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แนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ของพนักงานส่วนตำบลหนองสังข์

จัดทำโดย
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

คำนำ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 692 ลงวันที่ 31
มีนาคม 2559 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานทั่วไป ที่ก ำหนดและใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ ่ ง คณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด คณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาล และ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 มีมติเห็นชอบ
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักการเป็นไปตามข้ อ 20 วรรคสองของ
ประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 และประกาศ
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 นั้น
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ได้จัดทำเอกสารคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลขึ้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางการดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ในระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เชื่อมโยงผล
การปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจน การรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ โดยจัดทำการประเมินอย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจงหรือขอคำปรึกษาด้วย โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่
ก.อบต.กำหนด

งานการเจ้าหน้าที่
สำนักงานปลัด อบต.หนองสังข์

สารบัญ
หน้า
1. สาระสำคัญของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลบลจังหวัดนครพนม
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2. ปฏิทินและขั้นตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
4. ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
5. พจนานุกรมสมรรถนะ
- สมรรถนะหลัก
-สมรรถนะประจำผู้บริหาร
-สมรรถนะประจำสายงาน
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนตำบล
1. สาระสำคัญของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
“ระบบการบริ ห ารผลงาน (Performance Management)” หมายความว่ า กระบวนการ
ดำเนินการอย่าง เป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการ
เชื่อมโยงเป้าหมายผลการ ปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน
ข้อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น ได้แก่การ
เลื่อน ขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ การให้เงินรางวัลประจาปี การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งข้าราชการ การให้ออกจากราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็น
การเสริมสร้าง แรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบล และการ
ปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คำนึงถึงระบบการบริหาร
ผลงาน ( Performance Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับ
องค์กร คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงานความมี คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการ โดยจัดทาการประเมิน อย่า งน้อย ปีล ะ 2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผ ู้ถูกประเมินชี้แจงหรือขอ
คำปรึกษาด้วย
ข้อ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และเป็นไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต. กำาหนด ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเห็นควรจัดทำแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้
กระทำได้ โดยความเห็น ชอบจาก ก.อบต. จังหวัด แต่ทั้งนี้ต้องมีส าระไม่น้อ ยกว่าแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต. ก าหนด
ข้อ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมิ นอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งหมายถึง วิธีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กร บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยใช้การสร้างตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เป็น
รู ป ธรรมวั ด ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านเที ย บ กั บ เป้ า หมายที ่ ก ำหนด มี ส ั ด ส่ ว นร้ อ ยละ ๗๐ โดยจะประเมิ น จาก
๑. ปริมาณผลงาน ๒. คุณภาพของงาน ๓. ความรวดเร็ว หรือความตรงต่อเวลา และ ๔. ความประหยัด หรือ
ความคุ้มค่า ซึ่งการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องสัมพันธ์กัน

-๒วิธีการกำหนดตัวชี้วัดตามผลสัมฤทธิ์ของงาน ได้แก่
๑. ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานจากบนลงล่าง
๒. สอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ
๓. การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน
๔. การประเมินความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติราชการ
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.อบต.กำหนดและ
สมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานก าหนดตำแหน่ง ที่ ก.อบต. กำหนด ซึ่งจะมีอยู่ ๓ ประเภทหลักคือ
๑. สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ
2 .สมรรถนะประจำสายงาน อย่างน้อย ๓ สมรรถนะ
3. สมรรถนะประจำผู้บริหาร ๔ สมรรถนะ
ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50
ข้ อ 8 ให้ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของพนั ก งานส่ ว นตำบล ปี ล ะ 2 ครั ้ ง ตามรอบ
ปีงบประมาณ คือ
(1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป
(2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน
ข้อ 9 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วง
คะแนน ประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้
(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60
ข้อ 10 ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 5 เป็นผู้ประเมินผลการการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ได้แก่
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการสานัก
กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง
(3) ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนัก หรือ
กอง สำหรับพนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในบังคับบัญชา

-๓ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานส่วนตำบลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติ
ราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน
ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานส่วนตำบลผู้ที่ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่
1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ ำจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเดิม
ก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นต้นสังกัดใหม่ เพื่อประกอบการ
พิจารณาตามข้อ 5
ข้ อ 11 การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของพนั ก งานส่ว นตำบล ให้ ด ำเนิ น การตามวิ ธ ี การ
ดังต่อไปนี้
(1) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่ว งรอบการประเมินให้องค์การบริห ารส่ว นตำบล
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 10 และผู้รับการ ประเมิน
กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานกำหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน สำหรับการกำหนดตัวชี้วัด
ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจ
เลือกวิธีการกำหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะ ในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามแบบที่ ก.อบต. กำหนด
(3) ในแต่ล ะรอบการประเมิ นให้ ผ ู้ ม ี อ ำนาจหน้ า ที่ ประเมิ นตามข้ อ 10 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทาไว้กับผู้รับ
การประเมินกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนตำแหน่งหรือ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะ การประเมินได้โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 10 ให้คำปรึกษา แนะนำ
ผู้รับการประเมินเพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือ สมรรถนะ
ในการปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันทำาการ
วิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อหาความจำเป็นในการพัฒนา
เป็นรายบุคคลด้วย
(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ ำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 10
แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผล
การประเมิน กรณีที่ผู้รั บการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินให้พนักงานส่วนตำบล
อย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย

-4(6) ให้ผู้อำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 10 โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
อีกชั้น หนึ่ง (ถ้า มี) จัดส่งผลการประเมิน ผลการปฏิบัติง านของข้าราชการในหน่ว ยงานของตนเสนอต่ อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ก่อนนำเสนอต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล
(7) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อ
พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นการยกย่อง
ชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปไห้ดียิ่งขึ้น
ข้อ 12 การประเมิน ผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ตามข้อ 8 ให้องค์การบริหารส่ว นตำบล
จัดลำดับผลการประเมินเรียงลำดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และ
ระดับต้อง ปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมิน
ระดับดีเด่น ระดับ ดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2
ข้อ 13 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล เพื่อทำหน้าที่ให้คาปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ ยวกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลทุกประเภทตำแหน่ง
และระดับตำแหน่ง ประกอบด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วน
ราชการไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล เป็น เลขานุการ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกำหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณา
กลั่นกรองเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในองค์การบริหารส่วน
ตำบลด้วยก็ได้
ข้อ 14 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐาน
แสดงความสำเร็จ ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินเพื ่ อ ใช้
ประกอบการ พิจารณาการบริหารบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ 5 สำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บ สำเนาไว้ที่สำนักกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง
ที่ผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล จัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความ
เหมาะสมก็ได้

-๕แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ านของพนักงานส่วนท้องถิ่น
รอบการประเมิน

❑ ครั้งที่ 1
❑ ครั้งที่ 2

1 ตุลาคม 25........
1 เมษายน 25........

ถึง 31 มีนาคม 25.......
ถึง 30 กันยายน 25......

ข้อมูลประวัติส่วนตัว
ผู้รับการประเมิน
ชื่อ – นามสกุล..........................................................................

ตำแหน่ง....(ชื่อตำแหน่งในสายงาน)..................................

ระดับตำแหน่ง................................................................

ประเภทตำแหน่ง.......................................................................

ตำแหน่งเลขที่...................................................................

สังกัด………………..........................……………………………..

ผู้ประเมิน

คะแนนที่ได้

เชิงประโยชน์ (10)

0.5
1.๐
1.5
2.๐
2.5
3.๐
3.5
4.๐

3.๐

2.5

30

2.๐

น้ำหนักรวม

เชิงปริมาณ (8)

ผลการปฏิบัติงาน (7)
เชิงคุณภาพ (9)

1.5

น้ำหนัก
(2)

0.5
1.๐
1.5
2.๐
2.5
3.๐
0.5

โครงการ/งาน/
กิจกรรม
(1)

เป้าหมาย (3)
เชิง
เชิง
เชิง
ปริมาณ คุณภาพ ประโยชน์
(4)
(5)
(6)

ตำแหน่ง....(ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน).................................

1.๐

ชื่อ – นามสกุล..........................................................................
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)

รวมคะแนน
ผลการปฏิบัติงาน
(11)
= (8)+(9)+(10)

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
(12)
= (2) x (11)
(10)

เหตุผลที่ทำ
ให้งาน
สำเร็จ/
ไม่สำเร็จ
ตาม
เป้าหมาย
(13)

-๖ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ 30) สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น

ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)

น้ำหนัก
(2)

ระดับ
ที่คาดหวัง/ต้องการ
(3)

ระดับ
ที่ประเมินได้
(4)

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5 การทำงานเป็นทีม
สมรรถนะประจำผู้บริหาร
1. การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเป็นผู้นำ
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ์
น้ำหนักรวม

30

คะแนนรวม

คะแนนที่ได้
(๕)

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)
5

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรม
ที่ผู้รับการประเมินแสดงออก
(๗)

-๗-

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ 30) สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

ระดับ

ระดับ

ตัวชี้วัดสมรรถนะ

น้ำหนัก

ที่คาดหวัง/ต้องการ

ที่ประเมินได้

คะแนนที่ได้

(1)

(2)

(3)

(4)

(๕)

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5 การทำงานเป็นทีม
สมรรถนะประจำสายงาน (อย่างน้อย 3 สมรรถนะ)
1. ...........................................................................................
2. ..........................................................................................
3. ..........................................................................................

น้ำหนักรวม

30

คะแนนรวม

ผลการประเมิน

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรม

(6) = (2) x (5)

ที่ผู้รับการประเมินแสดงออก

5

(๗)

-๘สรุปผลการประเมิน
คะแนน
(ร้อยละ)

องค์ประกอบการประเมิน
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

70

2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

30

คะแนนรวม

100

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

หมายเหตุ

ระดับผลการประเมิน
❑ ดีเด่น

(ร้อยละ 90 ขึ้นไป)

❑ ดีมาก

(ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90)

❑ ดี

(ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80)

❑ พอใช้

(ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70)

❑ ต้องปรับปรุง

(ต่ำกว่าร้อยละ 60)

ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน/

วิธีการพัฒนา

ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา

วิธีการวัดผลในการพัฒนา

(2)

(3)

(4)

สมรรถนะที่เลือกพัฒนา
(1)

-๙-

ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการ
ชื่อ-นามสกุล (ผู้รับการประเมิน)...............................................................................ตำแหน่ง...................................................................ได้เลือกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สรรถนะ)
เพื่อขอรับการประเมิน โดยร่วมกับผู้ประเมินกำหนดตัวชี้วัด น้ำหนัก และเป้าหมายตัวชี้วัด รวมทั้งกำหนดน้ำหนักสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงานในแต่ละสมรรถนะ พร้อมได้ลงลายมือชื่อรับทราบ
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการร่วมกันตั้งแต่เริ่มรอบระยะเวลาการประเมินแล้ว

ลงชื่อ.....................................................(ผู้รับการประเมิน)

ลงชื่อ........................................................(ผู้ประเมิน)

(…………...............................………)

(.....................................................)

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

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

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

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

ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
❑ ได้รับทราบผลการประเมิน และแผนพัฒนาปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลแล้ว

❑ ได้แจ้งผลการประเมิน และผู้รับการประเมิน
ได้ลงนามรับทราบแล้ว

❑ ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่.............................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ
โดยมี........................................................ เป็นพยาน

ลงชื่อ.................................................. (ผู้รับการประเมิน)
(..................................................)

ลงชื่อ........................................................(ผู้ประเมิน)
(.........................................................)

ลงชื่อ ...................................................... พยาน
(.......................................................)

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

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

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

วันที่

วันที่

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

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

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

- ๑๐ -

ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)

ส่วนที่ 7 ความเห็นคณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

❑ เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น

 เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น

❑ มีความเห็นต่าง ดังนี้......................................................................................

 มีความเห็นต่าง ดังนี้ .................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

คะแนนที่ควรได้รับร้อยละ.............

ลงชื่อ..................................................................

ลงชื่อ.............................................................................

(.................................................................)

(……………………….………………..……………………….)

ตำแหน่ง ...............................................................
วันที่

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

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

วันที่

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

ส่วนที่ 8 ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เห็นด้วยตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
❑ มีความเห็นต่าง ดังนี้........................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
คะแนนที่ควรได้รับร้อยละ..............
ลงชื่อ.............................................................................
(........................................................................)
ตำแหน่ง.......นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ..…
วันที่

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

-๑๑รายละเอียดการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
รอบการประเมิน
ให้ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ครั้งที่ ๑ ระหว่าง วันที่ ๑
ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน
รอบการประเมิน

❑
❑

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

1 ตุลาคม 25........
1 เมษายน 25........

ถึง 31 มีนาคม 25.......
ถึง 30 กันยายน 25......

ข้อมูลประวัติส่วนตัว
ในส่ ว นนี ้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประวั ต ิ ส่ ว นตั ว ของผู้ ร ั บ การประเมิ น ได้ แ ก่ ชื ่ อ นามสกุ ล ตำแหน่ ง
(ชื่อตำแหน่ งในสายงาน) ระดับ ตำแหน่ ง ประเภทตำแหน่ ง เลขที่ต ำแหน่ ง และสังกัด รวมถึงข้ อมูล ของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมิน
ข้อมูลประวัติส่วนตัว
ผู้รับการประเมิน
ชื่อ – นามสกุล......................................

ตำแหน่ง....(ชื่อตำแหน่งในสาย.................. ระดับตำแหน่ง.............................................

ประเภทตำแหน่ง................................
ผู้ประเมิน

ตำแหน่งเลขที่.......................................

ชื่อ – นามสกุล.........................................

ตำแหน่ง....(ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน).........................................................................

สังกัด….....................……………………………..

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
แบบประเมินฯ จะประกอบด้วย ส่วนแรกคือ รอบการประเมิน ซึ่งรอบการประเมินครั้งนี้เป็นครั้ง
ที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ส่วนถัดมาจะเป็นข้อมูลประวัติส่วนตัวส่วนที่ ๑ ช่องผู้รับ
การประเมินให้กรอกชื่อของตนเอง ช่องตำแหน่ง ให้ใส่ชื่อตำแหน่งในสายงาน
ในส่วนนี้จะเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนร้อยละ 70 ประกอบด้วย
ช่องที่ 1 โครงการ/งาน/กิจกรรม หมายถึง การกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ/งาน/ กิจกรรมที่ผู้รับ
การประเมินรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน้ าที่โดยกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ตัวชี้วัดให้ประเมินจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่กำหนด หรือความประหยัด หรือ ความคุมค่าของการใช้
ทรัพยากร ซึ่งผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอกตัวชี้วัดโครงการ/งาน/กิจกรรม ที่ได้ รับมอบหมายและมีการตกลง
ร่วมกับผู้ประเมินตั้งแต่ ต้นรอบการประเมิน โดยให้กำหนดตัวชี้วัดไม่น้อยกว่า จำนวน 2 ตัว เพื่อให้ครอบคลุม
มิติในการประเมินที่สำคัญได้ โดยไม่เป็นภาระต่อการประเมินมากเกินไป ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการนี้ จึงควรเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญและไม่ควรมีจำนวนมากนัก

-๑๒ช่องที่ 2 น้ำหนัก หมายถึง การกำหนดค่าความสำคัญของโครงการ/งาน/กิจกรรมที่ผู้ รับการ
ประเมินกระทำ โดยให้กำหนดค่าน้ำหนักตัวชี้วัด ตั้งแต่ระดับร้อยละ 10-70
ต้นรอบการประเมินผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอกค่าน้ำหนักแต่ละตัวชี้วัดที่มีการตกลงร่ วมกับผู้
ประเมิน โดยตัวชี้วัดแต่ละตัวควรมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น หากพบตัวชี้วัดใดที่มีน้ ำหนัก น้อย
กว่า ๑๐% ควรพิจารณาตัดตัวชี้วัดนั้นออก และกระจายน้ำหนักให้กับตัวชี้วัดที่เหลือ ทั้งนี้ หากตัวชี้วัดตัว นั้นมี
ความสำคัญไม่สามารถตัดออกได้ ควรปรับค่าน้ำหนักของตัวชี้วัดใหม่ ซึ่งหากตัวชี้วัดนั้นมีความสำคัญจริง
น้ำหนักก็ไม่ควรน้อยกว่า ๑๐%
ช่องที่ 3 เป้าหมาย หมายถึง การกำหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคต ซึ่งองค์การจะต้องพยายามให้
เกิดขึ้น หรือหมายถึงการกำหนดภารกิจ ของ อปท. ในรูปของผลลัพธ์ สำคัญที่ต้ องการเป้าหมายมี ความ
เฉพาะเจาะจงน้อยกว่าวัตถุประสงค์ (Objectives) วัตถุประสงค์จะกำหนดขึ้น หลักจากกำหนดเป้าหมาย แล้ว
ในการกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้ผู้บริหารคิดเกี่ยวกับสิ่งซึ่ง อปท.ต้ องการทำให้บรรลุผลสำเร็จการ
กำหนดเกณฑ์เป้าหมายตัวชี้วัด แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ เป้าหมายเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงประโยชน์
ต้นรอบการประเมินผู้ รับการประเมินเป็ นผู้กรอกค่าเป้าหมายของแต่ ละตัวชี้วัดที่มีการตกลง
ร่วมกับผู้ประเมิน ซึ่งค่าเป้าหมายต้องสอดคล้องกับผลงานที่คาดหวังในช่วงระยะเวลารอบการประเมินและค่า
เป้าหมายของผู้ประเมินหรือหน่วยงาน ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 มิติ ดังนี้
1) เชิงปริมาณ หมายถึง ผลงานที่เป็นจำนวนวัดได้
2) เชิงคุณภาพ หมายถึง ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเรียบร้อยของผลงาน
ช่องที่ ๒
3) เชิงประโยชน์ หมายถึง ความรวดเร็วหรือความตรงตามเวลาที่กำหนด หรือความประหยัด
หรือความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากร
ช่องที่ ๑
น้ำ
หนัก
(2)

คะแนนที่ได้

4.๐

3.5

3.๐

2.5

2.๐

1.5

1.๐

เชิงประโยชน์ (10)

0.5

3.๐

2.5

2.๐

1.5

1.๐

0.5

3.๐

2.5

2.๐

รวมคะแนน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(11)
=
(8)+(9)+(10)

ผลการปฏิบัติงาน (7)
เชิงคุณภาพ (9)

เชิงปริมาณ (8)

1.5

เป้าหมาย (3)
เชิง
เชิง
คุณ
ประโยชน์
ภาพ
(6)
(5)

1.๐

เชิง
ปริ
มาณ
(4)

0.5

โครงการ/
งาน/กิจ
กรรม
(1)

ช่องที่ ๓

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
(12)
= (2) x (11)
(10)

เหตุผลทีท่ ำให้
งานสำเร็จ/
ไม่สำเร็จ
ตามเป้าหมาย
(13)

-๑๓ช่องที่ ๗

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)
น้ำ
หนัก
(2)

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
(12)
= (2) x (11)
(10)

4.๐

3.5

3.๐

2.5

2.๐

1.5

1.๐

เชิงประโยชน์ (10)

0.5

3.๐

2.5

2.๐

1.5

1.๐

0.5

3.๐

2.5

2.๐

ช่องที่ ๑๓

ช่องที่ ๑๒
รวมคะแนน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(11)
=
(8)+(9)+(1
0)

ผลการปฏิบัติงาน (7)
เชิงคุณภาพ (9)

เชิงปริมาณ (8)

1.5

เป้าหมาย (3)
เชิง
เชิง
คุณ ประโยชน์
ภา
(6)
พ
(5)

1.๐

เชิง
ปริ
มา
ณ
(4)

0.5

โครงกา
ร/งาน/
กิจ
กรรม
(1)

ช่องที่ ๑๑

คะแนนที่ได้

ช่องที่ 7 ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมินคุณค่าการทำงานของบุคคล หรือ วิธีการที่ใช้
ประเมินค่าว่าผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนมีความสามารถปฏิบัติงานได้เพียงใด โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพ
ของงานที่ผู้บังคับบัญชาได้บันทึกไว้ หรือจากการสังเกต และวินิจฉัยตามระยะเวลาที่ กำหนดเพื่อเป็นเครื่อง
ประกอบการพิจารณาในผลประโยชน์ตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงานนั้น ๆ
การประเมิน ผลการปฏิบ ัติงาน แบ่ งเป็ น 3 ประเภท คือ ผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณเชิง
คุณภาพ และเชิงประโยชน์
ผลการปฏิบ ัติงาน สิ้น รอบการประเมินผู้ ป ระเมินเป็ นผู้ กรอกค่ า คะแนน โดยเปรียบเที ย บ
ผลสำเร็จของงานกับเป้ าหมายที่ตกลงร่ วมกันไว้ ในแต่ละมิติ ตั้งแต่ ต้นรอบ โดยผลสำเร็จของงานที่ท ำได้
สามารถเทียบเป็นคะแนนได้ ดังนี้
ผลสำเร็จของงานเทียบกับเป้าหมาย (เชิงปริมาณ (8)
และเชิงคุณภาพ (9)) (ร้อยละ)
ไม่ถึงร้อยละ 60 ของเป้าหมาย
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเป้าหมาย
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100 ของเป้าหมาย
เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

คะแนน
0.5
๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓

ผลสำเร็จของงานเทียบกับเป้าหมาย (เชิงประโยชน์ (10))
(ร้อยละ)
ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเป้าหมาย
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 ของเป้าหมาย
ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 ของเป้าหมาย
ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย
ตัง้ แต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ของเป้าหมาย
ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 100 ของเป้าหมาย
เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

คะแนน
0.5
๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๓.๕
๔

ช่องที่ 11 หมายถึง การคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงานที่ผู้รับการประเมินทำได้ โดยคิด
คะแนน ดังนี้
(11) = คะแนนของเชิงปริมาณ + เชิงคุณภาพ + เชิงประโยชน>
(11) = (8) + (9) + (10)

เหตุผลที่ทำ
ให้งาน
สำเร็จ/
ไม่สำเร็จ
ตาม
เป้าหมาย
(13)

-๑๔รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน สิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินเป็นผู้กรอกคะแนนที่ประเมินได้
โดยนําคะแนนจากช่องผลการปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ+เชิงคุณภาพ+ เชิงประโยชน์) ที่ประเมินได้ มารวมกัน
โดยมีคะแนนเต็มแต่ละตัวชี้วัดเท่ากับ 10 คะแนน
ช่องที่ 12 ผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ผลที่ได้ตามมาจากผลผลิต หรือผลลัพธ์ของการปฏิบัติ
โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสมฤทธิ์ต้องมีมูลค่าหรือ คุณค่าต่อองค์กรเท่านั้น การคํานวณ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ดังนี้
สูตร = ค่าน้ำหนัก x คะแนนผลการปฏิบัติงาน
๑๐
(12) = (2) x (11)
10
ผลสัมฤทธิ์ของงาน สิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินเป็นผู้กรอกผลการประเมินตามสูตร คํานวณ
ดังนี้
- ผลสัมฤทธิ์ของงาน = (น้ำหนัก x รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน)/10 (ตัวเลขทศนิยม 2
ตำแหน่ง)
ช่องที่ 13 เหตุผลที่ทำให้งานสำเร็จ/ไม่สำเร็จ หมายถึง เหตุผลหลักที่ผู้รับการประเมินได้
ทำงาน แล้วส่งผลให้ผลผลิต หรือผลลัพธ์ของการปฏิบัติโครงการ/งาน/กิจกรรม ประสบความสำเร็จ
เหตุผลที่ทำให้งานบรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย สิ้นรอบการประเมิน ผู้ประเมินเป็นผู้กรอกโดยให้
ระบุเหตุผลที่ทำให้งานบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเป้าหมายในรอบการประเมินนั้น ๆ
เหตุผลที่ทำให้
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

น้ำ
หนัก
(2)

รวมคะแนน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(11)
=
(8)+(9)+(1
0)

(สมรรถนะ)
รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
(12)
= (2) x (11)
(10)

4.๐

3.5

3.๐

2.5

2.๐

1.5

1.๐

เชิงประโยชน์ (10)

0.5

3.๐

2.5

2.๐

1.5

0.5

3.๐

2.5

2.๐

1.๐

ผลการปฏิบัติงาน (7)
เชิงคุณภาพ (9)

เชิงปริมาณ (8)

1.5

เป้าหมาย (3)
เชิง
เชิง
คุณ ประโยชน์
ภา
(6)
พ
(5)

1.๐

เชิง
ปริ
มา
ณ
(4)

0.5

โครงการ/
งาน/กิจ
กรรม
(1)

งานบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)

คะแนนที่ได้

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
(สมรรถนะ) ในส่วนที่จะเป็นการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สัดส่วนร้อยละ 30 ประกอบด้วย

เหตุผลที่ทำ
ให้งาน
สำเร็จ/
ไม่สำเร็จ
ตาม
เป้าหมาย
(13)

ช่ องที่ 1 ตัว ชี้ว ัดสมรรถนะ ประกอบด้ ว ย สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้ บริห าร และ
สมรรถนะประจำสายงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแต่ละตำแหน่ง ดังนี้
-๑๕(1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่กำหนดเป็นคุณลักษณะ
ร่วมของข้าราชการทุกคนที่จ ำเป็นต้องมีเพื่อเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรม และค่ านิยมที่พึงประกาศ
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้อองค์กร ประชาน และประเทศชาติ ประกอบด้วย
1.1) การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
1.2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3) การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ช่องที่ ๔
1.4) การบริการเป็นเลิศ
1.5) การทำงานเป็นทีม
ช่องที่ ๖

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ 30) สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น

ช่องที่ ๕

ช่องที่ ๑
ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)

น้ำหนัก
(2)

ระดับ
ที่คาดหวัง/ต้องการ
(3)

ระดับ
ที่ประเมินได้
(4)

คะแนนที่ได้
(๕)

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)
5

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรม
ที่ผู้รบั การประเมินแสดงออก
(๗)

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

ช่องที่ ๒

ช่องที่ ๗

ช่องที่ ๓

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5 การทำงานเป็นทีม

(2) สมรรถนะประจำผู ้ บ ริ ห าร (Managerial Competency) คื อ สมรรถนะที ่ ผ ู ้ บ ริ ห าร
จำเป็นต้องมีในฐานะผู้นําหรือผู้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนําทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยใช้ประเมินเฉพาะตำแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอํานวยการท้องถิ่น ประกอบด้วย
2.1) การเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง
2.2) ความสามารถในการเป็นผู้นํา
2.3) ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4) การคิดเชิงกลยุทธ์
สมรรถนะประจำผู้บริหาร
1. การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเป็นผูน้ ำ
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ์
น้ำหนักรวม

30

คะแนนรวม

(3) สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) คือ สมรรถนะที ่ ก ำหนดเฉพาะ
สำหรับ ตำแหน่ง/สายงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ สามารถปฏิบัติ

ภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ขององค์กร (ปรากฏตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ ง)
โดยใช้ประเมินเฉพาะตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป โดยต้ นรอบการประเมินผู้รับการประเมิน
เป็นผู้กรอกสมรรถนะประจำสายงานที่ตกลงร่วมกันกับผู้ประเมิน อย่างน้อยจำนวน 3 สมรรถนะ
-๑๖ช่องที่ 2 น้ำหนัก ต้นรอบการประเมิน ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอกค่าน้ำหนักแต่ละสมรรถนะ
ที่มีการตกลงร่ ว มกับ ผู้ป ระเมิน สำหรับ การกำหนดค่ าาน้ ำหนักของสมรรถนะหลัก ซึ่งเป็ นสมรรถนะเชิง
พฤติกรรมที่กำหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการทุกคนที่จำเป็นต้องมี ควรกำหนดค่าน้ำหนักสมรรถนะ
หลักของ ข้าราชการทุกคนในองค์กร (อปท.) หรือหน่วยงาน (สำนัก/กอง/ส่วนราชการ) ในระดับที่เท่ากัน
ช่องที่ 3 ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ ต้นรอบการประเมิน ผู้ รับการประเมินเป็ นผู้กรอก โดยให้
ระบุระดับที่ตอ้ งการของแต่ละสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแต่ละตำแหน่ง (บังคับเลือก)
ช่องที่ 4 ระดับที่ประเมินได้ สิ้นรอบการประเมิน ผู้ประเมินเป็นผู้กรอกระดับที่ประเมินได้ โดยผู้
ประเมินพิจารณารายละเอียดพฤติกรรมในพจนานุกรมสมรรถนะของพนักงานส่ วนท้องถิ่นที่ละรายการ จนถึง
ระดับสมรรถนะที่กำหนด
ช่องที่ 5 คะแนนที่ได้ สิ้นรอบการประเมิน ผู้ประเมินเป็นผู้กรอกคะแนนที่ได้ตามแนวทางการ
ประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. ผู้ ป ระเมิน ต้ องพิจ ารณาว่ าผู้ ถูกประเมินนั้น ๆ กำหนดให้ มีระดับสมรรถนะที่ต้ องการใน
ระดับ ใด พฤติกรรมที่จะใช เป็นหลักฐานในการประเมินได้แก่ พฤติกรรมทุกรายที่ปรากฏในพจนานุกรมระดับ
สมรรถนะหลัก ตั้งแต่ตน้ จนถึงระดับสมรรถนะหลักที่ต้องการหรือที่ปรากฏนั้น ๆ
2. ในการประเมินสมรรถนะหนึ่งๆ ผู้ประเมินจะพิจารณาจากสมรรถนะหลักแต่ ละสมรรถนะ
โดยประเมินและให้ คะแนนตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะหลัก และบันทึกผลการให้ คะแนนลงใน
แบบฟอร์มที่กำหนด รวมทั้งระบุเหตุการณ์/พฤติกรรมที่ผู้รับการประเมินแสดงออก
ช่องที่ ๔

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ 30) สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป

ช่องที่ ๕

ช่องที่ ๖

ช่องที่ ๑
ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)

น้ำหนัก
(2)

ระดับ
ที่คาดหวัง/ต้องการ
(3)

ระดับ
ที่ประเมินได้
(4)

คะแนนที่ได้
(๕)

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)
5

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรม
ที่ผู้รบั การประเมินแสดงออก
(๗)

สมรรถนะหลัก (อย่างน้อย ๓ สมรรถนะ)
1.
2.
3.

ช่องที่ ๒

ช่องที่ ๓

ช่องที่ ๗

ตัวอย่างเช่น : นาง ก. เป็นนักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชํานาญการ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ นาง ก.
ต้องมี ระดับสมรรถนะหลักที่ต้องการด้านการบริการเป็นเลิศ ที่ระดับที่ 2 ดังนั้น ในการประเมินผู้ประเมินจะ
ทำการประเมิน สมรรถนะหลั กดัง กล่ าวครอบคลุม พฤติ กรรมทั้ง หมดตามที่ระบุไว้ ในพจนานุกรมระดั บ
สมรรถนะ ตั้งแต่ระดับที่ 1 จนถึงระดับที่ 2
3. ผู้ประเมินพิจารณารายละเอียดพฤติกรรมในพจนานุกรมระดับสมรรถนะทีละรายการจนถึง
ระดับสมรรถนะที่กำหนด ทำการนับรายการพฤติกรรมที่ผู้รับการประเมินทำได้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ โดยเป็น

พฤติกรรมที่ท ำได้ชัดเจน เห็นประจักษ์ และสม่ำเสมอ 80 % ขึ้นไป ทั้งนี้ ไม่ ให นับพฤติกรรมที่ผู้ รั บ การ
ประเมินยังไม่ ได้ทำได้ ไม่ดีหรือไม่ ครบถ้วน หรือยังมีจุดบกพร่ องต้ องปรับปรุง หลังจากนั้นให้ นํารายการ
พฤติกรรมที่ประเมินได้ไปเทียบกับหลักเกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะ ตามตารางเปรียบเทียบค่าคะแนน ดังนี้
-๑๗ระดับที่ต้องการ/คาดหวัง
(ตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง)

ระดับที่
ประเมินได้
0

ระดับที่
ประเมินได้
๑

ระดับที่
ประเมินได้
๒

ระดับที่
ประเมินได้
๓

ระดับที่
ประเมินได้
๔

ระดับที่
ประเมินได้
๕

ระดับที่ประเมินได้

ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 0
ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ ๑
ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ ๒
ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ ๓
ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ ๔
ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ ๕

ความหมายของค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
5 คะแนน = ระดับที่ประเมินได้มากกว่าระดับที่คาดหวังหรือต้องการ 1 ระดับขึ้นไป
4 คะแนน = ระดับที่ประเมินได้เท่ากับระดับที่คาดหวังหรือต้องการ
3 คะแนน = ระดับที่ประเมินได้นอ้ ยกว่าระดับที่คาดหวังหรือต้องการ 1 ระดับ
2 คะแนน = ระดับที่ประเมินได้นอ้ ยกว่าระดับที่คาดหวังหรือต้องการ 2 ระดับ
1 คะแนน = ระดับที่ประเมินได้นอ้ ยกว่าระดับที่คาดหวังหรือต้องการ 3 ระดับ
0 คะแนน = ระดับที่ประเมินได้ตำ่ ที่สุด/ไม่แสดงออกพฤติกรรม/สมรรถนะ
ทั้งนี้ การกำหนดค่าคะแนนดังกล่ าวเพื่อเป็ นการกระตุ้นและผลักดันให้ ข้าราชการแสดงออก
พฤติกรรมในระดับที่ดีขึ้นมากกว่ าระดับที่คาดหวังหรือต้ องการ ซึ่งหากข้ าราชการแต่ ละคนสามารถแสดง
พฤติกรรมหรือสมรรถนะได้ ตามเป้าหมายหรือเกินกว่ าเป้าหมายที่กำหนด จะทำให้การปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์ต้อหน่วยงานและองค์กร
ช่องที่ 6 ผลการประเมิน สิ้นรอบการประเมิน ผู้ ประเมินเป็นผู้กรอกผลการประเมินตามสูตร
คํานวณ ดังนี้ ผลการประเมิน = (น้ำหนัก x คะแนนที่ได้) /5 (ตัวเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
ช่ อ งที ่ 7 ระบุ เ หตุ ก ารณ์ /พฤติ ก รรมที ่ ผู้ ร ั บ การประเมิ น แสดงออก สิ ้ น รอบการประเมิน
ผู้ประเมินเป็นผู้กรอกโดยให้ระบุเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมที่ผู้ รับการประเมินแสดงออกในแต่ ละสมรรถนะ
ในรอบการประเมินนั้น ๆ
สรุปผลการประเมิน
ในส่วนนี้ผู้ประเมินเป็นผู้กรอกสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวบรวมคะแนน การ
ประเมินจากส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
สรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน

คะแนน
(ร้อยละ)

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

หมายเหตุ

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

70
30

คะแนนรวม

100

-๑๘ระดับผลการประเมิน
ผู้ประเมินเป็นผู้กรอก โดยนําผลการประเมินของผู้รับการประเมินมาเทียบกับช่วงคะแนน 5
ระดับที่กำหนด
ระดับผลการประเมิน
❑ ดีเด่น
❑ ดีมาก
❑ ดี
❑ พอใช้
❑ ต้องปรับปรุง

(ร้อยละ 90 ขึ้นไป)
(ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90)
(ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80)
(ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70)
(ต่ำกว่าร้อยละ 60)

ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล

ในส่วนนี้เป็นการวางแผนร่ วมกันระหว่างผู้ประเมินกับผู้ รับการประเมิน เพื่อกำหนดกิจกรรม
ในการพัฒนางาน/สมรรถนะของผู้ รับการประเมินในรอบการประเมินถัด ๆ ไป โดยควรเลือกงาน/สมรรถนะที่
ต้องการพัฒนาให้ ดีขึ้น ซึ่งควรเป็ นงาน/สมรรถนะ ที่มีผลการประเมินต่ างจากระดับเป้าหมาย หากไม่ มีให้
เลือกงาน/สมรรถนะที่คาดว่ าจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในอนาคตหรือที่ต้ องการพัฒนาตามความสนใจ
ส่วนตัว
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน/
สมรรถนะที่เลือกพัฒนา
(1)

วิธีการพัฒนา
(2)

ช่วงเวลาที่ต้องการ
พัฒนา
(3)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(4)

ส่วนที่ ๔ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล

ในส่วนนี้ให้ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินลงนามในข้ อตกลงการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการ
กำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานในส่ วนที่ 1 และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ในส่ วนที่ 2 เพื่อ
ขอรับการประเมินตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน
ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ชื่อ-นามสกุล (ผู้รบั การประเมิน).....................................ตำแหน่ง............................................... ได้เลือกตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ (สรรถนะ) เพื่อขอรับการประเมิน โดยร่วมกับผู้ประเมินกำหนดตัวชี้วัด

น้ำหนัก และเป้าหมายตัวชี้วัด รวมทั้งกำหนดน้ำหนักสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงานใน
แต่ละสมรรถนะ พร้อมได้ลงลายมือชื่อรับทราบข้อตกลงในการปฏิบัติราชการร่วมกันตั้งแต่เริ่มรอบระยะเวลาการประเมินแล้ว

-๑๙ลงชื่อ......................................(ผู้รบั การประเมิน)
(…………...............................………)
ตำแหน่ง...............................................
วันที่.......................................................

ลงชื่อ.......................................(ผู้ประเมิน)
(.....................................................)
ตำแหน่ง.................................................
วันที่..........................................................

ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
รายบุคคล

ในส่วนนี้เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ให้ ผู้ประเมินแจ้ งผลการประเมินให้ ผู้รับการประเมินทราบ
เป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอม
ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ พนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็ นพยานว่าได้
มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
❑ ได้รับทราบผลการประเมิน และ
แผนพัฒนาปฏิบัติราชการรายบุคคลแล้ว

❑ ได้แจ้งผลการประเมิน และผู้รับการ
ประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว

❑ ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่...................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ

ลงชื่อ............................... (ผู้รับการประเมิน)
(..................................................)

ลงชื่อ..........................................(ผู้ประเมิน)
(.........................................................)

ลงชื่อ ................................................ พยาน
(...................................................)

ตำแหน่ง .....................................................
วันที่ ...................................................

ตำแหน่ง .....................................................
วันที่ ..........................................................

ตำแหน่ง.....................................................
วันที่ .........................................................

ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)
รายบุคคล

ในส่วนนี้ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ ามี) เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการ
ประเมิน ก่อนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ ไป (ถ้ามี)
❑ เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น
❑ มีความเห็นต่าง ดังนี.้ .....................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
ตำแหน่ง ...............................................................
วันที่ ...............................................................

-๒๐ส่วนที่ 7 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล

ในส่วนนี้ให้ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่ วน
ท้องถิ่น เป็นผู้กรอกรายละเอียดตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ก่อนนําเสนอนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ส่วนที่ ๗ ความเห็นคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
❑ เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น
❑ มีความเห็นต่าง ดังนี.้ .....................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………….
คะแนนที่ควรได้รับร้อยละ.............
ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
วันที่ ...............................................................

ส่วนที่ 8 ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในส่วนนี้ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นต่ อมติ
ของคณะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 8 ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เห็นด้วยตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
❑ มีความเห็นต่าง ดังนี้......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
คะแนนที่ควรได้รับร้อยละ..............
ลงชื่อ.............................................................................
(........................................................................)
ตำแหน่ง.......นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ..…
วันที่

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

