
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง           โทร 042-165607       

ที ่    สน  76901 /    - วันที ่  10  มกราคม  2566   

เรื่อง   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 

๑. เรื่องเดิม 
1.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 31  ธันวาคม  2558 โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เห็นชอบแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น  และก าหนดให้ใช้แบบประเมินดังกล่าว ตั้งแต่รอบการประเมินผล 
ประจ าปีงบประมาณ  2566 จ านวน  2  ครั้ง ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) ครั้งที่ 2 (1 เมษายน –    
30 กันยายน) 

1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) โดยประกาศให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปตามผลงาน คุณลักษณะงานในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างนั้นโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ในสัดส่วนที่ก าหนด โดยบังคับใช้วิธีการประเมินดังกล่าว
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565  เป็นต้นไป 

๒. ข้อเท็จจริง 
จากหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จึงประกาศใช้หลักเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ที่อยู่ในสังกัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 –                  
31 มีนาคม 2566) ซึ่งประกอบด้วย  

2.1 พนักงานส่วนต าบล ,พนักงานครู 
2.2 พนักงานจ้าง 

3. ข้อระเบียบ 
 3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 3.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 31  ธันวาคม  2558 

 3.3 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)     
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4. ข้อพิจารณา 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  บรรลุตามวัตถุประสงค์   จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  ดังรายละเอียดแนบท้าย  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นควรกรุณาลงนามในประกาศท่ีแนบท้ายนี้ 
 

                                               
                          (นางรัชนีพร  ปัญญาภู) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

 
(นางสาวมณีประภา  ผิวเงิน) 

หัวหน้าส านักปลัด 
 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง             

   เห็นชอบ             ไม่เห็นชอบ            

 เหตุผล (ถ้ามี)…………………………… 

              
 (นายชาญวิทย์ กิณเรศ)                                           ความเห็นของนายก อบต.     

   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง     อนุมัติ        ไม่อนุมัต ิ  

        เหตุผล (ถ้ามี)…………………………… 

   

          
       (นายอุกฤษณ์  บาลลา) 

                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
 
 



 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู  

และพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2566   

……………………………………………………………………………………. 
 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร  ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดเพ่ือทราบ ก่อนเริ่ม
รอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินนั้น 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างในสังกัด ส าหรับรอบการประเมินประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564   ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมินปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม  2565 – 
30 กันยายน 2566) 

ข้อ 3 ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
ครูและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.1  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานครู 
3.1.1 ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน โดยมีองค์ประกอบการประเมินและ

สัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณ

ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า (พนักงานส่วน
ต าบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองงาน ก าหนด ร้อยละ 50) 

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน (พนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในระหว่าง
การทดลองงาน ก าหนด ร้อยละ 50) 

3.1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมิน
กับผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย 

/(2) พฤติกรรม... 
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 (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวน
สมรรถนะที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสาย
งาน 3 ด้าน และสมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน 

3.1.3 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช้างมิ่ง  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี  พอใช้ และต้อง
ปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม 

3.1.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม  

 

  3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
  3.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง

ทั่วไป ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้ 

  - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ร้อยละ 80 พิจารณาจาก 
     (1) ปริมาณผลงาน 
     (2) คุณภาพของงาน 
     (3) ประโยชน์ของงาน 
 - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วน

ต าบลมาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
    (1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย

ก าหนดระดบัสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
    (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจส าหรับ

ผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย               
3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงานส่วนต าบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/
ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

    (3) พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะ
หลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 

    (4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 
ด้าน และสมรรถนะประจ าสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิด
สร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 

 3.2.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ให้จัด
กลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง   
 

         4. ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จ
ตามท่ีก าหนด 

/5. เมื่อครบ... 
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  5. เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้น
สังกัดของ พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด าเนินการดังนี้ 
  5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ช้างมิ่งก าหนด 
  5.2 จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อ ตามล าดับ
คะแนนผลการประเมิน 
  6. ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการประเมิน 
ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ค่าจ้าง
ประจ า และเลื่อนอัตราค่าตอบแทน  
     

ประกาศ  ณ วันที่  10  มกราคม  พ.ศ. 2566 
 

                   (ลงชื่อ)     
                (นายอุกฤษณ์  บาลลา) 

                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
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ตัวอย่าง 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ส าหรับต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอ านวยการท้องถิ่น)  

 

รอบการประเมิน 
 
 
 
 

ผู้รับการประเมิน 

เลขประจ าตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ต าแหน่ง........................................................................................  

ต าแหน่งประเภท............................................................. ระดับ............................................................................... เลขที่ต าแหน่ง................................................................................. 

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

ผู้ประเมิน 

เลขประจ าตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ต าแหน่ง........................................................................................  

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

❑  ครั้งที ่1 วันที่  1  ตุลาคม      25.. ถึง  31  มีนาคม 25.. 
❑  ครั้งที ่2 วันที่  1  เมษายน 25.. ถึง  30  กันยายน 25.. 
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1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน 
 
 

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

1 2 3 4 5 
 

(A) (B) (C) 
         

         

         

 รวม 70 - - - - - 

 

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมาก าหนดเป็นการ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

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

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐) 
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1.2 หลังสิ้นรอบการประเม ิน 

 
 

ล าดับ การประเมินตนเอง ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน ของผู้ประเมิน (I)=(C) x (H) 
 ที่ส าเร็จตามตัวชี้วัด ความส าเร็จ (ระดับคะแนน) (ระดับคะแนน) 5 
 (E) (F) (G) (H)  

      

      

      

 รวม - -  

 

หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานส าเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 
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สมรรถนะ 
 
 

(A) 

 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 
 

(B) 

ระดับ ที่
คาดหวัง ตาม

มาตรฐาน 
ก าหนด 
ต าแหน่ง 

(C) 

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ 
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนน ที่

ได้ ตาม
ตาราง 

เปรียบเทียบ 

 
(G) 

 
ผลคะแนน ที่

ได้ 
(H) = (B) x (G) 

5 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน 

(ระดับ) 
 

(F) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 

(D) 

ผลการประเมิน 
(ระดับ) 

(E) 

สมรรถนะหลัก        

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน        

4. การบริการเป็นเลิศ        

5. การท างานเป็นทีม        

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร        

1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง        

2. ความสามารถในการเป็นผู้น า        

3. ความสามารถในการพัฒนาคน        

4. การคิดเชิงกลยุทธ์        

รวม 3
0 

- - - - -  

ส่วนที่  2  การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐) 
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ข ้อตกลงการประเม ินผลการปฏ ิบัติงานฉบับน ี ้จัดทำข ึ้น  ระหว ่างช ื่อ-นามสก ุล ................................. ......................ต าแหน่ง................................... ................... 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเม ิน กับชื่อ-นามสกุล ..............................................................................ตำแหน ่ง………………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเม ิน ผู้
ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ เพ่ือใช้
ส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่.. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งม่ันปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย และ

เกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้  และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า  ยินดีให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผล 
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

ลงชื่อ.....................................................(ผู้รับการประเมิน) ลงชื่อ........................................................(ผู้ประเมิน) 
(…………...............................………) (.....................................................) 

ต าแหน่ง............................................... ต าแหน่ง................................................. 
วันที่........................... วันที่................................. 

 
 

4.1 ผลการประเมินตนเอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่มีอยู่จริง 

 
(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับการประเม ิน 

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

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

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน 
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4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 
 
 

รายการ คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) ระดับผลการประเมิน 

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

2. การประเมินสมรรถนะ 30  

รวม 100  

 
 
 

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

ต าแหน่ง...................................................... 
วันที่.............................................. 

 

 
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ 

ที่เลือกพัฒนา 
(ก) 

วิธีการพัฒนา 
 

(ข) 

ช่วงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
 

(ง) 
    

ส่วนที่  5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
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❑  ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว ❑  ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว  ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่.............................. 
  แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ 

ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ......................................................... โดยมี..........................................เป็นพยาน 
(.........................................................) (.........................................................)  

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

วันที่................................. วันที่................................. ต าแหน่ง........................................................................ 
  พยาน 
  วันที่................................. 

 

 

ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผูบ้ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) 

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

............ 
2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตผุล................................................................................................................................... 

รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.......................... 
 

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

ต าแหน่ง.................................................................... 
วันที่................................. 
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ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 

  เห็นชอบกบัผลคะแนนของ  ผู้ประเม ิน ตามส่วนที่ 4 หรือ  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7 
       มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................   

      2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตผุล........................................................................................................................ 
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 

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

(...................................................................) 
ต าแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต. ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ วันที่

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

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 

❑ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................  ............ 
2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตผุล....................................................................................................................... ............ 

รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
 

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

ต าแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
วันที่................................. 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) 
 

 

รอบการประเมิน 
 
 
 
 

ผู้รับการประเมิน 

เลขประจ าตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ต าแหน่ง........................................................................................ 

ต าแหน่งประเภท............................................................. ระดับ............................................................................... เลขที่ต าแหน่ง................................................................................. 

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

ผู้ประเมิน 

เลขประจ าตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ต าแหน่ง........................................................................................ 

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

❑  ครั้งที ่1 วันที่  1  ตุลาคม 25.. ถึง  31  มีนาคม 25.. 
❑  ครั้งที ่2 วันที่  1  เมษายน 25.. ถึง  30  กันยายน 25.. 
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1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน 
 
 

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

1 2 3 4 5 
 

(A) (B) (C) 
         

         

         

 รวม 70 - - - - - 

 

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมาก าหนดเป็นการ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

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

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐) 
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1.2 หลังสิ้นรอบการประเม ิน 

 
 

ล าดับ การประเมินตนเอง ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน ของผู้ประเมิน (I)=(C) x (H) 
 ที่ส าเร็จตามตัวชี้วัด ความส าเร็จ (ระดับคะแนน) (ระดับคะแนน) 5 
 (E) (F) (G) (H)  

      

      

      

 รวม - -  

 

หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานส าเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 
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สมรรถนะ 
 
 

(A) 

 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 
 

(B) 

ระดับ ที่
คาดหวัง ตาม

มาตรฐาน 
ก าหนด 
ต าแหน่ง 

(C) 

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ 
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนน ที่

ได้ ตาม
ตาราง 

เปรียบเทียบ 

 
(G) 

 
ผลคะแนน ที่

ได้ 
(H) = (B) x (G) 

5 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน 

(ระดับ) 

(F) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 

(D) 

ผลการประเมิน 
(ระดับ) 

(E) 

สมรรถนะหลัก        

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน        

4. การบริการเป็นเลิศ        

5. การท างานเป็นทีม        

สมรรถนะประจ าสายงาน        

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

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

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

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

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

รวม 30 - - - - -  

ส่วนที่  2  การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐) 
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ข ้อตกลงการประเม ินผลการปฏ ิบัติงานฉบับน ี ้จัดทำข ึ้น  ระหว ่างช ื่อ-นามสก ุล .......................................................ต าแหน่ง................................... ................... 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับชื่อ-นามสกุล ..............................................................................ต าแหน่ง………………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน ผู้

ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ เพ่ือใช้
ส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่ .. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผูร้ับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งม่ันปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย และ

เกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้  และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า  ยินดีให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผล 
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

ลงชื่อ.....................................................(ผู้รับการประเมิน) ลงชื่อ........................................................(ผู้ประเมิน) 
(…………...............................………) (.....................................................) 

ต าแหน่ง............................................... ต าแหน่ง................................................. 
วันที่........................... วันที่................................. 

 
 

4.1 ผลการประเมินตนเอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่มีอยู่จริง 

 
(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับการประเม ิน 

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

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

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน 
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4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 
 
 

รายการ คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) ระดับผลการประเมิน 

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

2. การประเมินสมรรถนะ 30  

รวม 100  

 
 
 

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

ต าแหน่ง...................................................... 
วันที่.............................................. 

 

 
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ 

ที่เลือกพัฒนา 
(ก) 

วิธีการพัฒนา 
 

(ข) 

ช่วงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
 

(ง) 
    

ส่วนที่  5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
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❑  ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว ❑  ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว  ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่.............................. 
  แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ 

ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ......................................................... โดยมี..........................................เป็นพยาน 
(.........................................................) (.........................................................)  

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

วันที่................................. วันที่................................. ต าแหน่ง....................................................... ................. 
  พยาน 
  วันที่................................. 

 

 

ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผูบ้ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) 

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

2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตผุล....................................................................................................................... ............ 
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.......................... 

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

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

วันที่................................. 
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ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหร ือพนักงานส่วนท้องถน ิ่ 

เห็นชอบกบัผลคะแนนของ  ผู้ประเม ิน ตามส่วนที่ 4 หรือ  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7 
มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................   

    2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตผุล................................................................................................................................... 
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 

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

(...................................................................) 
ต าแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต. ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ วันที่

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

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 

❑  เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

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

............ 
2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตผุล....................................................................................................................... ............ 

รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
 

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

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



1 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ) 
 

 

รอบการประเมิน 
 
 
 
 

ผู้รับการประเมิน 

เลขประจ าตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ต าแหน่ง.................................................................................. ...... 

ต าแหน่งประเภท............................................................. ระดับ............................................................................... เลขที่ต าแหน่ง........................................................................... ...... 

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

ผู้ประเมิน 

เลขประจ าตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ต าแหน่ง........................................................................ ................ 

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

❑ ครั้งที ่1 วันที่  1  ตุลาคม 25.. ถึง  31  มีนาคม 25.. 
❑  ครั้งที ่2 วันที่  1  เมษายน 25.. ถึง  30  กันยายน 25.. 
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1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน 
 
 

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

1 2 3 4 5 
 

(A) (B) (C) 
         

         

         

 รวม 50 - - - - - 

 

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมาก าหนดเป็นการ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

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

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๕๐) 
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1.2 หลังสิ้นรอบการประเม ิน 

 
 

ล าดับ การประเมินตนเอง ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน ของผู้ประเมิน (I)=(C) x (H) 
 ที่ส าเร็จตามตัวชี้วัด ความส าเร็จ (ระดับคะแนน) (ระดับคะแนน) 5 
 (E) (F) (G) (H)  

      

      

      

 รวม - -  

 

หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานส าเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 
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สมรรถนะ 
 
 

(A) 

 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 
 

(B) 

ระดับ ที่
คาดหวัง ตาม

มาตรฐาน 
ก าหนด 
ต าแหน่ง 

(C) 

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ 
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนน ที่

ได้ ตาม
ตาราง 

เปรียบเทียบ 

 
(G) 

 
ผลคะแนน ที่

ได้ 
(H) = (B) x (G) 

5 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน 

(ระดับ) 

(F) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 

(D) 

ผลการประเมิน 
(ระดับ) 

(E) 

สมรรถนะหลัก        

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน        

4. การบริการเป็นเลิศ        

5. การท างานเป็นทีม        

สมรรถนะประจ าสายงาน        

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

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

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

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

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

รวม 50 - - - - -  

ส่วนที่  2  การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๕๐) 
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ข ้อตกลงการประเม ินผลการปฏ ิบัติงานฉบับน ี ้จัดทำข ึ้น  ระหว ่างช ื่อ-นามสก ุล .......................................................ต าแหน่ง................................... ................... 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับชื่อ-นามสกุล ..............................................................................ต าแหน่ง………………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน ผู้

ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ เพ่ือใช้
ส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่.. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผูร้ับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งม่ันปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย และ

เกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้  และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า  ยินดีให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผล 
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

ลงชื่อ.....................................................(ผู้รับการประเมิน) ลงชื่อ........................................................(ผู้ประเมิน) 
(…………...............................………) (.....................................................) 

ต าแหน่ง............................................... ต าแหน่ง................................................. 
วันที่........................... วันที่................................. 

 
 

4.1 ผลการประเมินตนเอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่มีอยู่จริง 

 
(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับการประเม ิน 

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

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

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน 
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4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 
 
 

รายการ คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) ระดับผลการประเมิน 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 50 
  ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

  

 ดีมาก ต้ังแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
2. การประเมินสมรรถนะ 50 

 

 ดี ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
 พอใจ ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 

รวม 100 
 

 ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 

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

ต าแหน่ง...................................................... 
วันที่.............................................. 

 

 
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ 

ที่เลือกพัฒนา 
(ก) 

วิธีการพัฒนา 
 

(ข) 

ช่วงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
 

(ง) 
    

ส่วนที่  5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
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❑  ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว ❑  ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว  ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่.............................. 
  แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ 

ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ......................................................... โดยมี..........................................เป็นพยาน 
(.........................................................) (.........................................................)  

ต าแหน่ง............................................................... ต าแหน่ง............................................................... ลงชื่อ......................................................... 
ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน (.........................................................) 

วันที่................................. วันที่................................. ต าแหน่ง.......................................................... .............. 
  พยาน 
  วันที่................................. 

 
 
 

 

ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผูบ้ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) 

❑  เห็นชอบกบัผลคะแนนของผู้ประเม ิน 
❑  มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................  

............ 
2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตผุล....................................................................................................................... ............ 

รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.......................... 
 

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

ต าแหน่ง.................................................................... 
วันที่................................. 
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ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหร ือพนักงานส่วนท้องถน ิ่ 

เห็นชอบกับผลคะแนนของ  ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ 4 หรือ  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7 
มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล................................................................................................. ......................  

    2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตผุล................................................................................................................................... 
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 

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

(...................................................................) 
ต าแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต. ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ วันที่

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

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 

❑  เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

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

............................................................................................................................. ...... 
2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตผุล....................................................................................................................... ............ 

รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
 

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

ต าแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
วันที่................................. 
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(ตัวอย่าง) 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) 

 
รอบการประเมิน  ครั้งที ่1 วันที่  1 ตุลาคม 2562 ถึง  31  มีนาคม 2563 

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

 

ผู้รับการประเมิน 

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

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

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

ผู้ประเมิน 

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

ต าแหน่งประเภท อ านวยการท้องถิ่น  ระดับ ต้น ส านัก/กอง  ส านักปลัด 
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1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน 
 
 

ล าดับ 
ที ่

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 
 

(A) 

ตัวชี้วัด 
 
 

(B) 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 
(C) 

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 

1 2 3 4 5 

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

25 8
0 

85 90 9
5 

10
0 

2 แผ น อ  ัตร ากำล  ั ง มีป ร ะส  ิ ทธ  ิ ภ าพ  แล ะ 
ประสิทธิผล 

ร้อยละของผู้ที่ผ่านเกณฑ์คะแนนในการ 
ประเมินค่างาน 

25 4
0 

50 60 7
0 

80 

3 การประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

จ านวนข้าราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2563 
แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 

20 5 10 15 2
0 

25 

 รวม 70 - - - - - 

 

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมาก าหนดเป็นการ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

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

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐) 
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1.2 หลังสิ้นรอบการประเม ิน 

 
 

ล าดับ 

ตัวชี้วัด 

การประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

ของผู้ประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(H) 

คะแนนที่ได้ 

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

ผลการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตามตัวชี้วัด 

(E) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 

(F) 

ผลการประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

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

5 
  2. บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้าง    

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

  อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ตรงกับแผนอัตราก าลัง บัญชีลงเวลา และ    

  ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน    

2 70 บัญชีหรือตารางการประเมินค่างาน/โปรแกรมประเมินค่างาน 4 4 2
0 

3 25 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 5 2
0 

 รวม - - 5
5 

 

หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่ผู้รับการประเมินแสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานส าเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 
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สมรรถนะ 
 
 

(A) 

 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 
 

(B) 

ระดับ ที่
คาดหวัง ตาม

มาตรฐาน 
ก าหนด 
ต าแหน่ง 

(C) 

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ 
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนน ที่

ได้ ตาม
ตาราง 

เปรียบเทียบ 

 
(G) 

 
ผลคะแนน ที่

ได้ 
(H) = (B) x (G) 

5 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน 

(ระดับ) 
 

(F) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 

(D) 

ผลการประเมิน 
(ระดับ) 

(E) 

สมรรถนะหลัก        

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5 3 โครงการปรับปรุงการท างาน 3 3 4 4 

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 4 2 รายงานการประชุม 2 2 4 3.20 

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 4 2 ระบบฐานกฎหมาย 1 1 3 2.40 

4. การบริการเป็นเลิศ 5 2 ทะเบียนผู้ขอค าปรึกษา 3 3 5 5 

5. การท างานเป็นทีม 4 2 เป็นจิตอาสา 4 4 5 4 

สมรรถนะประจ าสายงาน        

1. การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก 2 2 การแก้ไขปัญหาร้องเรยน 2 2 4 1.60 

2. การคิดวิเคราะห์ 2 2 แผนอัตราก าลัง 3 3 5 2 

3. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 2 2 ระบบการสั่งงาน 3 3 5 2 

4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 2 2 งานที่น าเสนอ 2 2 4 1.60 

รวม 3
0 

- - - - - 25.80 

ส่วนที่  2  การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐) 
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ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้น ระหว่างชื่อ-นามสกุล   นายศักดา ชูวงศ์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับชื่อ-นามสกุล นายอดิศร สุนทรวิภาต ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน 
ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที ่2 การประเมินสมรรถนะ เพ่ือใช้

ส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที ่2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตาม 
เป้าหมาย  และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามท่ีได้ตกลงไว้  และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า  ยินดีให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 25…. วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 25…. 

 
 
 
 

4.1 ผลการประเมินตนเอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่มีอยู่จริง 

 
ลงชื่อ  ศักดา (ผู้รับการประเมิน) 

( นายศักดา ชูวงศ์ ) 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 25... 

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน 
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4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 
 
 

รายการ คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) ระดับผลการประเมิน 

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

2. การประเมินสมรรถนะ 30 25.80 

รวม 100 80.80 

 

ลงชื่อ  อดิศร  (ผู้ประเมิน) 
( นายอดิศร สุนทรวิภาต ) 
ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด  

วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 25... 
 
 
 

 
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ 

ที่เลือกพัฒนา 
(ก) 

วิธีการพัฒนา 
 

(ข) 

ช่วงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
 

(ง) 
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ 
ปฏิบัติงานและเชื่อมโยงข้อมูล 

ฝึกอบรม พฤศจิกายน 2564 จัดท าโครงการพัฒนาระบบ และการ 
เชื่อมโยงข้อมูล 

ส่วนที่  5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
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ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว  ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว  ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่.............................. 
   แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ 

ลงชื่อ อดิศร  ลงชื่อ ศักดา โดยมี..........................................เป็นพยาน 
 ( นายอดิศร สุนทรวิภาต  ) ( นายศักดา ชูวงศ์ )  

ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด   ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ลงชื่อ......................................................... 
ผู้ประเมิน  ผู้รับการประเม ิน (.........................................................) 

วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 25...  วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 25... ต าแหน่ง........................................................................ 
   พยาน 
   วันที่................................. 

 

 

ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผูบ้ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) 

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

............ 
2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตผุล................................................................................................................................... 

รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.......................... 
 

ลงชื่อ   โควิด  
( นายโควิด แน่มาก ) 

ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันลือโลก 
วันที่  2  ตุลาคม พ.ศ. 25... 
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ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 

❒  เห็นชอบกบัผลคะแนนของ  ผู้ประเม ิน ตามส่วนที่ 4 หรือ  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7 
❑  มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................  

............ 
2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตผุล....................................................................................................................... ............ 

รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
ลงชื่อ โควิด 

( นายโควิด แน่มาก ) 
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันลือโลก 
ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 

วันที่  3  ตุลาคม พ.ศ. 25.... 

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 

❒  เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

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

............ 
2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตผุล................................................................................................................................... 

รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
ลงชื่อ บุญรักษา 

( นายบุญรักษา โชคช่วย ) 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันลือโลก 

วันที่  4  ตุลาคม พ.ศ. 25.... 


