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ท มท 0๘ 0๙ .๓ /ว สำนักงาบ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ถบบบครราซสมีา เขตดสุติ กทม.
๒๕๖๓

๑0๓00

เรือ่ง,ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ,์และวธิกีาฬระเมนิผลกาฬฏบิตังิาน 
ของขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ „

เรยืน  ประธาน ก.จ.จ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จงัหวดั ทกุจงัหวดั และประธาน ก.เมอืงพทัยา
สิ,งท ีส๋ ง่มาดว้ย, ๑. สำเนาประกาศ ก.จ. เร ือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประเมนิผล 

การฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด 
๒. สำเนาประกาศ ก.ท .,เร ือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประเมนิผล 

กาฬฏบิตังิานของพนกังานเทศบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด 
๓. สำเนาประกาศ ก.อบต.,เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ และวธิกีาฬระเมนิผล 

กาฬฏบิตังิาบของพนกังานสว่บตำบล,(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด 
๔. แบบประเมนิผลกาฬฏบิตังิาบของขา้ราชการ/พนกังานสว่นทอ้งถิบ่ๆ จำนวน ๑ ชุด
ดว้ยคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง 

พนกังานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลาง,พนกังานสว่นตำบล ในกาฬระชมุครัง้ที ่ ๑๑/๒๕๖๒, เม่ือวันที ่
๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ มมีตเิหน็ชอบใหแ้ก!้ขประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบั 
หลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาบของขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ .พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่ให ้
สอดคลอ้งกบัประกาศมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบคุลากร 
ทางการศกึษา ประกาศมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการคัดเลอืกเพือ่เลือ่นและแต่งต้ังขา้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถ่ิน 
ตำแหนง่ประเภททัว่ไป และประเภทวชิาการใหด้ำรงตำแหนง่ในระดบัทีส่งูฃ ีบ้ และเพ ือ่ใหม้คีวามขดัเจน 
ครบถว้น เปน็รปูธรรม ประกอบกบั เพือ่เปน็การรองรบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการในรปูแบบ 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

สำนกังาน-ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พจิารณาแลว้ เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามมาตรา ๑๓ (๒) มาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๓ วรรคหก และมาตรา ๒๘ แหง่พระราชบญัญตํริะเบยีบบรหิารงาบบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จงึขอความรว่มมอื ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จงัหวดั และ ก.เมอืงพทัยา ดำเนนิการ ดง้บี้

๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีกาฬระฌิบผลการปฏิบัติงาบของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน 
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร ือ่ง มาตรฐานท ัว่ไปเก ีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประเมนิผล 
การปฏบิตังิานของขา้ราชการ/พนกังาบสว่นทอ้งถิน่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓/

๒. กรณ ี ก .จ .จ . ก .ท .จ. และ ก.อบต.จงัห วดั ประกาศกำหนดหลกัเกณ ฑ  ์ และวธิกีาร 
ประเมนิผลกาฬฏบิตังิานของขา้ราชการ/พนกังานสว่นทอ้งถิน่ มีหลักการเหมือนกับประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลักเกณฑ ์และวธิกีาฬระเมนิผลกาฬฏบิตังิาบของขา้ราชการ/พนกังาบสว่นทอ้งถิน่ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ใหถ้อืวา่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ไดใหค้วามเหน็ชอบในหลักการเรียบร้อยแล้ว และให้สามารถ 
ประกาศใข้บังคับต่อไป!ดั แต่,หากประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ มีหลักการท่ีแตกต่างจากมาตรฐานท่ัวไป,ให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. 
และ ก.อบต.จังหวัด เสนอต่อ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะสามารถประกาศใช้บังคับได้ -

/ท ัง้,บี ้..ไ
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ทัง้นี ้เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทค,บาล องค์การบริหารส่วนตำบล 
และเมืองพัทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ดำเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้วเสร็จภายใน ๔๕,วันนับต้ังแต่วันท่ี 
ไดร้บัหนงัสอืฉบบันี ้พรอ้มกบักำหนดให้มีผลใชบ้ังคับในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๔๖๓ เป็นด้นไป และอาคยัอำนาจ 
ตามความในขอ้ ๖ ของประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์และวธิกีาร 
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการ/พนกังานสว่นหอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๔๔๘ และทีแ่กไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๔๖๓ สำนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จงึไดก้ำหนดแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการ 
หรือพนักงานส่วนห้องถ่ิน เพือ่เตรียมการรองรับการประเมินผลการปฏินัติงานในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยใหเ้ริม่ใชแ้บบประเมนิผลการปฏบิตังิานขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทองถิน่นี ้ตัง้แตร่อบการประเมนิ 
คร้ังท่ี ๒/๒๔๖๓ (ระหว่างวันท่ี ๑ ฌษายน ๒๔๖๓ -  ๓๐ กนัยายน ๒๔๖๓ไ เป็นด้นไป รายละเอียดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 
สามารถดาวน์!หลดหนังสือได้ท่ีเว็บไซต์ Wvvw.dla.go.th เมนูหนังสือราชการ หรือท่ี QR CODE ด้านท้ายหนังสือฉบับน้ี

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา^

ขอแสดงความนบัถอื

r
(นายสันติธร ยิม้ละมยั)

รองอธิบดกีรมสง่เสริมการปกครองหอ้งถิน่ 
เลขานกุาร ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนกัพฒันาระบบบรหิารงาบบคุคลสว่นหอ้งถิน่ 
กลุม่งานสง่เสรมิการบริหารงานบคุคลสว่นหอ้งถิน่ 
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๔
ผูป้ระสานงาน ะ นายอดศิร สนุทรวิภาต โทร. ๐๘"๙๙๖๙-๒๔๓๓



’รุ: tt:

ประกาศคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั,
เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

ของขา้ราชการองคก์ารบฺรหิารสว่นจงัหวดั (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ. ๒<£๖๓

โดยทเีปน็การสมควรแกไ้ขประกาศคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
เรือง มาตรฐานหัวไปเกยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัดงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕<£๘ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานชองขา้ราชการครแูละบคุลากร 
ทางการศกึษา,มาตรฐานหวัไปเกีย่วกบัการคดัเลอืกเหือ่เลือ่นและแดง่ดัง้ขา้วาชฦารองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ตำแหนง่ประ๓ ทท่ัวไป และประเภทวิชาการใหด้ำรงตำแหนง่ในระดับทีส่งูข้ึน และเพือ่ใหม้คีวามชดัเจน ครบลว้น 
ฝนรปูธรรม ประกอบกับ เพือ่เป็นการรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๙) แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคล 
ส่วนท้องกิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมตคิณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ในการประชมุครัง้ที ่
๑๑/๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่ ๒๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เหน็ชอบใหแ้กไ้ขหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการ 
ปฏบิตังิานของขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จงออกประกาศไว ้ดังต่อไปบ้ี

ข้อ ๑ ประกาศบีเ้รยีกวา่ “ประกาศคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาบของขา้ราชการองคก์ารบรหิาร 
ส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ประกาศนีใ๋หใ็ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที ่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เ^ะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ไข้ข้อความต่อไปบ้ีแทบ

“ขอ้ ๕ การป ระเมนิ ผลการป ฏบิ ตั งิาน ให ผ้ ูป้ ระเมนิ ตามขอ้  ๑๐ มหีนา้ที ่ ประเมนิผล 
การปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรอืผูร้บัการประเมนิ เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาใบเรือ่งการบรหิารงาน 
บุคคลส่วนท้องถ่ิน ไต้แก่ การเลือ่นขัน้เงินเดอืน คา่ตอบแทน เงินรางวลัประจำป ี การเลือ่นและหรือแตง่ตัง้ การยา้ย 
การโอนและรับโอบ การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเร่ืองอ่ืนๆ เพือ่เปน็การสรา้ง 
แรงจงูใจใหข้า้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัปฏบิตัริาฃการใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธิผลย่ิงข้ึน

การประเมนิผลการปฏบิตังิานใหมุ้ง่เนน้ระบบการบรหิารผลงาบ (Perform ance M anagem ent) 
ทีเ่ชือ่มโยงผลการปฏบิตังิานจากระดบัองคก์ร ระดบัหนว่ยงาบ ไปสูร่ะดบัรายบคุคล เพือ่ใหผ้ลการปฏบิตังิาน 
มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลตามเบาีหมายขององคก์รหรือหนว่ยงาน สามารถวดัและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
ของขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัไตอ้ยา่งเปน็รปูธรรม”

ข้อ ๔ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการกลางข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใ้ช้ข้อความต่อไปบีแ้ทบ
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“ข้อ ๖ การประเมนิผลการปฏบิตังิานใหข้า้ราชการองคก์ารบรหิารสว่บจงัหวดัจดัทำแบบ 
ประเมนิผลการปฏบิตังิานตามทีส่ำนกังานคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์าร■ บรหิารสา่นจงัหวดักำหนด 
โดยการประเมนิผลการปฏบิตังิานตอ้งมหีลกัฐาน และตวัชีว๋ดความสำเรจ็ทีช่ดัเจน”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรอง มาตรฐานทัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การ'บริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใ้ช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน

“ข้อ ๗ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน ใหม้อีงคป์ระกอบ ดังตอ่ไปนี้
(๑) ผลสมัฤทธิฃ๋องงาน ใหม้ลีดัสว่นนํา้หนกัรอ้ยละ d o  โดยประเมนิผลจากการปฏบิตังิาน 

ตามปรมิาณผลงาน หรอืคณุภาพของงาน หรอืความรวดเรว็ หรอืการตรงตามเวลาทีก่ำหนด หรอืการประหยดั 
หรอืความคุม้คา่ของการใชท้รพัยากร แลว้แตก่รณี

ใหก้ำหนดผลสมัฤทธีฃ้องงานพรอ้มกบักำหนดดวัขึว้ดัความสำเรจ็ไมน่อ้ยกวา่ 1ร ผลงานต่อคร้ัง 
กรณขีา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัไตร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่หรอืระดบัสงูขึน้ 

โดยมกีารเสนอวสิยัทศันห์รอืขอ้เสนอในการพฒันางาน ใหน้ำวสิยัทศันห์รอืขอ้เสนอในการพฒันางานดงักลา่ว 
มากำหนดเปน็องคป์ระกอบการประเมนิผลสม้ฤทธีข๋องงานในการประเมนิครัง้นัน้ และครัง้กดัไปจนกวา่จะได ้
ผลสำเรจ็ตามดวัขึว้ดัทีเ่สนอในวสิยัทศันห์รอืขอ้เสนอ

(๒) พฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการหรอืสมรรถนะ ใหม้สีด้สว่นนีา้หนกัรอ้ยละ ๓0 ใหป้ระเมนิ 
จากสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง่ทีค่ณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดักำหนด 
ได้แก่

กรณตีำแหนง่ประเภทบรหิารทอ้งถิน่ และตำแหนง่ประเภทอำนวยการทอ้งถิน่ ใหป้ระเมนิ 
สมรรถนะ ประกอบดว้ย สมรรถนะหลัก จำนวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำผู้บริหาร จำนวน ๔ สมรรถนะ 

กรณตีำแหนง่ประเภทวชิาการ และตำแหนง่ประเภททัว่ไปใหป้ระเมนิสมรรถนะประกอบดว้ย 
สมรรถนะหลัก จำนวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงาน จำนวนไมน่อ้ยกว่า ๓ สมรรถนะ

กรณกีา,รประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัทีบ่รรจใุหม ่
หรอือยูร่ะหวา่งทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ หรอืมรีะยะเวลาทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการอยูใ่นรอบการประเมนิ 
ผลการปฏบิตังิาน ให้ประเมินผลส้มฤทธ้ีของงาน และพฤตกิรรมการป่ฏบิตัริาชการหรอืสมรรถนะ โดยมสีดัสว่น 
คะแนนชองแตล่ะองคป์ระกอบรอ้ยละ ๕๐”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใ้ช้ขอ้ความต่อไปนีแ้ทน

“ขอ้ ๑๐ ผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ดังต่อไปน้ี 
(๑) นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั สำหรับปลดัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด 
(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก 

ผูอ้ำนวยการกอง หรอืหวัหนา้สว่นราชการทีเ่รยีกขือ่อยา่งอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทา่สำนกัหรอืกอง
(๓) ผูอ้ำนวยการสำนกั หรือผู้อำนวยการกอง หรือหวัหนา้สว่นราชการทีเ่รียกขือ่อย่างอืน่ทีม่ฐีานะ 

เทยีบเทา่สำนกัหรือกอง สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีอยู่ในสังกัดบังคับบัญชา
กรณไีมม่ผีูป้ระเมนิตาม (๑) ปฏบิตัหินา้ทีใ่หผู้ก้ำกบัดแูลองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัตามที ่

กฎหมายกำหนดเปน็ผูป้ระเมนิ



-๓-

กรณ'ีโมม่ผู้ีป'ระเมนิตาม (๒) และ (๓) หรอืมแีตไ่มส่ามารถปฏบิตัริาชการไดใหผู้ร้กัษาราชการ 
แทนเปน็ผูป้ระเมนิ

กรณีข้าrnชการองค์การบริหารส่วนจังพัดได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่าง0งคก์ารพหัารส7่พงัพดั 
หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ืน หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรอืนายกเทศมนตร ี หรอืนายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบล หรอืหวัหนา้สว่นราชการ หรอืหวัหนา้หนว่ยงานอืน่ 
ทไปชว่ยราชการ แลว้แดก่รณ ี เปน็ผูเ้สนอขอ้มลูและความเหน็การประเมนิผลการปฏบิตังิาน เพือ่ประกอบการ 
พจิารณาของผูป้ระเมนิดน้สงักดั

กรณขีา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัไดเ้อนหรอืยา้ยหลงัวนัที ่ ๑ มนีาคม หรอืวนัที ่
๑ กนัยายน ใหผู้้ประเมินผลการปฎิบตังานในองค์การบริหารส่วนจังพดัด้นสังกัดเดิมเปน็ผู้ประเมินผลการปฏิบติังาน 
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นัน แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พอัเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเป็นด้นสังกัดใหม่ เพือ่ประกอบการ 
พจิารณาตามขอ้ ๕'’

ข้อ ๗ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ ชองประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประผินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๕'๘ และให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน

“ขอ้ ๑๑ การประเมนิผลการปฏบิตังิานชองขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัใหด้ำเนนิการ 
ตามข้ันตอน และวิธีการ ดังต่อไปน้ี

(๑) ภายในเดอืนกนัยายนของทกุป ี ใหอ้งคก์ารบริหารสว่นจังหวัดประกาศหลกัเกณฑแ์ละวิธกีาร 
ประเมนิผลการปฏบิติังานประจำปใีหข้้าราชการองค์การบริหารสว่นจังหวัดในสงักดัทราบโดยทัว่กนั

(๖) ในแตล่ะรอบการประเมนิใหผู้ป้ระเมนิและผูร้บัการประเมนิมหีนา้ที ่ กำหนดและจดัทำ 
ขอ้ตกลงรว่มกนัในแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานไดแ้ก ่ กำหนดผลสมัฤทธิ,ชองงาน เปา๋หมาย และตวัชีว้ดั 
ความสำเรจ็ หรือกำหนดหลกัฐาน หรอืดว้ซีวั้ดความสำเรจ็ชองงานอยา่งเปน็รูปธรรมและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
ตำแหนง่และระดบั รวมทัง้ กำหนดพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการหรอืสมรรถนะ สดัสว่นคา่นํา้หนกั และระดบั 
ทีค่าดหวัง

สำหรบัการกำหนดผลลมัฤทธีช้องงาน และตวัชีว้ดัใหพ้จิารณาวธิกีารถา่ยทอดจากบนลงลา่ง 
-เบนัหลกักอ่นในกรณที ีไ่มอ่าจดำเนนิการไดห้รอืไมเ่พยีงพอ อาจเลอืกวธิกีารกำหนดตวัชีว้ดัวธิใีดวธิหีน ีง่ 
หรอืหลายวธิที ีเ่หมาะสมแทนหรอืเพ ืม่เตมิ หรอือาจกำหนดตวัชีว้ดัเปน็ระดบัองคก์ร ระดบัสว่นราชการ 
และระดบัรายบคุคล

(๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าท่ี ประเมินผลการปฏบัิติงานชองผู้รับการประเมิน 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีป่ระกาศกำหนด และตามขอ้ตกลงในแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานทีไ่ดจ้ดัทำไว ้
กบัผูร้บัการประเมนิ

กรณมีกีารเปลีย่นแปลงเซงินโยบายหรอืงานทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืมกีารยา้ยเปลีย่นตำแหนง่ 
หรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบใหผู้้ประเมนิและผู้รับการประเมนิร่วมกันพจิารณาปรับเปล่ียนขอ้ตกลงผลการปฏบิติังาบ 
ในระยะการประเมินได้โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมิติเปล่ียนแปลงข้อตกลง

(๔) ในระหวา่งรอบการประเมนิใหผู้ป้ระเมนิมหีนา้ที ่ใหค้ำปรกึษา แนะนำ หรอืชีแ้จงใหแ้ก' 
ผูร้บัการประเมนิ เพือ่ปรบัปรงุ แก้ไข และพฒันาผลสมัฤทธีข๋องงาน และพฤตกิรรมหรอืสมรรถนะในการปฏบิตั ิ
ราชการ และเมือ่ส ิน้รอบการประเมนิใหผู้ร้บัการประเมนิแสดงหลกัฐานความสำเรจ็ชองงานตอ่ผูป้ระเมนิ 
โดยทำการวเิคราะฑผ์ลสำเรจ็ของงาน และคะแนนทีไ่ดร้บั สำหรบัการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ 
หรอืสมรรถนะใหผู้ป้ระเมนิเปน็ผูป้ระเมนิสมรรถนะชองผูร้บัการประเมนิทีแ่สดงออกในการปฏบิตังิาน



(๕) ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานแตล่ะครัง้ ใหผู้ป้ระเมนิตามขอ้ ๑๐ แจง้ผลการประเมนิ 
ใหผู้ร้บัการประเมนิทราบเปน็รายบคุคล โดยใหผู้ร้บัการประเมนิลงลายมอืขือ่รบัทราบผลการประเมนิ กรณท่ีี 
ผูร้บัการประเมนิไม'ยนิยอมลงลายมอีขือ่รบัทราบผลการประเมนิ ใหข้า้รา'ซการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
อยา่งนอ้ยหนึง่คน ลงลายมอืขือ่เปน็พยานวา่ไดม้กืารแจง้ผลการประเมนิดงักลา่วแลว้ดว้ย

(๖) ใหผู้ป้ระเมนิโดยความเหน็ชอบของผูบ้งัคบับญัชาเหนอืขึน้ไปอกีขัน้หนึง่ (ถา้ม)ี จัดส่งผล 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัในหนว่ยงานของตน เสนอตอ่ 
คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตังิานขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดักอ่นนำเสนอตอ่ 
นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัพจิารณา^

(๗) ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัประกาศรายขือ่ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ผู้มืผล 
การปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัดเีดน่ในทีเ่ปดิเผยใหท้ราบโดยทัว่กนั เพีอ่เปน็การยกยอ่ง ซมเชย และสรา้งแรงจงูใจ 
ใหพ้ฒันาผลการปฏบิตังิานในรอบการประเมนิตอ่ไปใหด้ยีิง่ขึน้”

ข้อ ๘ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ ของประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใ้ช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน

“ข้อ ๑๓ ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัแตง่ตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผล 
การปฏบิตังิานของขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั มหืนา้ท,ี พจิารณ ากล ัน่กรองผลคะแนนการ 
ปฏบิตังิาน ตรวจสอบหลกัฐานหรอืตวัขึว้ดัท ีจ่ดัทำไวป้ระกอบการประเมนิ และเสนอความเหน็เกีย่วกบั 
มาตรฐานและความเปน็ธรรมของการประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ทกุประเภทตำแหนง่ และระดบัตำแหนง่ ประกอบดว้ย

(๑) ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เปน็ประธานกรรมการ
(๒) รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั หรอืผูอ้ำนวยการสำนกั หรอืผูอ้ำนวยการกอง หรือ 

หวัหนา้สว่นราชการทีเ่รยีกขือ่อยา่งอืน่ทีม่ฐืานะเทยีบเทา่สำนกัหรอืกอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองคน เป็นกรรมการ 
(๓) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ี จำนวนหน่ึงคน เป็นเลขานุการ 
ท ัง้น ี ้องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัอาจกำหนดใหม้คีณะกรรมการชว่ยพจิารณากลัน่กรอง 

การประเมนิผลการปฏบิตังิาน เพีอ่ใหเ้กดิความเปน็ธรรมในระดบัสำนกัหรอืกอง หรอืสว่นราชการทีเ่รยีกขือ่ 
อยา่งอืน่ในองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดดว้ยกไ็ด”้

ประกาศ ณ วันท่ี ^  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก
(อนพุงษ ์ เผา่จนิดา)

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังาบเทศบาล 
เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประเมนิผลการปฎบิต้งิาน 

ของพนกังานเทศบาล (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยทีเ่ปน็การสมควรแกไ้ขประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรือ่ง มาตรฐาน 
ท ัว่ไป เก ีย๋วกบั ห ลกั เกณ ฑ  ์ และวธิกีารป ระเมนิ ผลการป ฏบิ ตั งิาน ของพ น กังาบ เท ศบ าล พ .ศ. ๒๔๔๘ 
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานทัว่ไ่ปเกีย่วกบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังๅนครแูล:'บคุลากรทางกฺารศทั'ษๅ 
มาตรฐาน’ท่ัว’1ปเก่ียวกับการคัดเลือกเพ่ือเล่ือนและแต่งต้ังพนักงานเทศบาลตำแหน่งประนาทท่ัว’โป และ'ประนา1ทวิ1ชาการ 
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน และเพือ่ใหมี้ความชัดเจน ครบล้วน เป็นรูปธรรม ประกอบกับ เพือ่เปน็การรองรบั 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลในรปูแบบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ,ฺ

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๙) และมาตรา ๒๔ วรรคเจด็ แหง่พระราชบญัญตั ิ
ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นหอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๔๔๒ และมตคิณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล ในการประชมุ 
คร้ังท่ี ๑๑/๒๔๖๒ เม่ือวันที ่ ๒๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๖๒ เ̂หน็ชอบใหแ้กไ้ขหลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมนิผลการ 
ปฏบิตังิานของพนกังาบเทศบาล จงึออกประกาศไว ้ดังต่อไปน้ี

ขอ้ ๑ ประกาศนีเ้รยีกวา่ “ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรือ่ง มาตรฐานท่ัวไป 
เกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ และวิธีการประเมินผลการปฏบิติังานของพนกังานเทศบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๒”

ข้อ ๒ ประกาศนืไ้หใ้ชบ้งัคบัต้ังแตวั่นที ่ ๑ เมษายน ๒๔๖๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป 

เกีย่วกบัหลกัเกณฑ,์และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาล พ.ศ. ๒๔๔๘ และใหใ้ชข้อ้ความ 
ต่อไปน้ีแทน

‘'ขอ้  ๔ การป ระเมนิ ผลการป ฏบิ ตั งิาน ให ผ้ ูป้ ระเมนิ ตามขอ้ ๑๐ มหีนาัท ี ่ ประเมนิผล 
การปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรอืผูร้บัการประเมนิ เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาในเรือ่งการบรหิารงาน 
บุคคลส่วนหอ้งถ่ิน ได้แก่ การเลือ่นขัน้เงนิเดอืนคา่ตอบแทน เงินรางวลัประจำป ีการเลือ่นและหรอืแตง่ตัง้ การยา้ย 
การโอบและรับโอบ การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเร่ืองอ่ืนๆ เพือ่เปน็การสรา้ง 
แรงจงูใจใหพ้นกังานเทศบาลปฏบิตัริาชการใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธิผลย่ิงข้ึน

การประเมนิผลการปฏบิตังิาน ใหมุ่้งเนีบ้ระบบการบริหารผลงาน (Perform ance M anagem ent) 
ทีเ่ซีอ่มโยงผลการปฏบิตังิานจากระดบัองคก์ร ระดบัหนว่ยงาน ไปสูร่ะดบัรายบคุคล เพือ่ใหผ้ลการปฏบิตังิาน 
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเบาีหมายขององคก์รหรอืหนว่ยงาน สามารถวดัและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
ชองพนักงานเทศบาลไต้อย่างเป็นรูปธรรม"

ข้อ ๔ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ชองประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป 
เกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาล พ.ศ. ๒๔๔๘ และใหใ้ชข้อ้ความ 
ต่อไปน้ีแทน

“ขอ้ ๖ การประเมนิผลการปฏบิตังิานใหพ้นกังาบเทศบาลจดัทำแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
ตามท่ีสำนักงาบคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด โดยการประเมนิผลการปฏบิตังิานตอ้งมหีลกัฐาน และ 
ตวัขึว้คัความสำเรจ็ทีช่ดัเจนห้

k



ข้อ ๕'ให้ยกเลิกความ'โน,ข้อ ๗ ของ'ประกาศคณะกรรมการกลาง1พนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป 
เกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาล พ.ศ. ๒(££๘ และใหใ้ช้ขอ้ความ 
ต่อไปน้ีแทน

‘'ขอ้ ๗ การประเมนิผลการปฎนิตังิาน ใหม้อีงคป์ระกอบ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ผลสม้ฤทธิข้องงาน ใหม้ลีดัสว่นนีา้หนกัรอ้ยละ ๗0 โดยประเมนิผลจากการปฏบิตังิาน 

ตามปรมิาณผลงาน หรอืคณุภาพของงาน หรอืความรวดเรว็ หรอืการตรงตามเวลาทีก่ำหนด หรอืการประหยดั 
หรอืความคุม้คา่ของการใชท้รพัยากร แลว้แตก่รณี

ใหก้ำหนดผลสมัฤทธีฃ้องงานพรอ้มกบักำหนดตวัขึว้ดัความสำเรจ็ไมน่อ้ยกวา่ ๒ ผลงานต่อคร้ัง 
กรณพีนกังานเทศบาลไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่หรอืระดบัสงูขึน้ โดยมกีารเลนอ 

วสิยัทศันห์รอืขอ้เสนอในการพฒันางาน ใหน้ำวสิยัทศันห์รอืขอ้เสนอในการพฒันางานดงักลา่ว มากำหนดเปน็ 
องคป์ระกอบการประเมนิผลสมัฤทธึข๋องงานในการประเมนิครัง้นัน้ และครัง้ถดัไปจนกวา่จะไดผ้ลสำเรจ็ตาม 
ตวัขึวั้ดทีเ่สนอในวิสยัทศันห์รือขอ้เสนอ

(๒) พฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการหรอืสมรรถนะ ใหม้สีดัสว่นนัา้หนกัรอ้ยละ ๓0 ใหป้ระเมนิ 
จากสมรรถนะตามมาตรฐา่นกำหนดตำแหนง่ทีค่ณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกำหนด ได้แก่

กรณตีำแหน่งประ๓ทบริหารท้องถ่ิน และตำแหน่งประ๓ ทอำนวยการห้องถ่ินให้ประเมินสมรรถนะ 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จำนวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำผู้บริหาร จำนวน ๔ สมรรถนะ

ก รณ ตี ำแ ห น ง่ป ระเภ ท วชิ าก าร และตำแห น ง่ป ระเภท ท ัว่ไป  ใหป้ระเมนิสมรรถนะ 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จำนวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ สมรรถนะ 

กรณกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลทีบ่รรจใุหม ่ หรอือยูร่ะหวา่งทดลอง 
ปฏบัิตหิน้าท่ีราชการหรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ประเมิน 
ผลสมัฤทธีฃ้องงานและพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการหรอืสมรรถนะโดยมสีดัสว่นคะแนนของแตล่ะองคป์ระกอบ 
รอ้ยละ ๕๐''

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ 0 ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป 
เกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานฃอฺงพนกังานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใ้ชข้อ้ความ 
ต่อไปน้ีแทน

“ข้อ ๑ 0  ผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาล ดังต่อไปน้ี 
(๑) นายกเทศมนตร ี สำหรบัปลดัเทศบาล
(๒) ปลัดเทศบาล สำหรับรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

ท่ีเรียกซ่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าสำนักห่รือกอง
(๓) ผูอ้ำนวยการสำนกั หรือผู้อำนวยการกอง หรือหวัหนา้สว่นราชการทีเ่รียกซือ่อย่างอืน่ทีม่ฐีานะ 

เทยีบเทา่สำนกัหรือกอง สำหรับพนักงานเทศบาลท่ีอยู่ในสังกัดบังคับบัญชา
กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (๑) ปฏิบัติหน้าท่ีให้ผู้กำกับดูแลเทศบาลตามท่ีกฎหมายกำหนดเป็นผู้ประเมิน 
กรณไีมม่ผีปูระเมนิตาม (๒) และ (๓) หรอืมแีตไ่มส่ามารถปฏบิตัริาชการไดใ้หผู้ร้กัษาราชการ 

แทนเปน็ผูป้ระเมนิ
กรณีพนักงานเทศบาลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หรือองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ืน หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ใหน้ายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนท่ีไปช่วยราชการ 
แล้วแต่กรณี เปน็ผูเ้สนอข้อมูลและความเหน็การประเมินผลการปฏิบตังิาน เพือ่ประกอบภารพจิารผาของผูป้ระเมนิ 
ต้นสังกัด



-๓-

กรณพีนกังานเทศบาลไดโ้อนหรอืยา้ยหลงัวันที ่ ๑ มนีาคม หรือวันที ่ ๑ กนัยายน ใหผู้ป้ระเมนิ 
ผลการปฏบิตังิาน'ในเทศบาลตน้สงักดัเดมิเปน็ผู'้ประเมนิผลการ,ปฏบัิตงิาน'ของ'พนกังา'นเทศ,บาลผู้เร้ัน แลว้จัดสง่ 
ผลการประเมนิการปฏบิตังิานใหแ้กอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั หรอืเทศบาล หรอืองคก์ารบรหิารสว่นตำบล 
หรอืสว่นราชการ หรอืหนว่ยงานอืน่ทีเ่ปน็ตน้สงักดัใหม ่ เพือ่ประกอบการพจิารณาตามขอ้ ๕”

ข้อ ๗ให้ยกเลิกความใบข้อ ๑๑ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป 
เกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใ้ช้ขอ้ความ 
ต่อไปน้ีแทน

“ข้อ ๑๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลให้ดำเนินการตามข้ันตอบ และวิธีการ
ดังต่อไปน้ี

(๑) ภายในเดอืนกนัยายนของทกุป ีใหเ้ทศบาลประกาศหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผล 
การปฏบิตังิานประจำปใีหพ้นกังานเทศบาลในสงักดัทราบโดยทัว่กนั

(๒) ในแตล่ะรอบการประเมนิใหผู้ป้ระเมนิ และผูร้บัการประเมนิ มหีนา้ที ่กำหนดและจัดทำ 
ขอ้ตกลงรว่มกบัในแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาบไดแ้ก ่ กำหนดผลลมัฤทธีข้องงาน เปา๋หมาย และตวัขีว้ดั 
ความสำเรจ็หรอืกำหนดหลกัฐาน หรอืตวัขีว้ดัความสำเร็จของงานอยา่งเปน็รปูธรรมและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
ตำแหน่งและระดับ รวมท่ัง กำหนดพฤติกรรมการปฏินัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ําหนัก และระดับท่ีคาดหวัง 

สำหรบัการกำหนดผลสมัฤทธีฃ้องงาน และตวัขีว้ดัใหพ้จิารณาวธิกีารถา่ยทอดจากบนลงลา่ง 
เปน็หลักก่อน ในกรณีท่ีไม'อาจดำเนินการไต้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกำหนดตัวข้ีวัดวิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธี 
ทีเ่หมาะลมแทนหรือเพิม่เติม หรืออาจกำหนดตัวข้ีวัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ และระดบัรายบคุคล

(๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าท่ี ประเมินผลการปฏบิติังานของผู้รับการประเมิน 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีป่ระกาศกำหนด และตามขอ้ตกลงในแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานทีไ่ดจ้ดัทำไว ้
กบัผูร้บัการประเมนิ

กรณมีกีารเปลีย่นแปลงเซงินโยบาย หรอืงานทีไ่ตร้บัมอบหมายหรอืมกีารยา้ยเปลีย่นตำแหนง่ 
หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ ใหผู้้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกนัพจิารณาปรับเปล่ียนข้อตกลงผลการปฏบิติังาน 
ในระยะการประเมินไต้โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจในการอนุม้ติเปล่ียนแปลงข้อตกลง

(๔) ในระหวา่งรอบการประเมนิใหผู้ป้ระเมนิ มหีนา้ที ่ใหค้ำปรกึษา แนะนำ หรอืขีแ้จงใหแ้ก ่
ผูร้บัการประเมนิ เพือ่ปรบัปรงุ แกํไข และพฒันาผลสมัฤทธีฃ้องงาน และพฤตกิรรมหรอืสมรรถนะในการปฏบิตั ิ
ราชการ และเมือ่ส ิน้รอบการประเมนิใหผู้ร้บัการประเมนิแสดงหลกัฐานความสำเรจ็ชองงานตอ่ผูป้ระเมนิ 
โดยทำการวเิคราะหผ์ลสำเรจ็ของงาน และคะแนนท,ีไตร้บั สำหรบัการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ 
หรือสมรรถนะ ใหผู้ป้ระเมนิเปน็ผูป้ระเมนิสมรรถนะของผูร้บัการประเมนิทีแ่สดงออกในการปฏบิตังิาบ

(๕) ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานแตล่ะครัง้ ใหผู้ป้ระเมนิตามขอ้ ๑๐ แจง้ผลการประเมนิ 
ใหผู้ร้บัการประเมนิทราบเปน็รายบคุคล โดยใหผู้ร้บัการประเมนิลงลายมอืซือ่รบัทราบผลการประเมนิ กรณทีี ่
ผ ูร้บัการประเมนิไมย่นิยอมลงลายมอืข ือ่รบัทราบผลการประเมนิใหพ้นกังานเทศบาลอยา่งนอ้ยหน ึง่คน 
ลงลายมอืซือ่เปน็พยานวา่ไตม้กีารแจง้ผลการประเมนิดงักลา่วแลว้ดว้ย

(๖) ใหผู้ป้ระเมนิโดยความเหน็ชอบของผูบ้งัคบับญัชาเหนอืขึน้ไปอกีขัน้หนึง่ (ถา้ม)ี จดัสง่ 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลในหนว่ยงาบของตน เสนอตอ่คณะกรรมการกลัน่กรอง 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของเทศบาลกอ่นนำเสนอตอ่นายกเทศมนตรพีจิารณา



(๗) ใหเ้ทศบาลประกาศรายขือ่พนกังานเทศบาล ผูม้ผีลการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัดเีดน่ในที ่
เปด็เผยใหท้ราบโดยทัว่กนั เพ ือ่เปน็การยกยอ่ง ขมเชย และสรา้งแรงจงูใจใหพ้ฒันาผลการปฏบิตังิานในรอบ 
การประเมนิตอ่ไปใหด้ยีิง่ขึน้”

ขอ้ ๘ ใหย้กเลกิความในขอ้ ๑๓ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรือ่ง 
มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และให้ไข้ข้อความต่อไปน้ีแทน

“ข้อ ๑ ๓ ใหน้ายกเทศมนตรแีตง่ตัง้คณฺะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
ของพนกังานเทศบาล มหีนา้ที ่ พจิารณากลัน่กรองผลคะแนนการปฏบิตังิาน ตรวจสอบหลกัฐานหรอืตวัขึว้ดั 
ทีจ่ดัทำไวป้ระกอบการประเมนิ และเสนอความเหน็เกีย่วกบัมาตรฐานและความเปน็ธรรมของการประเมนิผล 
การปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลทกุประเภทตำแหนง่ และระดบัตำแหนง่ ประกอบดว้ย 

(๑) ปลดัเทศบาล เปน็ประธานกรรมการ
(๒) รองปลดัเทศบาล หรอืผูอ้ำนวยการสำนกั หรอืผูอ้ำนวยการกอง หรอืหวัหนา้สว่นราขการ 

ทีเ่รยีกขือ่อยา่งอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทา่สำนกัหรอืกอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองคน เป็นกรรมการ
(๓) พนกังานเทศบาลทีร่บัผดิขอบงานการเจา้หนา้ที ่ จำนวนหนึง่คน เปน็เลขานกุาร 
ทัง่นี ้เทศบาลอาจกำหนดใหม้คีณะกรรมการช่วยพจิารณากลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

เพือ่ใหเ้กดิความเปน็ธรรมในระดบัสำนกัหรือกอง หรอืสว่นราขการทีเ่รยีกขือ่อยา่งอืน่ในเทศบาลดว้ยกไิด”้

ประกาศ ณ วันท่ี, /  า C มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก
(อนุพงฑ์ เผา่จนิดา)

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนกังานเทศบาล



ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตำบล 
เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

ของพนกังานสว่นตำบล (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ. ๒๕๖ส].

โดยทีเ่ปน็การสมควรแกไ้ขประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตำบล เรือ่ง มาตรฐาน 
ท ัว่ไป เก ีย่วกบัห ลกัเกณ ฑ  ์ และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานสว่นตำบล พ.ค, ๒๕๔๘ 
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการคัดเลือกเพ่ือเล่ือนและแต่งต้ังพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทท่ัวไป และประเภทวิขาการ 
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงฃีน และเพ่ือให้มีความขัดเจน ครบล้วน เป็นรูปธรรมย่ิงข้ี'น ประกอบกับ เพ่ือเป็นการรองรับ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๙) และมาตรา ๒๖ วรรคเจด็ แหง่พระราฃบญัญตั ิ
ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตำบล ในการประ,ชุม 
คร้ังที ่ ๒A ว๕๖๒ เมือ่วนัที ่ ๒๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เหน็ขอบใหแ้กไ้ขหลักเกณฑแ์ละวิธ ีการประเมนิผลการ 
ปฏบิตังิานของพนกังานสว่นตำบล จงีออกประกาศไว ้ ดังตอ่ไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รยีกวา่ '‘ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตำบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป 
เกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ และวิธีการประเมนิผลการปฏบิติังานของพนกังานสว่นตำบล (ฉบับท่ี ๒) พ,ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ประกาศนืไ้หไ้ข้บงัคับต้ังแต่วันที ่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป 

เกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ และวิธกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานสว่นตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ และให็ใช้ข้อความ 
ต่อไปน้ีแทน

"ขอ้ ๕ การป ระเมนิ ผลการป ฏบิ ตั งิาน ให ผ้ ูป้ ระเมนิ ตามขอ้ ๑๐ มหีนา้ที ่ ประเมนิผล 
การปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัขาหรอืผูร้บัการประเมนิ เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาไนเรือ่งการบรหิารงาบ 
บุคคลส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ การเลือ่นขัน้เงินเดอืน คา่ตอบแทน เงนิรางวลัประจำป ี การเลือ่นและหรือแต่งต้ัง การยา้ย 
การโอบและรับโอน การให้ออกจากราขการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเร่ืองอ่ืนๆ เพือ่เปน็การสรา้ง 
แรงจงูใจใหพ้นกังานสว่นตำบลปฏบิตัริาขการใหม้ปีระลทิธภีาพ และประลทิธผิลยิง่ขึน้

การประเมนิผลการปฏบิตังิาน ใหบุ้ง่เนน้ระบบการบริหารผลงาน (Perform ance M anagement) 
ทีเ่ขีอ่มโยงผลการปฏบิตังิานจากระดบัองคก์ร ระดบัหนว่ยงาน ไปสูร่ะดบัรายบคุคล เพือ่ใหผ้ลการปฏบิตังิาน 
มีประลิทธิภาพและประสิทธิผลตามเบีาหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนตำบลไต้อย่างเป็นรูปธรรม”

ข้อ ๔ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป 
เกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานสว่นตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ และ'ไ'หใช้1ข้อความ 
ต่อไปน้ีแทน

‘'ข อ้  ๖ การป ระเมนิ ผลการป ฏบิ ตั งิาน ให พ้ น กังาน ส,วน ตำบ ลจดัท ำแบ บ ป ระเมนิ ผล 
การปฏบิตังิานตามท ีส่ า่นกังานคณ ะกรรมการกลางพนกังานสว่นตำบลกำหนด โดยการประเมนิผลการ 
ปฏบิตังิานตอ้งมหีลกัฐาน และตวัขีว้ดัความสำเรจ็ทีช่ดัเจน”



-๒-

ขอ้ (ะให้ยกเลิกความในข้อ ๗ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป 
เกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานสว่นตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใซขอความ 
ต่อไปน้ีแทน

‘'ขอ้ ๗ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน ใหม้อีงคป์ระกอบ ดังตอ่ไปนี ้
(๑) ผลสม้ฤทธึข๋องงาน ใหม้สีด้สว่นนีา้หนกัรอ้ยละ ๗0 โดยประเมนิผลจากการปฏบิตังิาน 

ตามปรมิาณผลงาน หรอืคณุภาพของงาน หรอืความรวดเรว็ หรอืการตรงตามเวลาทีก่ำหนด หรอืการประหยดั 
หรอืความคุม้คา่ของการใขท้รพัยากร แลว้แตก่รณี

ใหก้ำหนดผลสม้ฤทธีข้องงานพรอ้มกบักำหนดดวัซีว้ดัความสำเรจ็ไมน่อ้ยกวา่ ๖  ผลงานต่อคร้ัง 
กรณพีนกังานสว่นตำบลไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่หรอืระดบัสงูขึน้ โดยมกีารเลนอ 

วสิย้ทศันห์รอืขอ้เสนอในการพฒันางาน ใหน้ำวสิยัทศันห์รอืขอ้เสนอในการพฒันางานดงักลา่ว มากำหนด 
เนน้องคป์ระกอบการประเมนิผลสม้ฤทธีข้องงาบในการประเมนิครัง้นัน้ และครัง้ลดัไปจนกวา่จะไดผ้ลสำเรจ็ 
ตามตวัขึวั้ดทีเ่สนอในวิสยัทศันห์รอืขอ้เสนอ

(๒) พฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการหรอืสมรรถนะ ใหม้สีด้สว่นนํา้หนกัรอ้ยละ ๓0 ใหป้ระเมนิ 
จากสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง่ทีค่ณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตำบลกำหนด ได้แก่

กรณตีำแหน่งประ๓ทบริหารท้องถ่ินและตำแหน่งประ๓ ทอำนวยการท้องถ่ินให้ประเมินสมรรถนะ 
ประกอบดว้ย สมรรถนะหลัก จำนวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำผูบ้รหิาร จำนวน ๔ สมรรถนะ

กรณตีำแหนง่ประเภทวฃิาการ และตำแหนง่ประเภททัว่ไป ใหป้ระเมนิสมรรถนะ ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก จำนวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ สมรรถนะ

กรณกีารประเมนิผลการปฏบิตงิานของพนกังานสว่นตำบลทีบ่รรจใุหม ่ หรอือยูร่ะหวา่งทดลอง 
ปฏิบัติหน้าท่ีราขการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ประเมิน 
ผลส้มฤทธิ,ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการห่รือสมรรถนะ โดยมีส้ดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐” 

ขอ้ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป 
เกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ และวิธกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานชองพนกังานสว่นตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ข้อความ 
ต่อไปน้ีแทน

“ข้อ <5)0 ผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานสว่นตำบล ดังตอ่ไปนี ้
(๑) นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบล สำหรับปลดัองคก์ารบริหารสว่นตำบล 
(๒) ปลดัองคก์ารบริหารสว่นตำบล สำหรับรองปลัดองค์การบริหารสว่นตำบล ผูอ้ำนวยการสำนกั 

ผูอ้ำนวยการกอง หรอืหวัหนา้สว่นราชการทีเ่รยีกขือ่อยา่งอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทา่สำนกัหรอืกอง
(๓) ผูอ้ำนวยการสำนกั หรือผู้อำนวยการกอง หรือหวัหนา้สว่นราชการทีเ่รียกขือ่อย่างอืน่ทีม่ฐีานะ 

เทียบเท่าสำนกัหรือกอง สำหรับพนักงานส่วนตำบลท่ีอยู่ในสังกัดบังคับบัญชา
กรณไีมม่ผีูป้ระเมนิตาม (๑) ปฏบิตัหินา้ทีใ่หผ้ ูก้ำกบัดแูลองคก์ารบรหิารสว่นตำบลตามที ่

กฎหมายกำหนดเนน้ผูป้ระเมนิ
กรณไีมม่ผีูป้ระเมนิตาม (๒) และ (๓) หรอืมแีตไ่มส่ามารถปฏบิตัริาชการไดใ้หผู้ร้กัษาราชการ 

แทบเนน้ผูป้ระเมนิ
กรณพีนกังานสว่นตำบลไดร้บัมอบหมายใหไ้ปชว่ยราชการตา่งองคก์ารบรหิารสว่นตำบล 

หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาลอ่ืนหรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
หรอืนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั หรอืนายกเทศมนตร ี หรอืหวัหนา้สว่นราฃการ หรอืหวัหนา้หนว่ยงานอืน่ 
ทีไ่ปชว่ยราชการ แลว้แตก่รณ ี เนน้ผูเ้สนอขอ้มลู และความเหน็การประเมนิผลการปฏบิตังิาน เพือ่ประกอบการ 
พจิารณาของผูป้ระเมนิดน้สงักดั



-๓-

กรณพีนกังานสว่นตำบลได้โอนหรือย้ายหลงัวันที ่ .๑ มนีาคม หรือวันท่ี ๑ กนัยายน ใหผู้้ประเมนิ 
ผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลต้นลังกัดเดิมเป็นผู้ประผินผลการปฏิบั^งๅนของพนัทงานศ่วนตำบลผู้น้ีน 
แลวจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ืน 
หรือส่วนราขการ หรือหน่วยงานอ่ืน ท่ีเป็นต้นลังกัดใหม่ เพ่ือประกอบการพิจารณาตามข้อ csr"

ข้อ ๗ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ ของประกาคคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป 
เกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ และวิธกีารประเมนิผลการปฎบิต้งิานของพนกังานสว่นตำบล พ.ศ. ๒๔๔๘ และให้ใช้ข้อความ 
ต่อไปน้ีแทน

"ขอ้ ๑๑ การประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานสว่นตำบลใหด้ำเนนิการตามขัน้ตอน 
และวธิกีาร ดังต่อไปน้ี

(๑) ภายในเดอืนกนัยายนของทกุป ี ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำบลประกาศหลกัเกณฑแ์ละ 
วธิกีารประเมนิผลการปฏบิตํงิานประจำปใีหพ้นกังานสว่นตำบลในลงักดัทราบโดยทัว่กนั

(๒) ในแตล่ะรอบการประเมนิใหผู้ป้ระเมนิ และผูร้บัการประเมนิ มีหนา้ที ่ กำหนดและจัดทำ 
ขอ้ตกลงรว่มกนัในแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน ไดแ้ก ่ กำหนดผลลมัฤทธิฃ๋องงาน เปาัหมาย และตวัขีว้ดั 
ความสำเรจ็ หรือกำหนดหลักฐาน หรอืตวัขีว้ดัความสำเรจ็ของงานอยา่งเปน็รปูธรรมและเหมาะลมกบัลกัษณะงาน 
ตำแหนง่และระดบั รวมทัง้ กำหนดพฤตกรรมการปฏบิตัริาชการหรอืลมรรถนะ สดัสว่นคา่นํา้หนกั และระดบั 
ท่ีคาดหวัง

สำหรบัการกำหนดผลลมัฤทธ,ิ1ของงาน และตวัขีว้ดัใหพ้จิารณาวธิกีารถา่ยทอดจากบนลงลา่ง 
เปน็หลกักอ่น ในกรณทีีไ่มอ่าจตำเนนิการไตห้รอืไมเ่พยีงพอ อาจเลอืกวธิกีารกำหนดตวัขีว้ดัวธิใีดวธิหีนึง่ หรือ 
หลายวธิทีีเ่หมาะสมแทนหรอืเพืม่เตมิ หรอือาจกำหนดตวัขีว้ดัเปน็ระดบัองคก์ร ระดบัสว่นราชการ และระดบั 
รายบคุคล

(๓) ในแตล่ะรอบการประเมนิใหผู้ป้ระเมนิ มหีนา้ที ่ ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูร้บัการ 
ประเมนิ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีป่ระกาศกำหนด และตามขอ้ตกลงในแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานทีไ่ต ้
จดัทำไวก้บัผูร้บัการประเมนิ

กรณมีกีารเปลีย่นแปลงเชงินโยบาย หรืองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย หรอืมกีารยา้ยเปลีย่นตำแหนง่ 
หรอืหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ ใหผู้ป้ระเมนิและผูร้บัการประเมนิรว่มกนัพจิารณาปรบัเปลีย่นขอ้ตกลงผลการ 
ปฏบิตังิานในระยะการประเมนิได ้โดยใหผู้ป้ระเมนิเปน็ผูม้อีำนาจในการอบมุตัเิปลีย่นแปลงขอ้ตกลง

(๔) ในระหวา่งรอบการประเมนิใหผู้ป้ระเมนิ มหีนา้ที ่ ใหค้ำปรกึษา แนะนำ หรอืขีแ้จงใหแ้ก ่
ผูร้บัการประเมนิ เพือ่ปรับปรุง แก้ไข และพฒันาผลลมัฤทธีข้องงาน และพฤตกิรรมหรอืสมรรถนะในการปฏบิตั ิ
ราชการ และเมือ่สนิรอบการประเมนิใหผู้ร้บัการประเมนิแสดงหลกัฐานความสำเรจ็ของงานตอ่ผูป้ระเมนิ 
โดยทำการวเิคราะหผ์ลสำเรจ็ของงาน และคะแนนทีไ่ตร้บั สำหรบัการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ 
หรือสมรรถนะ ใหผู้ป้ระเมนิเปน็ผูป้ระเมนิสมรรถนะของผูร้บัการประเมนิทีแ่สดงออกในการปฏบิตังิาน

(๔) ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานแตล่ะครัง้ ใหผู้ป้ระเมนิตามขอ้ ๑๐ แวง้ผลการประเมนิ 
ใหผู้ร้บัการประเมนิทราบเปน็รายบคุคล^โดยใหผู้ร้บัการประเมนิลงลายมอืชือ่รบัทราบผลการประเมนิ กรณทีี ่
ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือซ่ือรับทราบผลการประเมินให้พนักงานส่วนตำบลฺอย่างน้อยหน่ึงคนลงลายมือช่ือ 
เป็นพยานว่าไต้มีการแว้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย

(๖) ใหผู้ป้ระเมนิโดยความเหน็ขอบของผูบ้งัตบับญัชาเหนอืขีน้ไปอกีขัน้หนึง่ (ลา้ม)ี จัดสง่ผล 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานสว่นตำบลในหนว่ยงานของตน เสนอตอ่คณะกรรมการกลัน่กรอง 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลกอ่นนำเสนอตอ่นายกเทมนตรพีจิารณา



(๗) ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำบลประกาศรายขือ่พนกังานสว่นตำบล ผูม้ผีลการปฏบิตังิาน 
อยูใ่นระดบัดเีดน่ในทีเ่ปด็เผยใหท้ราบโดยทัว่กนั เพ ือ่เปน็การยกยอ่ง ชมเฃย และสรา้งแรงจงูใจใหพ้ฒันา 
ผลการปฏบิตังิานในรอบก่ารประเมนิตอ่ไปใหด้ยีิง่ขี'้น”

ข้อ ๘ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป 
เกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ และวิธกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานชองพนกังานสว่นตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ข้อความ 
ต่อไปน้ีแทน

“ข้อ ๑๓ ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลแตง่ตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผล 
การปฏบิตังิานของพนกังานสว่นตำบล มหินา้ที ่ พจิารณากลัน่กรองผลคะแนนการปฏบิตังิาน ตรวจสอบหลักฐาน 
หรอืตวัขีว้ดัทีจ่ดัทำไวป้ระกอบการประเมนิ และเสนอความเหน็เกีย่วกบัมาตรฐานและความเปน็ธรรมของการ 
ประเมนิผลการปฏบิตังิานชองพนกังานสว่นตำบลทกุประเภทตำแหนง่ และระดบัตำแหนง่ ประกอบดว้ย 

(๑) ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบล เปน็ประธานกรรมการ
(๒) รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบล หรอืผ ูอ้ำนวยการสำนกั หรอืผูอ้ำนวยการกอง 

หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรืยกข่ือ่อย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าสำนกัหรือกอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองคน เป็นกรรมการ 
(๓) พนกังานสว่นตำบลทีร่บัผดิชอบงานการเจา้หนา้ที ่ จำนวนหนีง่คน เปน็เลขานกุาร 
ทัง่นี ้องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกำหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากล่ันกรองการประเมินผล 

การปฏบิตังิาน เพ ือ่ให เ้กดิความเปน็ธรรมในระดบัสำนกัหรอืกอง หรอืสว่นราชการท ีเ่รยีกข ือ่อยา่งอ ืน่  
ในองคก์ารบรหิารสว่นตำบลดว้ยกไ็ด”้

ประกาศ ณ วันท่ี มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก ๗' '๗’ / '
(อนพุงษ ์ เผา่จนิดา)

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
■ ประธานกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล



๑

แบ บ ป ระเม นิ ผ ลการป ฏ บิ ตั งิาน ของข า้ราฃ การห รอืพ น กังาน ส ว่น ท อ้งถ ิน่  
(ส ำห รบั ตำแห น ง่ป ระเภท บ รหิ ารท อ้งถ ิน่  แล ะอ ำน วยก ารท อ้ งถ ิน่ )

รอบการประเมนิ □  คร้ังที ่ ๑
□  คร้ังที ่ ๒

วันที ่ ๑ ตลุาคม ๒๕.. 
วันที ่ ๑ เมษายน ๒๕..

ถึง ๓๑ มนีาคม ๒๕.. 
ถึง ๓๐ กนัยายน ๒๕..

ผูร้บัการประเมนิ

เลขประจำตวัประขาซน.................................................. ขือ่-นามสกล....................................................................... ตำแหนง่...............................................................................

ตำแหนง่ประเภท............................................................... ระดบั.................................................................................. เลขทีต่ำแหนง่....................................................................................

งาน................................................................................... สว่น/ฝา่ย............................................................................ สำนกั/กอง.......................................................................................

1
ผูป้ระเมนิ

เลขประจำตวัประซาซน.................................................. ข่ือ-นามสกล....................................................................... ตำแหนง่..............................................................................

ตำแหนง่ประเภท............................................................. ระดับ .............................................................................. สำนกั/กอง........................................................................................



๒

>' ...  »
ส่วนท่ี ๑ การประเมนิผลสมัฤทธีข้องงาน (รอ้ยละ ๗๐)

-  -  -  —

๑.๑ กอ่นเริม่รอบการประเมนิ

ลำดับ
ท่ี

ผลสัมฤทธ้ีฃองงาน 

(A)

ตัวช้ีวัด

I (B)

น้ําหนัก 
(รอ้ยละ)

( 0

ระดบัคะแนนและคา่เปา้หมาย (D)

๑ เอ ๓ (ริ̂ ๕

รวม ๗๐ - - - ’ ■" -

หมายเหต ุ ๑. ในกรณมีฃีา้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บการแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ หรือระดับสูงข้ึน ใหน้ำวสิยัทศันห์รอืขอ้เสนอในการพฒันางานมากำหนดเปน็การ 
ประเมินผลสัมฤทธ้ีฃองงานในรอบการประเมินคร้ังนัน้ และครัง้ถดัไปจนกวา่จะไดผ้ลสำเร็จตามตวัชีว้ดัทีเ่สนอในวสิยัทศันห์รอืขอ้เสนอ 

๒. กรณีซ่อง “ผลสัมฤทธ้ิฃองงาน” หรือซ่อง “ตวัชีว้ดั” หากไมส่ามารถกรอกรายละเอยีดไดพ้อ อาจทำเปน็หลกัฐานแนบทา้ยแบบประเมนิได้



๓

๑.๒ หลังสินรอบการประเมิน

ลำดับ 
ตัวช้ีวัด

การประเมนิตนเอง ผลการประเมนิ
ของผูป้ระเมนิ 

(ระดบัคะแนน) 
(H)

คะแนนท่ีได้
( l)= (C )  X (H) 

๕
ผลการดำเนนิงาน 

ทีส่ำเร็จตามตวัชีว้ดั 
(E)

หลกัฐาน/ตวับง่ชี ้
ความสำเรจ็ 

(F)

ผลการประเมนิ 
(ระดบัคะแนน) 

(G)

รวม - -

หมายเหต ุ หลกัฐาน/ตวับง่ชีค้วามสำเรจ็ หมายถงึ หลกัฐาน/เอกสารทีแ่สดงยนืยนัตอ่ผูป้ระเมนิวา่ ผลสมัฤทธึฃ๋องงานสำเรจ็อยูใ่นระดบัคะแนนและคา่เปา้หมายใด



f  11  .... .........  «

สว่นท,ี ๒ การประเมนิ สมรรถน ะ (รอ้ยละ ๓ ๐)

สมรรถนะ

(A)

น้ําหนัก 1 
(รอ้ยละ)

(B)

ระดับ 
ทีค่าดหวัง 

ตามมาตรฐาน 
กำหนด 
ตำแหน่ง

( 0

ระดับสมรรถนะท่ีค้นพบ 
เมือ่เทยีบกบัพจนานกุรมสมรรถนะ คะแนน 

ท่ีได้
ตามตาราง 

เปรยีบเทยีบ

(G)

ผลคะแนน 
ท่ีได้

(H) = (B) X (G)การประเมนิตนเอง ผลการประเมนิ 
ของผูป้ระเมนิ 

(ระดับ)

(F)

หลกัฐาน/ตวับง่ชี ้
ความสำเรจ็ 

(D)

ผลการประเมนิ 
(ระดับ)

(E)

๕

สมรรถนะหลกั

๑ . การมุ่งผลสมัฤทธ๋ึ

๒. การยดึมัน่ในความถกูตอ้งและจรยิธรรม

๓ . ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน

๔. การบรกิารเปน็เลศิ

๕. การทำงานเปน็ทมี

สมรรถนะประจำผูบ้รหิาร 1
๑ . การเปน็ผูน้ำในการเปลีย่นแปลง

1

๒. ความสามารถในการเปน็ผู้นำ

๓ . ความสามารถในการพฒันาคน

๔. การคดิเซงิกลยทุธ์

รวม ๓๐ - - - - -



๕

r ■".. .............................................................................  ....«
สว่นที ่ ๓ ข อ้ ต ก ลงการป ระเม นิ ผล การป ฏ บิ ตั งิาน

ขอ้ตกลงการประเมนิผลการปฏบิตังิานฉบบัน ีจ้ดัทำขึน้  ระหวา่งซือ่-นามสกลุ ................................................................... ตำแหนง่...................................................................
ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ ผูร้บัการประเมนิ กับซ่ือ-นามสกุล .................................................................................. ตำแหนง่............................................................... ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกว่า ผู้ประเมนิ

ผู้ประเมนิ และผู้รับการประเมนิ ได้มีฃ้อตกลงร่วมกนักำหนดการประเมินผลการปฏิบตังิาน ประกอบด้วย ส่วนที, ๑ การประเมินผลสัมฤทธ๋ึฃองงาน และส่วนที, ๒ การประเมินสมรรถนะ
เพือ่ใช้สำหรับประเมินผลการปฏบัิติงานในรอบการประเมิน ครัง้ที.่. ประจำปงีบประมาณ พ.ศ โดยผูรั้บการประเมนิขอใหข้อ้ตกลงวา่ จะมุง่มัน่ปฏบิตังิานใหเ้กดิผลงานทีด่ตีามเฟา้หมาย
และเกดิประโยชนแ์กป่ระซาซนหรอืทางราชการตามท,ีไดต้กลงไว ้ และผูป้ระเมนิซอใหข้อ้ตกลงวา่ ยินดีให้คำแนะนำ คำปรกึษาในการปฏบิตังิานแกผู่ร้บัการประเมนิ และจะประเมนิผล 
การปฏบิตังิานดว้ยความเปน็ธรรม โปร่งใสตามท่ีได้ตกลงกันไว้ โดยทัง้สองฝา่ยไดร้บัทราบขอ้ตกลงการประเมนิผลการปฏบิตังิานรว่มกนัแลว้ จึงลงลายมอืซือ่ไวเ้ปน็หลกัฐาน

ลงซื่อ......................................................(ผู้รับการประเมิน)
(.................................................... )

ตำแหน่ง..........
วันท่ี

ลงซื่อ......................................................... (ผู้ประเมิน)
(..................................................... )

ตำแหน่ง........
วันท่ี

f  1 ■ ........... <

สว่นที ่ ๔ ส รปุ ผลการป ระเมนิ

๔.๑ ผลการประเมินตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งซี้ความสำเร็จที่มือยู่จริง

(ลงซ่ือ)........................................................ ผู้รับการประเมิน
(........................................................ )

ตำแหน่ง.......
วันท่ี



๖

๔.๒ ผลการประเมินของผู้ประเมิน

รายการ คะแนนเตม็ 
(รอ้ยละ)

ผลการประเมนิ 
(รอ้ยละ) ระดบัผลการประเมนิ

๑. ผลสัมฤทธ้ีฃองงาน ๗๐ □  ดเีดน่ ตัง้แตร่อ้ยละ ๙๐ ข้ีน'โป
□  ดมีาก ตัง้แตร่อ้ยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
□  ดี ตัง้แตร่อ้ยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
□  พอใจ ตัง้แตร่อ้ยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐
□  ต้องปรับปรุง ตํา่กวา่รอ้ยละ ๖๐

๒. การประเมนิสมรรถนะ ๓๐

รวม ๑๐๐

(ลงขือ่).........
(........

ตำแหนง่.......
วันท่ี

..........  ■ ' 1 1 1

ส่วนที, ๕ แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ

ผลสัมฤทธ้ีฃองงานหรือสมรรถนะ 
ทีเ่ลอืกพฒันา 

(ก)

วธิกีารพฒันา 

(ข)

ชว่งเวลาและระยะเวลา 
การพฒันา 

(ค)

วิธีการวัดผลในการพฒันา 

(ง)

ผูป้ระเมนิ 
.)



> " ' ■' ' .........1 1 1  I . 1 -

ส่วนท่ี ๖ การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน

□  ไดแ้จง้ผลการประเมนิใหท้ราบแลว้ □  ไดร้บัทราบผลการประเมนิแลว้ □  ไดแ้จง้ผลการประเมนิแลว้เมอืวนัที.่..............................
แตผู่รั้บการประเมนิไมย่นิยอมลงนามรบัทราบ

ลงซือ่............................................................ 1 ลงซือ่........................................................... โดยม.ี..........................................เมนิพยาน
(........................................................... ) (........................................................... )

ตำแหนง่................................................................. ตำแหนง่................................................................. ลงซือ่..........................................................
ผู้ประเมนิ ผูร้บัการประเมนิ (.......................................................... )

วันที,.................................. วนัที.่................................. ตำแหนง่..........................................................................
พยาน

วนัที่.................................
.......  ........... ........ .......................... ..

ส่วนท่ี ๗ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)
ร_________________________ I_______________________________________________________________ 4

Q  เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน
□  มิความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลสัมฤทธี้ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ..... .................. เหตผล...........................................................................................................................................

๒. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ...... .................. เหตผล..........................................................................................................................................
รวมคะแนนที,ควรได้คเงนี้ร้อยละ......1

ลงซื่อ.......
(...... .............................................................. )

ตาแหน่ง.....
วันที่..................................



ส่วนท่ี ๘ ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

Q  เหน็ชอบกบัผลคะแนนของ □  ผู้ประเมนิ ตามส่วนที, ๔ หรือ □  ผู้บงัคับบญัชาเหนอืขึน้ไป ตามส่วนท่ี ๗
□  มคีวามเหน็แตกตา่ง ดงันี ้๑. ผลสัมฤทธ้ีฃองงาน ควรไดค้ะแนนรอ้ยละ......................... เหตผุล...............................

๒. สมรรถนะ ควรไดค้ะแนนรอ้ยละ......................... เหตผุล...............................
รวมคะแนนทีค่วรไดค้รัง้นีร้อ้ยละ.........................

ลงชือ่........................................................................
(.................................................................... )

ตำแหนง่ ปลัด อบจ./ปลดัเทศบาล/ปลดั อบต. 
ประธานกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตังิานฯ

t------------"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ส่วนท่ี ๙ ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.

^  -i

Q  เหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่
Q  มคีวามเหน็แตกตา่ง ดงันี ้๑. ผลสัมฤทธ๋ึฃองงาน ควรไดค้ะแนนรอ้ยละ......................... เหตผุล.................................................................................

๒. สมรรถนะ ควรไดค้ะแนนรอ้ยละ......................... เหตผุล..................................................................................
รวมคะแนนทีไ่ดค้รัง้นีร้อ้ยละ.........................

ลงชือ่.......................................................................
(.....................................................................)

ตำแหนง่ นายก อบจ./นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.
วนัที่..................................



๑

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(สำหรับตำแหน่งประเภทวิขาการ และท่ัวไป)

รอบการประเมนิ □  ครัง้ที ่ ๑
□  ครัง้ที ่ ๒

วันท่ี ๑ 1 ตลุาคม ๒๕.. 
วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕..

ถึง ๓๑ มนีาคม ๒๕.. 
ถึง ๓๐ กนัยายน ๒๕..

ผูร้บัการประเมนิ

เลขประจำตวัประซาซน................................................... ขือ่-นามสกล....................................................................... ตำแหนง่...........................................................................................

ตำแหนง่ประเภท............................................................... ระดบั................................................................................... เลขทีต่ำแหนง่...................................................................................

งาน..................................................................................... สว่น/ฝา่ย............................................................................ สำนกั/กอง........................................................................................

ผูป้ระเมนิ

เลขประจำตวัประซาซน................................................... ขือ่'|‘นามสกล....................................................................... ตำแหนง่...........................................................................................

ตำแหนง่ประเภท.............................................................. ระดับ ............................................................................... สำนกั/กอง........................................................................................



๒

* " 1 11 ... .................... เ 1 — ..........................  ■ ........ ...
ส่วนที ๑ การประเมนิผลสมัฤทธีฃ้องงาน (รอ้ยละ ๗๐)

๒■
๑.๑ กอ่นเริม่รอบการประเมนิ

ลำดบั
ท ี่

ผลสัมฤทธ๋ึฃองงาน 

(A)

ตัวช้ีวัด 

(B)

น้ําหนัก 
(รอ้ยละ)

(C)

ระดบัคะแนนและคา่เปา้หมาย (D)

๑ ๒ ๓ (ร!, ๕

1

รวม ๗๐ ■ ■ ■ น่;. วิ• ■ - - _

หมายเหต ุ ๑. ในกรณมีฃีา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ หรือระดับสงูขึน้ ใหน้ำวสิยัทศันห์รอืขอ้เสนอในการพฒันางานมากำหนดเปน็การ 
ประเมนิผลสมัฤทธีฃ้องงานในรอบการประเมนิคร้ังนัน้ และครัง้ถดัไปจนกวา่จะไดผ้ลสำเรจ็ตามตวัขึว้ดัท,ีเสนอในวิสัยทัศนห์รือข้อเสนอ 

๒. กรณซ่ีอง “ผลสมัฤทธีฃ้องงาน” หรือซ่อง ตัวชี'้วัด” หากไมส่ามารถกรอกรายละเอยีดไดพ้อ อาจทำเปน็หลกัฐานแนบทา้ยแบบประเมนิได้



๓

๑.๒ หลังสินรอบการประเมิน

ลำดับ 
ตัวช้ีวัด

การประเมนิตนเอง ผลการประเมนิ
ของผู้ประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(H)

คะแนนท่ีได้
(l)=(C) X (H) 

๕
ผลการดำเนนิงาน 

ทีส่ำเรจ็ตามตวัชีว้ดั 
(E)

หลกัฐาน/ตวับง่ชี ้
ความสำเรจ็ 

(F)

ผลการประเมนิ 
(ระดับคะแนน) 

(G)

1

รวม - -

หมายเหต ุ หลกัฐาน/ตวับง่ชีค้วามสำเรจ็ หมายถงึ หลกัฐาน/เอกสารทีแ่สดงยนืยนัตอ่ผูป้ระเมนิวา่ ผลลมัฤทธึฃ๋องงานสำเรจ็อยูใ่นระดบัคะแนนและคา่เปา้หมายใด



(si

1 ■ ■" 1 ■ 1 เ 1 1 1 1 1  ............—  '

ส่วนที, ๒ การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐)

สมรรถนะ

(A)

น้ําหนัก 
(รอ้ยละ)

(B)

ระดับ 
ทีค่าดหวัง 

ตามมาตรฐาน 
กำหนด 
ตำแหน่ง

( 0

ระดับสมรรถนะท่ีค้นพบ 
เมือ่เทยีบกบัพจนานกุรมสมรรถนะ คะแนน 

ที,ได้
ตามตาราง 

เปรยีบเทยีบ

(G)

ผลคะแนน 
ท่ีไค้

(H) = (B) X (G)การประเมนิตนเอง ผลการประเมนิ 
ของผูป้ระเมนิ

(ระดับ)

(F)

หลกัฐาน/ตวับง่ซี ้
ความสำเรจ็ 

(D)

ผลการประเมนิ 
(ระดับ)

(E)

๔

สมรรถนะหลกั

๑. การมุ่งผลสมัฤทธ้ี

๒. การยดึมัน่ในความถกูตอ้งและจรยิธรรม

๓ . ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน

๔. การบรกิารเปน็เลศิ

๔. การทำงานเปน็ทมี

สมรรถนะประจำสายงาน

๑ ...................................................................
๒...................................................................

๓.................................................................... 1

(ร1....................................................................

๔....................................................................

รวม ๓๐ - - -



f
ส่วนท่ี ๓ ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

________ ________________________________________________________________________________________________________________ -

ขอ้ตกลงการประเมนิผลการปฏบิตังิานฉบบัน ีจ้ดัทำข ึน้  ระหวา่งซ ือ่-นามสกลุ ................................................................... ตำแหนง่...................................................................
ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ ผูร้บัการประเมนิ กบัซือ่-นามสกลุ...................................................................................ตำแหนง่................................................................ ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกว่า ผู้ประเมนิ

ผูป้ระเมนิ และผูร้บัการประเมนิ ไดม้ขีอ้ตกลงร่วมกนักำหนดการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ประกอบด้วย ส่วนท่ี ๑ การประเมินผลสัมฤทธ๋ึฃองงาน และส่วนท่ี ๒ การประเมินสมรรถนะ
เพือ่ใช้สำหรับประเมนิผลการปฏบิติังานในรอบการประเมนิ คร้ังท่ี .. ประจำปงีบประมาณ พ.ศ โดยผูรั้บการประเมนิขอใหข้อ้ตกลงวา่ จะมุง่มัน่ปฏบิติังานใหเ้กดิผลงานท,ีดตีามเปา้หมาย
และเกดิประโยชนแ์ก,ประขาซนหรอืทางราซการตามทีไ่ดต้กลงไว ้และผูป้ระเมนิขอใหข้อ้ตกลงวา่ ยินดีให้คำแนะนำ คำปรกึษาในการปฏบิตังิานแกผู่ร้บัการประเมนิ และจะประเมนิผล 
การปฏบิตังิานดว้ยความเปน็ธรรม โปรง่ใสตามทีไ่ดต้กลงกนัไวโ้ดยทัง้สองฝา่ยไดร้บัทราบขอ้ตกลงการประเมนิผลการปฏบิตังิานรว่มกนัแลว้ จึงลงลายมอืซือ่ไว้เปน็หลกัฐาน

ลงซื่อ............
(...........

ตำแหน่ง..........
วันท่ี

. . . . ( ผ ู้รับการประเมิน)

r>

ลงซื่อ........................................................ (ผู้ประเมิน)
(..................................................... )

ตำแหน่ง.........
วันท่ี

f-----  '
ส่วนท่ี ๔ สรุปผลการประเมิน

» ... .......  ' ' ■<

๔.๑ ผลการประเมินตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งซี้ความสำเร็จที,มีอยู่จริง

(ลงซ่ือ).........................................................ผู้รับการประเมิน
(........................................................ )

ตำแหน่ง.......
วันท่ี



๔.๒ ผลการประเมินของผ้ประเมิน

รายการ คะแนนเตม็ 
(รอ้ยละ)

ผลการประเมนิ 
(รอ้ยละ) ระดบัผลการประเมนิ

๑. ผลสัมฤทธ๋ึฃองงาน ๗๐ □  ดเีดน่ ตัง้แตร่อ้ยละ ๙๐ ข้ึนไป
□  ดมีาก ตัง้แตร่อ้ยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
□  ดี ตัง้แตร่อ้ยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
□  พอใจ ตัง้แตร่อ้ยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐
□  ต้องปรับปรุง ตรกวา่รอ้ยละ ๖๐

๒. การประเมนิสมรรถนะ ๓๐

รวม ๑๐๐

(ลงซือ่)........................................................ ผูป้ระเมนิ
(.......................................................)

ตำแหนง่........................................................
วนัที.่...............................................

r

ส่วนที, ๕ แผนพัฒนาการปฏิบัติราซการ
>

ผลสัมฤฑธ้ิฃองงานหรือสมรรถนะ 
ทีเ่ลอืกพฒันา 

(ก)

วธิกีารพฒันา 

(ข)

ชว่งเวลาและระยะเวลา 
การพฒันา 

(ค)

วิธีการวัดผลในการพฒันา 

(ง)



ร - '  ................

ส่วนที, ๖ การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน
- ..........................—

□  เหน็ชอบกบัผลคะแนนของผูป้ระเมนิ
Q  มคีวามเหน็แตกตา่ง ดงันี ้๑. ผลสัมฤทธ้ีฃองงาน ควรไดค้ะแนนรอ้ยละ.......................... เหตผุล.................................

๒. สมรรถนะ ควรไดค้ะแนนรอ้ยละ.......................... เหตผุล...................................
รวมคะแนนทีค่วรไดค้รัง้นีร้อ้ยละ...........................

ลงซือ่.......................................................................
(.....................................................................)

1 ตำแหน่ง.....................
วันท่ี



ส่วนท่ี ๘ ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราซการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- .......

m5

>
ส่วนท่ี ๙ ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.

< ____________________________________________________________________ *

4
1
•1■i

□  เหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่
□  มคีวามเหน็แตกตา่ง ดงันี ้๑. ผลลัมฤทธ้ีฃองงาน ควรไดค้ะแนนรอ้ยละ......................... เหตุผล

๒. สมรรถนะ ควรไดค้ะแนนรอ้ยละ......................... เหตุผล.
รวมคะแนนที,ไดค้รัง้นีร้อ้ยละ.........................

ลงชือ่.......................................................................
(.....................................................................)

ตำแหนง่ นายก อบจ./นายกเทศมนตร/ีนายก อบต. 
วนัที่..................................

□  เหน็ชอบกบัผลคะแนนของ □  ผูป้ระเมนิ ตามส่วนที, ๔ หรือ □  ผู้บงัคับบญัชาเหนอืขึน้ไป ตามสว่นที ่ ๗
□  มคีวามเหน็แตกตา่ง ดงันี ้๑. ผลลัมฤทธ้ีฃองงาน ควรไดค้ะแนนรอ้ยละ......................... เหตผุล...............................

๒. สมรรถนะ ควรไดค้ะแนนรอ้ยละ......................... เหตผุล................................
รวมคะแนนทีค่วรไดค้รัง้นีร้อ้ยละ.........................

ลงชือ่........................................................................
(.................................................................... )

ตำแหนง่ ปลัด อบจ./ปลดัเทศบาล/ปลดั อบต. 
ประธานกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตังิานฯ 

วนัที.่.................................



แบบประเมินผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ)

รอบการประเมิน □  คร้ังที, ๑
□  ครั้งที่ ๒

วันที ่ ๑ ตุลาคม ๒๕.. ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕.. 
วันที่ ๑ j เมษายน ๒๕.. ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕..

ผู้รับการประเมิน

เลขประจำตัวประซาซน.................................................. ซื่อ-นามสกล....................................................................... ตำแหน่ง...........................................................................................

ตำแหน่งประเภท............................................................... ระดับ................................................................................... เลขที่ตำแหน่ง...................................................................................

งาน..................................................................................... ส่วน/ฝ่าย............................................................................ สำนัก/กอง........................................................................................

ผู้ประเมิน

เลขประจำตัวประซาซน................................................... ซื่อ-นามสกล.......................................................................
I

ตำแหน่ง...........................................................................................

ตำแหน่งประเภท.............................................................. ระดับ ............................................................................... สำนัก/กอง.......................................................................................



p ----------------------------------------  ' ' ' ...............................
ส่วนที่ ๑ การประเมินผลสัมฤทธึ๋ฃองงาน (ร้อยละ ๕๐)

>

๑.๑ ก่อนเริ่มรอบการประเมิน

ลำดับที่ ผลสัมฤทธิ๋ฃองงาน 

(A)

ตัวขี้วัด 

(B)

น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

( 0

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D)

๑ ๒ ๓ (ริ̂ ๕

I

รวม ๕๐ - - - - -

หมายเหตุ ๑. ในกรณีมีฃ้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมากำหนดเป็นการ 
ประเมินผลสัมฤทธี้ฃองงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามตัวซี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

๒. กรณีซ่อง “ผลสัมฤทธี้ฃองงาน” หรือซ่อง “ตัวชี้วัด” หากไม,สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทำเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้



๑.๒ หลังสินรอบการประเมิน

ลำดับ 
ตัวช้ีวัด

การประเมินตนเอง ผลการประเมิน
ของผู้ประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(H)

คะแนนท่ีได้
(l)=(C) X (H) 

๕
ผลการดำเนินงาน 

ที่สำเร็จตามตัวชี้วัด 
(E)

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ความสำเร็จ 

(F)

ผลการประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(G)

1

รวม - -

หมายเหตุ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธึ๋ของงานสำเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป็าหมายใด

. J



ส่วนท่ี ๒ การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๕๐)
- - ......................

*

สมรรถนะ

(A)

น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

(B)

ระดับ 
ที,คาดหวัง 

ตามมาตรฐาน 
กำหนด 
ตำแหน่ง

( 0

ระดับสมรรถนะที,ค้นพบ 
เมือเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนน 

ท่ีไค้
ตามตาราง 

เปรียบเทียบ

(G)

ผลคะแนน 
ท่ีไค้

(H) = (B) X (G)การประเมินตนเอง ผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน

(ระดับ)

(F)

หลักฐาน/ตัวบ่งซี้ 
ความสำเร็จ 

(D)

ผลการประเมิน 
(ระดับ)

(E)

๔

สมรรถนะหลัก

๑ . การมุ่งผลสัมฤทธิ้
------------- r

๒. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม

๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน

๔. การบริการเป็นเลิศ

๔. การทำงานเป็นทีม

สมรรถนะประจำสายงาน

๑ ...................................................................

๒...................................................................
๓....................................................................

<aL....................................................................

๔.................................................................... 1
รวม ๔๐ - - -

I



ส่วนท่ี ๓ ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
>1 .............................. ................... ................................... 1______ ___________ ___ _ >
t

ข้อตกลงการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานฉบับน ี้จ ัดทำขึ้น ระหว่างซื่อ-นามสกุล ...................................................................ตำแหน่ง...................................................................
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับซื่อ-นามสกุล..................................................................................ตำแหน่ง.................................................................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน

ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที, ๑ การประเมินผลลัมฤทธ้ีฃองงาน และส่วนที' ๒ การประเมินสมรรถนะ
เพื่อใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน คร้ังที,.. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที'ดีตามเป้าหมาย
และเกิดประโยชน์แก,ประซาซบหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินซอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผล 
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามท่ีได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือซื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงซื่อ...................................................... (ผู้รับการประเมิน)(................................................................ )
ตำแหน่ง

ลงซื่อ.........................................................(ผู้ประเมิน)(.................................................................)
ตำแหน่ง

วันท่ี วันที'.,

f

ส่วนท่ี ๔ สรุปผลการประเมิน- 9 .........—
๔.๑ ผลการประเมินตนเอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งซี้ความสำเร็จที่มือยู่จริง

(ลงซ่ือ)........................................................ ผู้รับการประเมิน(.................................................................... )
ตำแหน่ง.......

วันท่ี



๔.๒ ผลการประเมินของผ้ประเมิน

รายการ คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ)

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) ระดับผลการประเมิน

๑ .  ผลสัมฤทธ้ีฃองงาน ๔๐ □  ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป
□  ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
□  ดี ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
□  พอใจ ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐
□  ต้องปรับปรุง ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

๒. การประเมินสมรรถนะ ๔๐

รวม ๑๐๐

(ลงซ่ือ)..........(...........
ตำแหน่ง.......

วันท่ี

ผู้ประเมิน 
.)

ส่วนที, ๕ แผนพัฒนาการปฏิบัติราซการ

ผลสัมฤทธ้ิฃองงานหรือสมรรถนะ 
ที่เลือกพัฒนา 

(ก)

วิธีการพัฒนา 

1 (ข)

ช่วงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 

(ง)



ฅ/

ส่วนที, ๖ การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน
*______________________________________________________________________________________________________________________ _

□  ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว □  ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว □  ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่...............................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ

ลงซื่อ............................................................ ลงซื่อ........................................................... โดยมี...........................................เป็นพยาน
(........................................................... ) (........................................................... )

ตำแหน่ง................................................................. ตำแหน่ง................................................................. ลงซื่อ..........................................................
ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน (.......................................................... )

<XJ o i ตำแหน่ง..........................................................................
พยาน

วันที่.................................

วันท.................................. วันท..................................

ส่วนที, ๗ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -
□  เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน
□  มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลสัมฤทธิ้ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ..........................เหตุผล..................................

๒. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ...........................เหตุผล..................................
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ..........................

ลงซื่อ.......................................................................(....................................................................................)
ตำแหน่ง.....................

วันท่ี



ส่วนท่ี ๘ ความเห็นของคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ร

□  เห็นชอบกับผลคะแนนของ □  ผู้ประเมิน ตามส่วนท่ี ๔ หรือ □  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนท่ี ๗
□  มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลลัมฤทธิ้ฃองงาน ควรได้คส่แนนร้อยละ......................... เหตุผล...............................

๒. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...............................
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.........................

ลงซื่อ........................................................................(................................................................................... )
ตำแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต. 

ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
วันที่..................................

ส่วนท่ี ๙ ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.

แ ]  เห็นชอบตามความเห็นชองคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
Q  มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลลัมฤทธี้ฃองงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล

๒. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.
รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ.........................

ลงซื่อ.......................................................................(....................................................................................)
ตำแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 

วันที.่.................................



(ตัวอย่าง)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และท่ัวไป)
-M-4M

รอบ การป ระเม ิน 0 ครั้งท ี่ ๑ ว ันท ี่ ๑  ต ุลาค ม  ๒๕๖๒ ถง ๓ ๑ ม ีน าคม  ๒ ๕ ๖๓
□

2/ ■ a/ d Q J  ป <=ร a/ครงท ๒ วันท ๑  เม ษ าย น  ๒๕.. ถง ๓๐ กน ย าย น  ๒๕..

ผ ู้ร ับ การป ระเม ิน

เล ข ป ระจ ำต ัว ป ระข าข น  X x x x x  XXXXX XX X ข ื่อ -น าม ส กล น าย ศ ัก ด า  ซวงศ ์ ตำแหน ่ง น ักท ร ัพ ยากรบ คคล

ต ำแห น ่งป ระเภ ท  ว ิข าก าร ระด ับ ข ำน าณ ก าร เลขท ี่ต ำแห น ่ง XX X x x x x  XXXXX

ง าน ................................................................................................. ส ่ว น /ฝ ่าย  ฝ ่าย อ ำน ว ย ก าร ส ำน ัก /ก อ ง สำน ักป ล ัด

ผ ู้ประเม ิน

เล ข ป ระจ ำต ัวป ระข าข น  X x x x x  XXXXX XX X ข ื่อ -น าม ส กล น าย อ ด ิศ ร  สน ท รว ิภาต ตำแห น ่ง ห ัวห น ้าส ำน ักป ล ัด

ต ำแห น ่งป ระเภ ท  อำน วย ก ารท ้อ งถ ิ่น ระด ับ ต้น ส ำน ัก /ก อ ง สำน ักป ล ัด



ส่วนท่ี ๑ การประเมินผลสัมฤฑธึ๋ฃองงาน (ร้อยละ ๗๐)

๑.๑ ก่อนเริ่มรอบการประเมิน

ลำดับ
ท่ี

ผลสัมฤทธ้ีฃองงาน ตัวช้ี'วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ระดับคะแนนและค่าเปึาหมาย (D)

(A) (B) ( 0
๑ ๒ ๓ (ริ̂ ๕

๑ ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียน 
ประวัติ ก.พ.๗ ในระบบ LHR มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นบีจจุบัน

๒๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐

๒ แ ผ น อ ''ต ร าก ำล ิ'งม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ าพ  และ 
ประสิทธิผล

ร ้อยละของพ ู'ท ีผ ่าน เกณ ฑ ์คะแน น ใน การ 
ประเมินค่างาน

๒๕ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐

๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล

จำนว่นข้าราชการที่ม ีการจัดทำข้อตกลงการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓

๒๐ ๕ ๑๐ (ริ)(ร̂ ๒๐ ๒๕

รวม ๗๐ - - - - -

หมายเหตุ ๑. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมากำหนดเป็นการ 
ประเมินผลสัมฤทธิ้ของงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที,เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

๒. กรณีซ่อง “ผลสัมฤทธึ๋ฃองงาน” หรือซ่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทำเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้



๑.๒ หลังสินรอบการประเมิน

ลำดับ การประเมินตนเอง ผลการประเมิน คะแนนท ี่ได้
ตัวขี้วัด ผลการดำเนินงาน 

ที,สำเร็จตามตัวขี้วัด 
(E)

หลักฐาน/ตัวบ่งขี้ 
ความสำเร็จ 

(F)

ผลการประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(G)

ของผู้ประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(H)

( l)= (C )  X (H) 
๕

๑ ๙๐ ๑. แผนอัตรากำลังสามปี
๒. บัญชีลงเวลว่ปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้าง 
๓. ข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
(LHR) ว ่าม จีำนวนกรอบอัตรากำลัง ม คีนครอง อัตราว่าง และ 
อัตราเงินเดือนป้จจุบัน ตรงกับแผนอัตรากำลัง บัญชีลงเวลา และ 
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน

๓ ๓ ( ร ) < 3 ^

๒ ๗๐ บัญชีหรือตารางการประเมินค่างาน/โปรแกรมประเมินค่างาน (ริน (ริน ๒๐

๓ ๒๕ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ๕ ๕ ๒๐

รวม - - ๕๕

'M

I4

• 5

■ hI-พฺ

หมายเหตุ หลักฐาน/ตัวบ่งขี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที'ผู้รับการประเมินแสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ้ฃองงานสำเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป๋าหมายใด



r

ส่วนที, ๒ การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ระดับ

csi a/

ระดับสมรรถนะท่ีค้นพบ 
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนน 

ท่ีได้
ตามตาราง 

เปรียบเทียบ

ผลคะแนน

สมรรถนะ
น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ทํคาดหวง 
ตามมาตรฐาน 

กำหนด 
ตำแหน่ง

การประเมินตนเอง ผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน

ท ี่ไ ด ้
(H) =  (B ) X (G )

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ความสำเร็จ

ผลการประเมิน 
(ระดับ)

(ระดับ) ๕

(A) (B) ( 0 (อ) (E) (F) (G )

สมรรถนะหลัก

๑. การมุ่งผลลัมฤทธี้ ๕ ๓ โครงการปรั'ขปรุงการทํ'ทาน ๓ ๓ (ร! (ริ!

๒. การยึดมั่นในความถ ูก ต้องและจริยธรรม (ริ! 1
____________ 1____

๒ รายงานการประชุม ๖ ๒ (ริ! ๓.๒๐

๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน <ริ! ๒ ระบบฐานกฎหมาย ๑ ๑ ๓ ๒.๔๐

๔. การบริการเป็นเลิศ ๕ ๒ ทะเบียนผู้ฃอคำปรึกษา ๓ ๓ ๕ ๕

๕ . การทำงานเป็นทีม (ริ! b เป็นจิตอาสา (ริ! (ริ! ๕ (ริ!

สมรรถนะประจำสายงาน

๑. การแกไขปัญหาและดำเนินการเซิงรุก b ๒ ก ารแก ้ไข ป ัญ ห าร ้อ ง เร ีย น ๒ b (ริ! ๑.๖๐

๒. การคิดวิเคราะห์ b ๒ แผนอัตรากำลัง ๓ ๓ ๕ ๒

๓. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ ๒ b ระบบการสั่งงาน ๓ ๓ ๕ b

๔. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ๒ ๒ งานที่นำเสนอ ๒ b (ริ! ๑.๖๐

รวม ๓๐ - - - ๒๕.๘๐



* —  .
ส่วนท่ี ๓ ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- >
ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้น ระหวางซื่อ-นามสกุล....นายศักดา...ขุท.งศ์. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ................. .................... ...............

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับซื่อ-นามสกุล...... ...... นายอดศร. สนทร.วิภาต   ......... .......... ตำแหน่ง...หัวหน้าสำนัก.ปลัด............................ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน
ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที' ๑ การประเมินผลสัมฤทธ๋ิฃองงาน และส่วนที' ๒ การประเมินสมรรถนะ 

เพ่ือใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน คร้ังท... ๒...ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที'ดีตาม 
เป้าหมาย และเกิดประโยชน์แก่ประซาซนหรือทางราชการตามที'ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเปีนธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือซื่อไว้ฟ้นหลักฐาน

ลงซ่ือ ศกดา (ผ้รับการประเมิน) ลงซ่ือ อดิศร (ผ้ประเมิน)
(...... นายศักดา ขวงศ์ ......) ( นายอดิศร สนทรวิภาต .....)

ตำแหน่ง..นักทรัพยากรบุคคลขำ.นาณการ... ตำแหน่ง........หัวหน้า.สำนัก.ปลัด.......
วันที่...๑..เมษายน.พ.ศ. ๒๕๖๓... วันท่ี...๑..เมษายน.พ.ศ. ๒๕๖๓

ส่วนท่ี ๔ สรุปผลการประเมิน
-  ............ - - - - - ................ .....

๔.๑ ผลการประเมินตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกุ่สารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งขึ้ความสำเร็จที่มีอยู่จริง

ลงซื่อ   .ศักดา..  ............. .(ผู้รับการประเมิน)
( . . . . .  นายศักดา..ซ .ว งศ .์......... . . . . )

ตำแหน่ง..นักทรัพยากรบุคคลชำ.นาณการ...
วันที่...๑. เมษายน.พ..ศ,.๒๕๖๓



๔.๒ ผลการประเมินของผ้ประเมิน

รายการ คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ)

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) ระดับผลการประเมิน

๑ .  ผลสัมฤทธ้ีฃองงาน ๗๐ ๕๕ □  ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป
0  ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
□  ดี ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
□  พอใจ ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐
□  ต้องปรับปรุง ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

๒. การประเมินสมรรถนะ ๓๐ ๒๕.๘๐

รวม ๑๐๐ ๘๐.๘๐

ลงซ่ือ ฐดุศร (ผ้ประเมิน)
I ~ "( นายอติศร สุนทรวิภาต......)

ตำแหน่ง.. ....หัวหน้าสำนัก.ปลัด 
วันที่...๑. เมษายน พ.ศ..๒๕๖๓

f
ส่วนที, ๕ แผนพัฒนาการปฏิบัติราซการ

- -1 ■ i3»
ผลสัมฤทธิ้ฃองงานหรือสมรรถนะ 

ที่เลือกพัฒนา
วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาและระยะเวลา 

การพัฒนา
วิธีการวัดผลในการพัฒนา

(ก) (ข) (ค) (ง)
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ 
ปฏิบัติงานและเชื่อมโยงข้อมูล

แกอบรม

j

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จัดทำโครงการพัฒนาระบบ และการ 
เชื่อมโยงข้อมูล



(  .... ■" -
ส่วนที, ๖ การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน I

-

0 ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว 0 ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว □  ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่..............................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ

ลงข่ือ อดิศร ลงซ่ือ ศักดา โดยมี...........................................ฟ้นพยาน
L นายอดิศร สนทรวิภาต ) ( นายศักดา ซวงศ์ )

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ตำแหน่ง นักทรัพยากรบคคลขำนาณการ ลงขื่อ..........................................................
ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน (.......................................................... )

วันท่ี ๑ ตลาคม พ.ศ. ๒(£๖๓ วันท่ี ๑ ตลาคม พ.ศ. ๒(£๖๓ ตำแหน่ง..........................................................................
พยาน

วันที่.................................
* ■■■■ ..................... ..................

ส่วนท่ี ๗ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามิ)

0  เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน
d  มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลสัมฤทธิ้ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ.. ....................... เหตผล.............' ............................................................................................................................

๒. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ.. ....................... เหตผล..........................................................................................................................................
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ..

ลงข่ือ โควิด
( นายโควิด แน่มาก )

ตำแหน่ง ปลัดองศ์การบริหารส่วนตำบลบันลือโลก
วันท่ี ๒ ตลาคม พ.ศ. ๒(£๖๓
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t
ส่วนที, ๘ ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน

-

0  เห็นชอบกับผลคะแนนของ 0  ผู้ประเมิน ตามส่วนที, ๔ หรือ □  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ ๗
□  มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลสัมฤทธิ้ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................

๒. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................
รวมคะแนนที,ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.........................

ลงชื่อ.....  ................ โควิด..........................
( ....................นายโควิด แน่มาก................ )

ตำแหน่ง...ปลัดองค์การบริหาร.ส่วนตำบลบันลือโลก
ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

____________________________________________________________________วันที่...๓...ตุลาคม .พ.;คุ.,.๒๕๖๓___________________________
r .... ... ......... ...... ....... .........

ส่วนที, ๙ ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.

0 เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
□  มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลสัมฤทธ้ิฃองงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......

๒. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......
รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ......

...................เหตผล.........................
.................. เหตผล.........................

ลงช่ือ บณรักษา
( ..... นายบณรักษา โชคช่วย

ตำแหน่ง..นายกองค์การบริหาร.ส่วนตำบลบันลือโลก 
____________ วันที่.,.๔...ตุลาคม พ..ศ.. ๒๕๖๓

%.น่เ•1

*

%:4



๙

คำอธิบาย
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราซการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินผลฯ 
ที่สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบเอกสาร 
และเพื่อเป็นการรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้เริ่มใช้แบบ 
ประเมินผลฯ นี้ ตั้งแต่รอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เป็นต้นไป แบ่งออกเป็น ๑๐ รายการ ดังนี้ 

๑. ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ รอบการประเมิน ข้อมูลของผู้รับการประเมิน และผู้ประเมิน 
๒. ส่วนท่ี ๑ การประเมินผลลัมฤทธี้ฃองงาน 
๓. ส่วนท่ี ๒ การประเมินสมรรถนะ 
๔. ส่วนท่ี ๓ ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๔. ส่วนท่ี ๔ สรุปผลการประเมิน 
๖. ส่วนท่ี ๔ แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
๗. ส่วนท่ี ๖ การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 
๘. ส่วนท่ี ๗ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขั้นไป (ถ้ามี)
๙. ส่วนที, ๘ ความเห ็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานของ 

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๑๐. ส่วนท่ี ๙ ผลการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี 

หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ให ้ข ้าราชการห ร ือพ น ักงานส ่วนท ้องถ ิ่นท ุกคนดำเน ินการจ ัดทำแบบประเม ินผลการ 
ปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้บันทึกหรือระบุรายการ ดังนี้ 
๑. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ รอบการประเมิน ข้อมูลของผู้รับการประเมิน และผู้ประเมิน 
รอบการประเมิน

ให้ผู้รับการประเมินบันทึกหรือระบุว่าเป็น รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ครั้งที่ ๑ 
ระหว่างวันที, ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป หรือครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ ถันยายน 
ของปีเดียวถัน
ผู้รับการประเมิน

ผู้รับการประเมิน หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที,เป็นผู้ถูกประเมิน โดยให้ 
ดำเนินการบันทึก หรือระบุข้อมูล ได้แก่

- เลขประจำตัวประชาซน ให้ระบุเลขบัตรประจำตัวประขาซน ๑๓ หลัก
- ช่ือ นามสกุลของผู้รับการประเมิน
- ตำแหน่ง หมายถึง ให้ระบุขื่อตำแหน่งในการบริหารงานสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภท 

บริหารท้องถ่ิน และตำแหน่งประ๓ ทอำนวยการท้องถิ่น เซ่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองคลัง 
หัวหน้าสำนักปลัด หรือให้ระบุขื่อตำแหน่งในสายงานสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่ง 
ประเภททั่วไป เซ่น นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานสาธารณสุข แล้วแต่กรณี

- ตำแหน ่งประเภท หมายถ ึง ตำแหน ่งประเภทบริหารท ้องถ ิ่น  หรือตำแหน่งประเภท 
อำนวยการท้องถิ่น หรือตำแหน่งประเภทวิชาการ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป

- ระดับ หมายถึง ระดับของตำแหน่งประเภทใดประเภทหนึ่ง เซ่น ระดับชำนาญการ ระดับ
ปฏิบัติงาน
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- เลขที่ตำแหน่ง หมายถึง เลขที่ตำแหน่ง ๑๒ หลัก ตามที, ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด 
หรือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด

- งาน หมายถึง ส่วนราฃการที่สังกัดของผู้รับการประเมินระดับงาน
- ส่วน/ฝ่าย หมายถึง ส่วนราชการที่สังกัดของผู้รับการประเมินระดับส่วน หรือฝ่าย
- สำนัก/กอง หมายถึง ส่วนราชการที่สังกัดของผู้รับการประเมินระดับสำนัก หรือกอง

ผู้ประเมิน
ผู้ประเมิน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๐ ของประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐาน 

ท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ผู้รับการประเมินบันทึกหรือระบุข้อมูลของผู้ประเมิน ได้แก่

- เลขประจำตัวประซาซน ให้ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
- ซ่ือ นามสกุล ของผู้ประเมิน
- ตำแหน่ง หมายถึง ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน
- ตำแหน่งประเภท หมายถึง ตำแหน ่งประเภทบริหารท ้องถ ิ่น  หร ือตำแหน ่งประเภท 

อำนวยการท้องถิ่น
- ระดับ หมายถึง ระดับของตำแหน่งประเภทใดประเภทหนึ่ง
- สำนัก/กอง หมายถึง ส่วนราชการที่สังกัดของผู้ประเมินระดับสำนัก หรือกอง

๒. ส่วนท่ี ๑ การประเมินผลสัมฤทธึ๋ของงาน 
๑.๑ ก่อนเริ่มรอบการประเมิน

- ผลสัมฤทธึ๋ฃองงาน หมายถึง งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตกลงกันระหว่างผู้รับการประเมิน 
และผู้ประเมิน โดยในแต่ละรอบการประเมินต้องกำหนดผลสัมฤทธิ้ฃองงานไม่น้อยกว่า ๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้น่าวิสัยทัศน์ 
หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมากำหนดเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ๋ฃองงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และ 
ครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ

- ต ัวข ี้ว ัด (KPIs) หมายถึง ดัชนีหรือหน่วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้น
โดยเป็นหน่วยวัดท่ีแสดงผลสัมฤทธ้ิฃองงาน และสามารถแยกแยะความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานได้ โดยกำหนด 
เป็นตัวขี้วัดเซิงปริมาณ หรือตัวขี้วัดเซิงคุณภาพ ฯลฯ —

- นํ้าหนัก หมายถึง การกำหนดค่านํ้าหนักของตัวขี้ว ัดแต่ละตัว ตามลำดับความสำคัญของ 
ตัวขี้วัดแต่ละตัว โดยมีหน่วยเป็นร้อยละ ค,านํ้าหนักรวมกันแล้วต้องมีค่าเท่ากับร้อยละ ๗๐ หรือร้อยละ ๕๐ 
แล้วแต่กรณี

- ระด ับคะแนนและค ่าเป ้าหมาย หมายถึง ระดับค่าคะแนน ค่าเป ้าหมาย และเกณฑ์ให้ 
คะแนนท่ีผู้รับการประเมินและผู้ประเมินตกลงร่วมกันกำหนดข้ึนจากการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่

๑) ระดับท่ี ๕ หมายถึงระดับค่าคะแนนและค่าเป้าหมายที่ดีกว่าค่าเป้าหมายมาก เป็นค่าเป้าหมาย 
ที่มีความยากและท้าทาย หากท่าได้สำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ ๕ คะแนน

๒) ระดับท่ี ๔ หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป้าหมายที่ดีกว่าเป้าหมาย เป็นค่าเป้าหมาย 
ที่มีความยากในระดับหนึ่ง หากท่าได้สำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ ๔ คะแนน

๓) ระดับท่ี ๓ หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป้าหมายค่ากลาง ที่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
ที่จะท่าให้สำเร็จหรือตั้งไว้ หากท่าได้สำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ ๓ คะแนน

๔) ระดับท่ี ๒ หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป้าหมายที่ตํ่ากว่าเป้าหมาย เป็นค่าเป้าหมาย 
ที่มีความง่าย หากท่าได้สำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ ๒ คะแนน
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๕) ระดับท่ี ๑ หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป๋าหมายที่ตํ่ากว่าเป้าหมายมาก เป็นค่าเป้าหมาย 
ที่มีความง่ายที่สุด หากทำได้สำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ ๑ คะแนน 

๑.๒ หลังสิ้นรอบการประเมิน
- ลำดับตัวชี้,วัด หมายถึง ลำดับตัวซี้วัดที่กำหนดตามข้อ ๑.๑ เมื่อครั้งก่อนเริ่มรอบการประเมิน
- ผลการดำเนินงานที่สำเร็จตามตัวชี้วัด หมายถึง ระดับค่าเป้าหมายที่ผู้รับการประเมินทำสำเร็จ
- หล ักฐาน/ต ัวบ ่งช ี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่ผู้รับการประเมินแสดงยืนยัน 

ต่อผู้ประเมินว่า ที่ผู้รับการประเมินได้ประเมินผลการดำเนินงานที่สำเร็จตามตัวชี้วัด โดยมีหลักฐาน/เอกสารใด 
เป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินผลตนเอง

- ผลการประเมิน หมายถึง ระดับคะแนนที่ผู้รับการประเมินเป็นผู้ประเมินตนเอง โดยการ 
เทียบผลการดำเนินงานที่สำเร็จตามตัวชี้ว ัด (E) กับระดับคะแนนและค่าเป้าหมายที่ผู้ประเมินและผู้รับการ 
ประเมินกำหนด (อ)

- ผลการประเมินของผู้ประเมิน หมายถึง ระดับคะแนนที่ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมิน โดยการ 
เทียบกับระดับคะแนนและค่าเป้าหมายที่ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกำหนด (อ)

- คะแนนท่ีได้ หมายถึง การน่าผลคะแนนท่ีได้มาคำนวณตามสูตรที่กำหนด โดยคิดคำนวณจาก 
สูตร = ค่านํ้าหนัก X ผลการประเมินของผู้ประเมิน(ระดับคะแนน)

๕

๓. ส่วนท่ี ๒ การประเมินสมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะ หมายถึง การประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้รับการประเมิน 

เม่ือเปรียบเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะท่ีกำหนดโดยก่อนเร่ิมรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินร่วมกับผู้ประเมิน 
กำหนดสมรรถนะ นํ้าหนัก และระดับที่คาดหวัง

สมรรถนะ แบ่งออกเป็น สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหารสำหรับตำแหน่งประเภท 
บริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น หรือสมรรถนะประจำสายงาน สำหรับตำแหน่ง 
ประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

๑) สมรรถนะหลัก (C om petency) หมายถ ึง สมรรถนะเซ ิงพฤต ิกรรมท ี,กำหนดเป ็น 
คุณลักษณะร่วมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ท ุกคนจำเป ็นต้องมี ดังนั้น ให้ข้าราชการหรือ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคนประเมินสมรรถนะหลัก เพื่อเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรม และค่านิยมที,พึง 
ประกาศร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประซาซน และประเทศชาติ ประกอบด้วย

•  การมุ่งผลสัมฤทธิ้
•  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
•  การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
•  การบริการเป็นเลิศ
•  การทำงานเป็นทีม

๒) สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) หมายถึง สมรรถนะที่สนับสนุนและ 
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่งนั้น  ๆ สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภทวิชาการ และ 
ตำแหน่งประเภททั่วไป มีการประเมินสมรรถนะประจำสายงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ สมรรถนะ

๓) สมรรถนะประจำผู้บริหาร หมายถึง สมรรถนะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะสำหรับข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในฐานะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อน่าทีมงานหรือ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้าที,ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให ้ข ้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และ 
อำนวยการท้องถิ่น มีการประเมินสมรรถนะประจำผู้บริหาร จำนวน ๔ สมรรถนะ ประกอบด้วย
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•  การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
•  ความสามารถในการเป็นผู้นำ
•  ความสามารถในการพัฒนาคน
•  การคิดเชิงกลยุทธ์

- นํ้าหนัก หมายถึง การกำหนดค่านํ้าหนักของสมรรถนะแต่ละตัว ตามลำดับความสำคัญของ 
สมรรถนะ โดยมีหน่วยเป็นร้อยละ ค่านํ้าหนักรวมกันแล้วต้องมีค่าเท่ากับร้อยละ ๓๐ หรือร้อยละ <£๐ แล้วแต่กรณี

- ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หมายถึง ระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ 
ตามที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งแต่ละตำแหน่งและแต่ละระดับกำหนด

- ระดับสมรรถนะที่ค้นพบเมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ หมายถึง ระดับสมรรถนะหรือ 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการท่ีผู้รับการประเมินแสดงออกเมือเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ ต้ังแต่ระดับ ๐ (ศูนย์) - 
ระดับ ๕

- หลักฐาน/ตัวบ่งขี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน หรือเอกสาร หรือขอมูลเชิงประจักษหรือ 
ค่าทางสถิติที่เปรียบเสมือนเปนเครื่องมือวัดหรือตัวบ่งขี้บอกถึงกระบวนการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงาน 
ของผู้รับการประเมินใช้ประเมินตนเอง วาเปนไปตามสมรรถนะและวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอยเพียงไร

- ผลการประเมิน (ระดับ) หมายถึง ระดับสมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่ผู้รับ 
การประเมิน ประเมินตนเองตามหลักฐาน/ตัวบ ่งชี้ความสำเร ็จเม ือเท ียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ โดยมี 
สมรรถนะตั้งแต่ระดับ ๐ (ศูนย์) - ระดับ ๕

- ผลการประเมินของผู้ประเมิน หมายถึง ระดับสมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่ 
ผู้ประเมินสังเกตเห็นของผู้รับการประเมิน เมือเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ โดยมีสมรรถนะต้ังแต่ระดับ ๐(ศูนย์) - 
ระดับ ๕

- คะแนนที่ได้ตามตารางเปรียบเทียบ ได้แก่

ระดับท ี่ ระดับสมรรถนะที่ปร ร เมินได้
คาดหวัง ๐ ๑ ๒ ๓ (ร 1 ๕

๑ ห ร/เด ๐ คะแนน นุ ร /เด (SL คะแนน นุ a /เด ๕ คะแนน นุ ร /เด ๕ คะแนน นุ ร /เด ๕ คะแนน นุ ร /เด ๕ คะ แนบ
๒ นุ ร /เด ๐ คะแนน นุ ร /เด ๓ คะแนน นุ ร-'เด คะแนน นุ ร /เด ๕ คะแนน นุ ร /เด ๕ คะแนน นุ ร /เด ๕ คะแบน
๓ นุ ร /เด ๐ คะแนน นุ ร /เด ๒ คะแนน นุ ร-'เด ๓ คะแนน นุ ร /"เด (ร ิ̂ คะแนน นุ ร /เด ๕ คะแนน นุ ร / ได้ ๕ คะแบน
(ร 1ี

นุ ร /เด ๐ คะแนน นุ ร /เด ๑ คะแนน นุ ร /เด ๒ คะแนน นุ ร /เด ๓ คะแนน นุ ร /เด (ริ̂ คะแนน ไต้ ๕ คะแนบ
๕ นุ บเด o ค!5แนบ นุ ร /เด ๐ คะแนน นุ ร /เด ๑ คะแนน นุ ร /เด ๒ คะแนน นุ ร /เด ๓ คะแนน นุ ร /เด้ (ริ̂ คะ แบน

โดยการนำระดับที่ผู้ประเมิน ประเมินได้มาเทียบกับระดับที่คาดหวัง เช่น หากมีระดับสมรรถนะท่ี 
ประเมินได้ ระดับ ๒ และมีระดับที่คาดหวังระดับท่ี ๒ จะได้คะแนนเท่ากับ ๔ คะแนน หรือหากมีระดับที่ประเมินได้ 
มากกว่าระดับที่ต้องการ ๑ ระดับข้ึนไป จะมีค่าคะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน เป็นต้น

- ผลคะแนนที่ได้ หมายถึง การนำผลคะแนนที่ได้จากตารางเปรียบเทียบมาคำนวณตามสูตร 
ที่กำหนด โดยคิดคำนวณจาก

สูตร = ค่าน้ําหนัก X คะแนนท่ีได้ตามตารางเปรียบเทียบ
๕
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๔. ส่วนท่ี ๓ ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้ผ ู้ร ับการประเมิน และผู้ประเม ินดำเน ินการบันทึก/ระบุข ้อม ูลซ ื่อ นามสกุล ตำแหน่ง 

รอบการประเมินครั้งที่ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ที่มีการจัดทำข้อตกลง แล้วลงลายมือซื่อไว้เป็นหลักฐาน 
ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน
๕. ส่วนท่ี ๔ สรุปผลการประเมิน

- ผลการประเมินตนเอง ให้ผู้รับการประเมินลงนามรับรองผลการประเมินตนเอง และเอกสาร 
หรือหลักฐานบ่งซี้ความสำเร็จ

- ผลการประเมินของผู้ประเมิน ให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมินจากส่วนที่ ๑ การประเมิน 
ผลสัมฤทธี้ฃองงาน และส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะ แล้วรวมคะแนนผลการประเมิน คะแนนโดยมีหน่วย 
เป็นร้อยละ

- ระดับผลการประเมิน ให้ผู้ประเมินระบุระดับผลการประเมิน โดยแบ่งเป็น ๕  ระดับ 
๖. ส่วนท่ี ๕ แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ

ให้ผู้ประเมินกับผู้ร ับการประเมิน ดำเนินการพิจารณากำหนดกิจกรรมในการพัฒนางาน/ 
สมรรถนะของผู้รับการประเมินในรอบการประเมินถัดไป โดยควรเลือกงาบ/สมรรถนะที่ต้องการพัฒนาให้ดี 
ขึ้น ซึ่งควรเป็นงาน/สมรรถนะ ที่มืผลการประเมินตํ่ากว่าระดับเป้าหมาย หากไม1มิ ให้เลือกงาน/สมรรถนะที่ 
คาดว่าจะมิผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในอนาคตหรือที่ต้องการพัฒนาตามความสนใจส่วนตัว ให้ดำเนินการ 
เมื่อสิ้นรอบการประเมินในแต่ละครั้ง
๗. ส่วนที่ ๖ การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน

เมื่อสิ้นรอบการประเมินในแต่ละครั้งให้ผู้ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วแจ้งผล 
การประเมิน ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือซื่อรับทราบผลการประเมิน 
กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือซื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
หนึ่งคนลงลายมือซื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
๘. ส่วนท่ี ๗ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามิ) เป็นผู้พ ิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมิน 
ปฏิบัติงาน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน
๙. ส่วนที ๘ ความเห ็นของคณะกรรมการกล ั่นกรองการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานของข้าราชการหรือ 

พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้ประธานกรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 

(ปลัด อบจ. หรือปลัดเทศบาล หรือปลัด อบต. แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงนาม ตามมติหรือความเห็นของการประชุม 
คณะกรรมการกล่ันกรอง ฯ ก่อนนำเสนอนายก อบจ. หรือนายกเทศมนตรี หรือนายก อบต. แล้วแต่กรณี
๑๐. ส่วนที่ ๙ ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.

ในส่วนนึ๋ให้นายก อบจ. หรือนายกเทศมนตรี หรือนายก อบต. เป็นผู้พิจารณาการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น


