อตกลงการประเม ินผลการปฏ ิบัติงานฉบับน ี ้จัดทำข ึ้น  ระหว ่างช ื่อ-นามสก ุล ........... ...................... ................ ......ต าแหน่ง................................... ................... 
ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า ผู้รับการประเม ิน กับช่ือ-นามสกุล ..............................................................................ตำแหน ่ง………………………………………………………ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า ผู้ประเม ิน ผู้
ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนท่ี 2 การประเมินสมรรถนะ เพื่อใช้
ส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งท่ี.. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานท่ีดีตามเป้าหมาย และ

เกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามท่ีได้ตกลงไว้  และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า  ยินดีให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผล 
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามท่ีได้ตกลงกันไว้ โดยท้ังสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

ลงช่ือ.....................................................(ผู้รับการประเมิน) ลงช่ือ........................................................(ผู้ประเมิน) 
(…………...............................………) (.....................................................) 

ต าแหน่ง............................................... ต าแหน่ง................................................. 
วันท่ี........................... วันท่ี................................. 

 
 

4.1 ผลการประเมินตนเอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จท่ีมีอยู่จริง 

 
(ลงช่ือ).......................................................ผู้รับการประเม ิน 

(.......................................................) 
ต าแหน่ง...................................................... 

วันท่ี............................................. 

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมนิ 



 

 

4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 
 
 

รายการ คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับผลการประเมิน 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70   ดีเด่น ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 ดีมาก ต้ังแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
 ดี ต้ังแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
 พอใจ ต้ังแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
 ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 60 

2. การประเมินสมรรถนะ 30  

รวม 100  

 
 

 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้ประเมิน 
(.......................................................) 

ต าแหน่ง...................................................... 
วันท่ี.............................................. 

 

 
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ 

ท่ีเลือกพัฒนา 
(ก) 

วิธีการพัฒนา 
 

(ข) 

ช่วงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
 

(ง) 
    

ส่วนที่  5 แผนพัฒนาการปฏบิัตริาชการ 



 

 
 
 
 

 
 

 

❑ ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว ❑ ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว  ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่.............................. 
  แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ 

ลงช่ือ.......................................................... ลงช่ือ......................................................... โดยมี..........................................เป็นพยาน 
(.........................................................) (.........................................................)  

ต าแหน่ง............................................................... ต าแหน่ง............................................................... ลงช่ือ......................................................... 
ผู้ประเมิน ผู้รับการประเม ิน (.........................................................) 

วันท่ี................................. วันท่ี................................. ต าแหน่ง........................................................................ 
  พยาน 
  วันท่ี................................. 

 

 

ส่วนที่ 6 การแจง้และรบัทราบผลการประเมนิ 

ส่วนที่ 7 ความเหน็ของผูบ้ังคบับญัชาเหนอืข้ึนไป (ถ้ามี) 

เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน 
มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนรอ้ยละ......................... เหตุผล................................................................................................................................... 
รวมคะแนนท่ีควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.......................... 

 
ลงช่ือ.................................................................... 

(...................................................................) 
ต าแหน่ง.................................................................... 

วันท่ี................................. 



 

 

 

 
 

 

 

ส่วนที่ 8 ความเหน็ของคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถิ่น 

         

       มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................  
      2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนรอ้ยละ......................... เหตุผล........................................................................................................................ 

รวมคะแนนท่ีควรได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
 

ลงช่ือ..................................................................... 
(...................................................................) 

ต าแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต. 
วันท่ี

................................. 

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 
2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนรอ้ยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

รวมคะแนนท่ีได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
 

ลงช่ือ.................................................................... 
(...................................................................) 

ต าแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
วันท่ี................................. 



 

 

แบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานของข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถิ่น 
(ส าหรบัต าแหนง่ประเภทวิชาการ และทั่วไป) 

 

 

รอบการประเมิน 
 
 
 
 

ผู้รับการประเมิน 

เลขประจ าตัวประชาชน................................................. ช่ือ-นามสกุล.................................................................... ต าแหน่ง........................................................................................ 

ต าแหน่งประเภท............................................................. ระดับ............................................................................... เลขท่ีต าแหน่ง................................................................................. 

งาน................................................................................. ส่วน/ฝ่าย......................................................................... ส านัก/กอง..................................................................................... 

ผู้ประเมิน 

เลขประจ าตัวประชาชน................................................. ช่ือ-นามสกุล.................................................................... ต าแหน่ง........................................................................................ 

ต าแหน่งประเภท............................................................ ระดับ ........................................................................... ส านัก/กอง..................................................................................... 

คร้ังที ่1 วันที่  1  ตุลาคม  2562 ถึง  31  มีนาคม  2563 
คร้ังที ่2 วันที่  1  เมษายน 2563 ถึง  30  กันยายน 2563 

 



 

 
 

 
 

1.1 ก่อนเร่ิมรอบการประเมิน 
 
 

ล าดับ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัด น้ าหนัก ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 
ท่ี   (ร้อยละ)  

1 2 3 4 5 
 

(A) (B) (C) 
         

         

         

 
รวม 70 - - - - - 

 

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมาก าหนดเป็นการ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครัง้นั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดท่ีเสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวช้ีวัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจท าเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้ 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐) 



 

 

1.2 หลังสิ้นรอบการประเม ิน 
 
 

ล าดับ การประเมินตนเอง ผลการประเมิน คะแนนท่ีได้ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน ของผู้ประเมิน (I)=(C) x (H) 
 ท่ีส าเร็จตามตัวช้ีวัด ความส าเร็จ (ระดับคะแนน) (ระดับคะแนน) 5 
 (E) (F) (G) (H)  

      

      

      

 
รวม - - 

 

 

หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานส าเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 



 

 
 

 
 

 
 
 

สมรรถนะ 
 
 

(A) 

 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 
 

(B) 

ระดับ ท่ี
คาดหวัง ตาม

มาตรฐาน 
ก าหนด 
ต าแหน่ง 

(C) 

ระดับสมรรถนะท่ีค้นพบ 
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนน ท่ี

ได้ ตาม
ตาราง 

เปรียบเทียบ 

 
(G) 

 
ผลคะแนน ท่ี

ได้ 
(H) = (B) x (G) 

5 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน 

(ระดับ) 

(F) 

หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ความส าเร็จ 

(D) 

ผลการประเมิน 
(ระดับ) 

(E) 

สมรรถนะหลัก        

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน        

4. การบริการเป็นเลิศ        

5. การท างานเป็นทีม        

สมรรถนะประจ าสายงาน        

1. ..............................................................        

2.  ..............................................................        

3. ...............................................................        

4.  ...............................................................        

5. ...............................................................        

รวม 30 - - - - -  

ส่วนที่  2  การประเมนิสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐) 



 

 

 
 
 

ข ้อตกลงการประเม ินผลการปฏ ิบัติงานฉบับน ี ้จัดทำข ึ้น  ระหว ่างช ื่อ-นามสก ุล ........... ...................................... ......ต าแหน่ง................................... ................... 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับช่ือ-นามสกุล ..............................................................................ต าแหน่ง………………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน ผู้

ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนท่ี 2 การประเมินสมรรถนะ เพื่อใช้
ส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งท่ี .. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานท่ีดีตามเป้าหมาย และ

เกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามท่ีได้ตกลงไว้  และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า  ยินดีให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผล 
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามท่ีได้ตกลงกันไว้ โดยท้ังสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

ลงช่ือ.....................................................(ผู้รับการประเมิน) ลงช่ือ........................................................(ผู้ประเมิน) 
(…………...............................………) (.....................................................) 

ต าแหน่ง............................................... ต าแหน่ง................................................. 
วันท่ี........................... วันท่ี................................. 

 
 

4.1 ผลการประเมินตนเอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จท่ีมีอยู่จริง 

 
(ลงช่ือ).......................................................ผู้รับการประเม ิน 

(.......................................................) 
ต าแหน่ง...................................................... 

วันท่ี............................................. 

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมนิ 



 

 

4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 
 
 

รายการ คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับผลการประเมิน 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70   ดีเด่น ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 ดีมาก ต้ังแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
 ดี ต้ังแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
 พอใจ ต้ังแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
 ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 60 

2. การประเมินสมรรถนะ 30  

รวม 100  

 
 

 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้ประเมิน 
(.......................................................) 

ต าแหน่ง...................................................... 
วันท่ี.............................................. 

 

 
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ 

ท่ีเลือกพัฒนา 
(ก) 

วิธีการพัฒนา 
 

(ข) 

ช่วงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
 

(ง) 
    

ส่วนที่  5 แผนพัฒนาการปฏบิัตริาชการ 



 

 
 
 
 

 
 

 

❑ ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว ❑ ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว  ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่.............................. 
  แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ 

ลงช่ือ.......................................................... ลงช่ือ......................................................... โดยมี..........................................เป็นพยาน 
(.........................................................) (.........................................................)  

ต าแหน่ง............................................................... ต าแหน่ง............................................................... ลงช่ือ......................................................... 
ผู้ประเมิน ผู้รับการประเม ิน (.........................................................) 

วันท่ี................................. วันท่ี................................. ต าแหน่ง........................................................................ 
  พยาน 
  วันท่ี................................. 

 

 

ส่วนที่ 6 การแจง้และรบัทราบผลการประเมนิ 

ส่วนที่ 7 ความเหน็ของผูบ้ังคบับญัชาเหนอืข้ึนไป (ถ้ามี) 

เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน 
มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนรอ้ยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 
รวมคะแนนท่ีควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.......................... 

 
ลงช่ือ.................................................................... 

(...................................................................) 
ต าแหน่ง.................................................................... 

วันท่ี................................. 



 

 

 

 
 

 

 

ส่วนที่ 8 ความเหน็ของคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของข้าราชการหร ือพนกังานส่วนท้องถิน่ 

         

มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................  
    2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนรอ้ยละ......................... เหตุผล................................................................................................................................... 

รวมคะแนนท่ีควรได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
 

ลงช่ือ..................................................................... 
(...................................................................) 

ต าแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต. 
วันท่ี

................................. 

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 
2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนรอ้ยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

รวมคะแนนท่ีได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
 

ลงช่ือ.................................................................... 
(...................................................................) 

ต าแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
วันท่ี................................. 



 

 
 

 

แบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานของข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถิ่น 
(ส าหรบัข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหวา่งทดลองปฏบิัตริาชการ) 

 

 

รอบการประเมิน 
 
 
 
 

ผู้รับการประเมิน 

เลขประจ าตัวประชาชน................................................. ช่ือ-นามสกุล.................................................................... ต าแหน่ง........................................................................................ 

ต าแหน่งประเภท............................................................. ระดับ............................................................................... เลขท่ีต าแหน่ง................................................................................. 

งาน................................................................................. ส่วน/ฝ่าย......................................................................... ส านัก/กอง..................................................................................... 

ผู้ประเมิน 

เลขประจ าตัวประชาชน................................................. ช่ือ-นามสกุล.................................................................... ต าแหน่ง........................................................................................ 

ต าแหน่งประเภท............................................................ ระดับ ........................................................................... ส านัก/กอง..................................................................................... 

คร้ังที ่1 วันที่  1  ตุลาคม  2562 ถึง  31  มีนาคม  2563 
คร้ังที ่2 วันที่  1  เมษายน 2563 ถึง  30  กันยายน 2563 
คร้ังที ่1 วันที่  1  ตุลาคม 25.. ถึง  31  มีนาคม 25.. 
คร้ังที ่2 วันที่  1  เมษายน 25.. ถึง  30  กันยายน 25.. 



 

 
 

 
 

1.1 ก่อนเร่ิมรอบการประเมิน 
 
 

ล าดับ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัด น้ าหนัก ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 
ท่ี   (ร้อยละ)  

1 2 3 4 5 
 

(A) (B) (C) 
         

         

         

 
รวม 50 - - - - - 

 

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมาก าหนดเป็นการ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครัง้นั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดท่ีเสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวช้ีวัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจท าเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้ 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๕๐) 



 

 

1.2 หลังสิ้นรอบการประเม ิน 
 
 

ล าดับ การประเมินตนเอง ผลการประเมิน คะแนนท่ีได้ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน ของผู้ประเมิน (I)=(C) x (H) 
 ท่ีส าเร็จตามตัวช้ีวัด ความส าเร็จ (ระดับคะแนน) (ระดับคะแนน) 5 
 (E) (F) (G) (H)  

      

      

      

 
รวม - - 

 

 

หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานส าเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 



 

 
 

 
 

 
 
 

สมรรถนะ 
 
 

(A) 

 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 
 

(B) 

ระดับ ท่ี
คาดหวัง ตาม

มาตรฐาน 
ก าหนด 
ต าแหน่ง 

(C) 

ระดับสมรรถนะท่ีค้นพบ 
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนน ท่ี

ได้ ตาม
ตาราง 

เปรียบเทียบ 

 
(G) 

 
ผลคะแนน ท่ี

ได้ 
(H) = (B) x (G) 

5 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน 

(ระดับ) 

(F) 

หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ความส าเร็จ 

(D) 

ผลการประเมิน 
(ระดับ) 

(E) 

สมรรถนะหลัก        

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน        

4. การบริการเป็นเลิศ        

5. การท างานเป็นทีม        

สมรรถนะประจ าสายงาน        

1. ..............................................................        

2.  ..............................................................        

3. ...............................................................        

4.  ...............................................................        

5. ...............................................................        

รวม 50 - - - - -  

ส่วนที่  2  การประเมนิสมรรถนะ (ร้อยละ ๕๐) 



 

 

 
 
 

ข ้อตกลงการประเม ินผลการปฏ ิบัติงานฉบับน ี ้จัดทำข ึ้น  ระหว ่างช ื่อ-นามสก ุล ........... ...................................... ......ต าแหน่ง................................... ................... 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับช่ือ-นามสกุล ..............................................................................ต าแหน่ง………………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน ผู้

ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนท่ี 2 การประเมินสมรรถนะ เพื่อใช้
ส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งท่ี.. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานท่ีดีตามเป้าหมาย และ

เกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามท่ีได้ตกลงไว้  และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า  ยินดีให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผล 
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามท่ีได้ตกลงกันไว้ โดยท้ังสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

ลงช่ือ.....................................................(ผู้รับการประเมิน) ลงช่ือ........................................................(ผู้ประเมิน) 
(…………...............................………) (.....................................................) 

ต าแหน่ง............................................... ต าแหน่ง................................................. 
วันท่ี........................... วันท่ี................................. 

 
 

4.1 ผลการประเมินตนเอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จท่ีมีอยู่จริง 

 
(ลงช่ือ).......................................................ผู้รับการประเม ิน 

(.......................................................) 
ต าแหน่ง...................................................... 

วันท่ี............................................. 

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมนิ 



 

 

4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 
 
 

รายการ คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับผลการประเมิน 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 50 
  ดีเด่น ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

  

 ดีมาก ต้ังแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
2. การประเมินสมรรถนะ 50 

 

 ดี ต้ังแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
 พอใจ ต้ังแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 

รวม 100 
 

 ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้ประเมิน 
(.......................................................) 

ต าแหน่ง...................................................... 
วันท่ี.............................................. 

 

 
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ 

ท่ีเลือกพัฒนา 
(ก) 

วิธีการพัฒนา 
 

(ข) 

ช่วงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
 

(ง) 
    

ส่วนที่  5 แผนพัฒนาการปฏบิัตริาชการ 



 

 
 

 
 

❑ ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว ❑ ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว  ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่.............................. 
  แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ 

ลงช่ือ.......................................................... ลงช่ือ......................................................... โดยมี..........................................เป็นพยาน 
(.........................................................) (.........................................................)  

ต าแหน่ง............................................................... ต าแหน่ง............................................................... ลงช่ือ......................................................... 
ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน (.........................................................) 

วันท่ี................................. วันท่ี................................. ต าแหน่ง........................................................................ 
  พยาน 
  วันท่ี................................. 

 
 
 

 

ส่วนที่ 6 การแจง้และรบัทราบผลการประเมนิ 

ส่วนที่ 7 ความเหน็ของผูบ้ังคบับญัชาเหนอืข้ึนไป (ถ้ามี) 

มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 
2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนรอ้ยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

รวมคะแนนท่ีควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.......................... 
 

ลงช่ือ.................................................................... 
(...................................................................) 

ต าแหน่ง.................................................................... 
วันท่ี................................. 



 

 

 
 

 

 

ส่วนที่ 8 ความเหน็ของคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของข้าราชการหร ือพนกังานส่วนท้องถิน่ 

เห็นชอบกับผลคะแนนของ  ผู้ประเมิน ตามส่วนท่ี 4 หรือ  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนท่ี 7 

มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................  
    2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนรอ้ยละ......................... เหตุผล................................................................................................................................... 

รวมคะแนนท่ีควรได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
 

ลงช่ือ..................................................................... 
(...................................................................) 

ต าแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต. 
วันท่ี

................................. 

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล................................................................................................................................... 
2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนรอ้ยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

รวมคะแนนท่ีได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
 

ลงช่ือ.................................................................... 
(...................................................................) 

ต าแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
วันท่ี................................. 



 

บทที่ 4 
ข้ันตอนวิธีการท าแบบประเมนิผลการปฏบิัติงานและการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 
 
ขั้นตอนและปฏิทินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในแต่ละรอบการ 

ประเมินผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน) และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ด า เนินการตาม
ขั้นตอน และช่วงเวลา ประกอบด้วย  

1. ต้นรอบการประเมิน  
2. ระหว่างรอบการประเมิน  
3. ส้ินรอบการประเมิน  
โดยมีขั้นตอนวิธีการท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสรุปดังนี้  

การประเมิน ขั้นตอนการด าเนินการ รอบที่ 1 รอบที่ 2 
1.ต้นรอบการประเมิน 1.1 อบต.ประกาศหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการ หรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน  
ตุลาคม เมษายน 

1.2 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ผู้รับ
การประเมิน) และผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) 
ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ โครงการ/งาน/
กิจกรรมน้ าหนัก เป้าหมาย (หลักฐานบ่ง ช้ี
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเหมาะสม 
1.3 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ผู้รับ
การประเมิน) และผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) 
ก าหนดน้ าหนักสมรรถนะแต่ละสมรรถนะ 
(ต าแหน่งใดต้องมีสมรรถนะใด ระดับใด เป็นไป
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง) 
1.4 ลงนามรับทราบข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
รายบุคคล 

2.ร ะ ห ว่ า ง ร อ บ ก า ร
ประเมิน 

2.1  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ผู้รับ
การประเมิน) ปฏิบัติงานให้เกิดผลงาน ตามท่ี
จัดท าข้อตกลงไว้   

ตุลาคม-
มีนาคม 

เมษายน-
กนัยายน 

2.2 ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินเป็นระยะ ให้
ค าปรึกษาแนะน า และพัฒนาผู้รับการประเมิน 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย และ
สมรรถนะ ตามข้อตกลงท่ีก าหนดไว้ 

 
 
 



 

 
การประเมิน ขั้นตอนการด าเนินการ รอบที่ 1 รอบที่ 2 

2.ร ะ ห ว่ า ง ร อ บ ก า ร
ประเมิน (ต่อ) 

2.3 กรณีมีความเป็นจริงหรือมีการเปล่ียนแปลง
ในเชิงนโยบาย หรือมีการโอนย้ายเปล่ียนแปลง 
ต า แ ห น่ ง แ ล ะ ห น้ า ท่ี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน)และข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ผู้รับการประเมิน) ร่วมกัน
พิจารณาปรับเปล่ียนข้อตกลง ผลการปฏิบัติงาน
ได้ 

ตุลาคม-
มีนาคม 

เมษายน-
กนัยายน 

3.ส้ินรอบการประเมิน 3.1 ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) ด าเนินการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ผู้รับการประเมิน) ตาม
ข้อตกลงท่ีได้ท าไว้เมื่อต้นรอบการประเมิน 

เมษายน ตุลาคม 

3.2 ให้ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) แจ้งผลการ 
ประเมินแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ผู้รับการประเมิน) เป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับ 
การประเมินลงลายมือ ช่ือรับทราบผลการ 
ประเมิน กรณีผู้รับการประเมินไม่ยอมลงลายมือ
ช่ือรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 1 คน ในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน ลงลายมือ
ช่ือเป็นพยานว่าได้แจ้งผลการประเมินดังกล่าว
แล้วด้วย  
3.3 ให้ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) โดยความ 
เห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่ง 
ขั้น(ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเสนอต่อ 
คณะกรรมการก ล่ันกรองประ เมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 
3.4 ส านักปลัด/งานการเจ้าหน้าท่ีรวบรวมผล
การประเมินเสนอคณะกรรมการกล่ันกรองผล
การปฏิบัติงาน  

3 .5 คณะกรรมการกล่ันกรองผลการปฏิบัติงาน
พิจารณาเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 



 

 
การประเมิน ขั้นตอนการด าเนินการ รอบที่ 1 รอบที่ 2 

3.ส้ินรอบการประเมิน
(ต่อ) 

3.6 นายก อบต.ประกาศรายช่ือข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับผลการประเมินใน
ระดับดีเด่นในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน 

เมษายน ตุลาคม 

3.7 อบต.จัดล าดับผลการประเมินเรียงล าดับ 
จากผู้ท่ีมีผลการประเมินระดับดีเด่น ดีมาก ดี 
พอใช้ และระดับปรับปรุงไว้ให้ชัดเจน เพื่อใช้ 
ประกอบการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
3.8 ให้ อบต.จัดเก็บผลการประเมินและ 
หลักฐานแสดงความส า เ ร็ จของงาน  และ 
พฤติกรรมการปฏิบั ติงาน (สมรรถนะ)ของ 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไว้เพื่อใช้ 
ประกอบการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่น ๆ เช่น 
เล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือนระดับ แต่งต้ัง หรือการ
พัฒนาบุคคล เป็นต้น 
3.9 การเก็บแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้
ส านั ก /กอง  เ ก็ บส า เนาแบบประ เมินขอ ง 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดไว้ ท่ี
ส านัก/กอง อย่างน้อย 2 รอบการประเมินให้ 
ส านักปลัด/งานการเจ้าหน้าท่ีเก็บต้นฉบับแบบ
ประเมินไว้ในแฟ้มประวัติ 

 
วิธีการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแนบท้ายหนังสือ กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว1054 ลง
วันท่ี 2 เมษายน 2563 แจ้งประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 แบ่งเนื้อหา
ของแบบประเมินเป็น 9 ส่วน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



 

(ตัวอย่าง) 
แบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานของข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถิ่น 

(ส าหรบัต าแหนง่ประเภทวิชาการ และทั่วไป) 
 
รอบการประเมิน  คร้ังที ่1 วันที่  1 ตุลาคม 2562 ถึง  31  มีนาคม 2563 

❑ คร้ังที่ 2 วันที่  1 เมษายน 25.. ถึง  30  กันยายน 25.. 
 

 

ผู้รับการประเมิน 

เลขประจ าตัวประชาชน X XXXX XXXXX XX X ชื่อ-นามสกุล นายศักดา ชูวงศ์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

ต าแหน่งประเภท วิชาการ  ระดับ ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง XX X XXXX XXXXX 

งาน........................................................................... ส่วน/ฝ่าย ฝ่ายอ านวยการ ส านัก/กอง  ส านักปลัด 

ผู้ประเมิน 

เลขประจ าตัวประชาชน X XXXX XXXXX XX X  ชื่อ-นามสกุล นายอดิศร สุนทรวิภาต ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 

ต าแหน่งประเภท อ านวยการท้องถ่ิน  ระดับ ต้น ส านัก/กอง  ส านักปลัด 



 

 
 

 
 

1.1 ก่อนเร่ิมรอบการประเมิน 
 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 
 

(A) 

ตัวชี้วัด 
 
 

(B) 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 
(C) 

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 

1 2 3 4 5 

1 ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียน 
ประวัติ ก.พ.7 ในระบบ LHR มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

25 80 85 90 95 100 

2 แผนอัตราก าลังมีประ สิทธิ ภาพ   
และประสิทธิผล 

ร้อยละของผู้ท่ีผ่านเกณฑ์คะแนนในการ 
ประเมินค่างาน 

25 40 50 60 70 80 

3 การประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

จ านวนข้าราชการท่ีมีการจัดท าข้อตกลงการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งท่ี 2/2563 
แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 

20 5 10 15 20 25 

 
รวม 70 - - - - - 

 

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมาก าหนดเป็นการ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครัง้นั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดท่ีเสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวช้ีวัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจท าเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้ 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐) 



 

 

1.2 หลังสิ้นรอบการประเม ิน 
 
 

ล าดับ 

ตัวชี้วัด 

การประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

ของผู้ประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(H) 

คะแนนท่ีได้ 

(I)=(C) x (H) 
5 

ผลการด าเนินงาน 
ท่ีส าเร็จตามตัวช้ีวัด 

(E) 

หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ความส าเร็จ 

(F) 

ผลการประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(G) 
1 90 1. แผนอัตราก าลังสามปี 3 3 1

5 
  2. บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้าง    

  3. ข ้อม ูลในระบบศ ูนย์บริการข ้อม ูลบุคลากรท ้องถ ิ่นแห ่งชาติ    
  (LHR) ว่ามีจ านวนกรอบอัตราก าลัง  มีคนครอง  อัตราว่าง และ    

  อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ตรงกับแผนอัตราก าลัง บัญชีลงเวลา และ    

  ค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน    

2 70 บัญชีหรือตารางการประเมินค่างาน/โปรแกรมประเมินค่างาน 4 4 2
0 

3 25 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 5 2
0 

 รวม - - 55 

 

หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่ผู้รับการประเมินแสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานส าเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 



 

 
 

 
 

 
 
 

สมรรถนะ 
 
 

(A) 

 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 
 

(B) 

ระดับ ท่ี
คาดหวัง ตาม

มาตรฐาน 
ก าหนด 
ต าแหน่ง 

(C) 

ระดับสมรรถนะท่ีค้นพบ 
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนน ท่ี

ได้ ตาม
ตาราง 

เปรียบเทียบ 

 
(G) 

 
ผลคะแนน ท่ี

ได้ 
(H) = (B) x (G) 

5 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน 

(ระดับ) 
 

(F) 

หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ความส าเร็จ 

(D) 

ผลการประเมิน 
(ระดับ) 

(E) 

สมรรถนะหลัก        

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5 3 โครงการปรับปรงุการท างาน 3 3 4 4 

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 4 2 รายงานการประชุม 2 2 4 3.20 

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 4 2 ระบบฐานกฎหมาย 1 1 3 2.40 

4. การบริการเป็นเลิศ 5 2 ทะเบียนผู้ขอค าปรึกษา 3 3 5 5 

5. การท างานเป็นทีม 4 2 เป็นจิตอาสา 4 4 5 4 

สมรรถนะประจ าสายงาน        

1. การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก 2 2 การแก้ไขปัญหาร้องเรียน 2 2 4 1.60 

2. การคิดวิเคราะห์ 2 2 แผนอัตราก าลัง 3 3 5 2 

3. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ 2 2 ระบบการส่ังงาน 3 3 5 2 

4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 2 2 งานท่ีน าเสนอ 2 2 4 1.60 

รวม 30 - - - - - 25.80 

ส่วนที่  2  การประเมนิสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐) 



 

 

 

ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้น ระหว่างช่ือ-นามสกุล   นายศักดา ชูวงศ์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับช่ือ-นามสกุล นายอดิศร สุนทรวิภาต ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน 
ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนท่ี 2 การประเมินสมรรถนะ เพื่อใช้

ส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานท่ีดีตาม 
เป้าหมาย  และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามท่ีได้ตกลงไว้  และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า  ยินดีให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามท่ีได้ตกลงกันไว้ โดยท้ังสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

ลงช่ือ  ศักดา (ผู้รับการประเมิน) ลงช่ือ  อดิศร (ผู้ประเมิน) 
( นายศักดา  ชูวงศ์ )  ( นายอดิศร  สุนทรว ิภาต  ) 

ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
วันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2563 วันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

4.1 ผลการประเมินตนเอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จท่ีมีอยู่จริง 

 
ลงช่ือ  ศักดา (ผู้รับการประเมิน) 

( นายศักดา ชูวงศ์ ) 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

วันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2563 

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมนิ 



 

 

4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 
 
 

รายการ คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับผลการประเมิน 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70 55  ดีเด่น ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 ดีมาก ต้ังแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
 ดี ต้ังแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
 พอใจ ต้ังแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
 ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 60 

2. การประเมินสมรรถนะ 30 25.80 

รวม 100 80.80 

 

ลงช่ือ  อดิศร  (ผู้ประเมิน) 
( นายอดิศร สุนทรวิภาต ) 
ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด  
วันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2563 

 
 
 

 
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ 

ท่ีเลือกพัฒนา 
(ก) 

วิธีการพัฒนา 
 

(ข) 

ช่วงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
 

(ง) 
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ 
ปฏิบัติงานและเชื่อมโยงข้อมูล 

ฝึกอบรม พฤศจิกายน 2563 จัดท าโครงการพัฒนาระบบ และการ 
เชื่อมโยงข้อมูล 

ส่วนที่  5 แผนพัฒนาการปฏบิัตริาชการ 



 

 
 
 
 

 
 

 
ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว  ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว  ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันท่ี.............................. 

   แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ 
ลงช่ือ อดิศร  ลงช่ือ ศักดา โดยมี..........................................เป็นพยาน 

 ( นายอดิศร สุนทรวิภาต  ) ( นายศักดา ชูวงศ์ )  
ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด   ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ลงช่ือ......................................................... 

ผู้ประเมิน  ผู้รับการประเม ิน (.........................................................) 
วันท่ี  1  ตุลาคม พ.ศ. 2563  วันท่ี  1  ตุลาคม พ.ศ. 2563 ต าแหน่ง........................................................................ 

   พยาน 
   วันท่ี................................. 

 

 

ส่วนที่ 6 การแจง้และรบัทราบผลการประเมนิ 

ส่วนที่ 7 ความเหน็ของผูบ้ังคบับญัชาเหนอืข้ึนไป (ถ้ามี) 

เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน 
มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนรอ้ยละ......................... เหตุผล................................................................................................................................... 
รวมคะแนนท่ีควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.......................... 

 
ลงช่ือ   โควิด  

( นายโควิด แน่มาก ) 
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันลือโลก 

วันท่ี  2  ตุลาคม พ.ศ. 2563 



 

 
 

 

ส่วนที่ 8 ความเหน็ของคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถิ่น 

         
มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนรอ้ยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 
รวมคะแนนท่ีควรได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 

( นายโควิด แน่มาก ) 
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันลือโลก 

วันท่ี  3  ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 
2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนรอ้ยละ......................... เหตุผล................................................................................................................................... 

รวมคะแนนท่ีได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 

บุญรักษา 
( นายบุญรักษา โชคช่วย ) 

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันลือโลก 
วันท่ี  4  ตุลาคม พ.ศ. 2563 



 

บทที่ 5 
สรุป ข้ันตอนวิธีการท าแบบประเมนิผลการปฏบิัตงิานและการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดัน
ให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมาย โดยการเช่ือมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน
ในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคลเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์  

1. เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บังคับบัญชาในการก ากับ ติดตาม
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัดสามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2. เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาเล่ือน
ต าแหน่ง เล่ือนขั้นเงินเดือน และให้เงินรางวัล (โบนัส) แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตามหลักการของ
ระบบคุณธรรม  

1. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้  
1.1 คะแนนจากผลสัมฤทธิ์ของาน โดยมีองค์ประกอบคือ โครงการ/งาน/กิจกรรม น้ าหนักและเป้าหมาย 

ก าหนดโดยพิจารณาจากความส าเร็จของโครงการ/งาน/กิจกรรม และการตกลงกัน ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้ถูก
ประเมิน) กับผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) ซึ่งประเมินจาก 4 มิติ คือ  

      1.1.1 ปริมาณผลงาน  
      1.1.2 คุณภาพผลงาน  
      1.1.3 ความรวดเร็วหรือตรงตามก าหนดเวลาท่ีก าหนด  
      1.1.4 ความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร โดยในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานส่วนท้องถิ่น มีมิติในการประเมินดังกล่าว ออกเป็น 3 ด้านได้แก่  
              (1) เชิงปริมาณ หมายถึง ผลงานท่ีเป็นจ านวนวัดได้  
              (2) เชิงคุณภาพ หมายถึง ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเรียบร้อยของผลงาน  
              (3) เชิงประโยชน์ หมายถึง ความรวดเร็วหรือความตรงเวลาท่ีก าหนด หรือความประหยัดหรือ

ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
1.2 คะแนนจากการประเมินพฤติกรรมหรือสมรรถนะ โดยอ้างอิงจากข้อก าหนดสมรรถนะท่ี ก.กลาง 

(ก.จ.,ก.ท., ก.อบต.) ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละประเภท สายงาน และระดับ ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน 

พนักงานส่วนท้องถ่ิน น้ าหนักผลสัมฤทธิ์ของงาน น้ าหนักพฤติกรรม/สมรรถนะ 
ผู้ท่ีพ้นการทดลองการปฏิบัติหน้าท่ี ร้อยละ 70 ร้อยละ 30 
ผู้ท่ีอยู่ระหว่างทดลองการปฏิบัติหน้าท่ี ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

 

 

 



 

คะแนนผลการ
ปฏิบัติราชการ 
(100 คะแนน) 

2. ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
2.1 รอบการประเมินและระยะเวลาการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 รอบ คือ 
รอบที่ 1 เป็นผลการประเมินการปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม – 31 มีนาคมของปีถัดไป 
รอบที่ 2 เป็นผลการประเมินการปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน 

 

2.2 การก าหนดระดับผลการประเมิน  
     1) การคิดคะแนนผลการปฏิบัติงาน ก าหนดให้ค านวณคะแนนท้ังในส่วนของการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของงานและการประเมินสมรรถนะ โดยน าผลคะแนนท่ีได้จากแต่ละส่วนมาค านวณผลคะแนนตามค่าน้ าหนักของ
แต่ละองค์ประกอบตามสัดส่วนท่ีก าหนดไว้ แล้วให้สรุปคะแนนผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งจะมีคะแนนเต็ม
ร้อยละ 100 

 
 

                  =                                + 
 
    2) แบ่งระดับผลการประเมิน ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

     ดีเด่น  ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 ดีมาก  ต้ังแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 

 ดี  ต้ังแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
 พอใจ  ต้ังแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 

  ต้องปรับปรุง  ต่ ากว่าร้อยละ 60    
2.3 การจัดท าข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน ในช่วงต้นรอบของการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง 

ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) และผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน) ต้องร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานและจัดท า
ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อใช้เป็นข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล  

เมื่อครบรอบการประเมิน ผู้บัง คับบัญชา ( ผู้ประเมิน) จะต้องประเมินผลการปฏิบั ติงานของ  
ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน) ตามท่ีได้ตกลงกันไว้ และร่วมกันวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและสมรรถนะใน 
การปฏิบัติงาน หากผลคะแนนใดได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เพื่อท่ีจะได้จัดท าแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล  

2.4 การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง จะต้องแจ้งผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้รับการประเมิน ดังนี้  

     1) ให้ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) แจ้งผลการประเมินแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ผู้รับ
การประเมิน) เป็นรายบุคคล และให้ค าปรึกษา ช้ีแนะแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน) ร่วมท้ังร่วมกับ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน) จัดท าแผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล  

 คะแนนผลสัมฤทธิ์ของาน x น้ าหนัก  
           ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

  คะแนนสมรรถนะ x น้ าหนัก  
             สมรรถนะ 



 

     2) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน) ลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน กรณีผู้รับการ  
ประเมินไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 1 คน ใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน ลงลายมือช่ือเป็นพยานว่าได้แจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย  

     3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายช่ือผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ในท่ีเปิดเผย
ให้ทราบโดยท่ัวกัน  

3. การน าผลการประเมินไปใช้  
            ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีได้ด าเนินการเสร็จแล้ว น าไปใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้  

  1) การเล่ือนเงินเดือน  
  2) การแต่งต้ัง (เล่ือนระดับ เปล่ียนสายงาน ฯลฯ)  
  3) การให้ออกจากราชการ  
  4) การพัฒนา และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  
  5) การให้รางวัลประจ าปี (โบนัส)  
  6) การบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่น ๆ (รางวัลจูงใจ ค่าตอบแทน ฯลฯ) 


