คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง)
ประจาปี พ.ศ.2563

งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

บทที่ 1
บทนา
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับปรุงระบบจาแนกตาแหน่งของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง (Broadband) และมติที่ประชุมครั้ง ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
2557 เห็นชอบในหลักการการสร้างความสมบูรณ์ของระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยให้มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นใหม่ทั้งระบบ และได้มีประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่ น เรื่อง กาหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 แก้ไ ข
“ตาแหน่งประเภทบริหาร” และ “ตาแหน่งประเภทอานวยการ” เป็น “ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ” และ
“ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น” และตามแนบท้ายประกาศ เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 บัญชีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่ จาเป็นของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. ความรู้ที่จาเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจานวน 21 ด้าน (สายงานประเภท
บริหารท้องถิ่น อย่างน้อย 7 ด้าน , สายงานประเภทอานวยการท้องถิ่น อย่างน้อย 7 ด้าน , สายงานประเภท
วิชาการ อย่างน้อย 5 ด้าน , สายงานประเภททั่วไป อย่างน้อย 3 ด้าน)
2. ทักษะที่จาเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจานวน 9 ด้าน ดังนี้
1) ทักษะการบริหารข้อมูล
2) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3) ทักษะการประสานงาน
4) ทักษะในการสืบสวน
5) ทักษะการบริหารโครงการ
6) ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
7) ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
8) ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
9) ทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
(สายงานประเภทบริหารท้องถิ่น อย่างน้อย 4 ด้าน , สายงานประเภทอานวยการท้องถิ่น อย่างน้อย
4 ด้าน , สายงานประเภทวิชาการ อย่างน้อย 3 ด้าน , สายงานประเภททั่วไป อย่างน้อย 3 ด้าน)
3. สมรรถนะที่จาเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 3 ประเภท
3.1 สมรรถนะหลัก ที่ข้าราชการทุกประเภทและระดับตาแหน่ง จาเป็นต้องมี 5 สมรรถนะ ดังนี้
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม

3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4) การบริการเป็นเลิศ
5) การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาตัวผู้บริหาร สมรรถนะที่ข้าราชการประเภทบริหาร และอานวยการ จาเป็นต้อง
มี 4 สมรรถนะ ดังนี้
1) การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
2) ความสามารถในการเป็นผู้นา
3) ความสามารถในการพัฒนา
4) ความคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจาสายงาน ที่ กาหนดเฉพาะสาหรั บประเภทและระดับต่า ง ๆ จ านวน 22
สมรรถนะ อย่างน้อยสายงานละ 3 สมรรถนะ ซึ่งได้กาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มี 4 ประเภท ดังนี้
บริหารท้องถิ่น , อานวยการท้องถิ่น , วิชาการ , ทั่วไป และให้มีระดับ ดังต่อไปนี้
1) ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
- ระดับต้น
- ระดับกลาง
- ระดับสูง
2) ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
- ระดับต้น
- ระดับกลาง
- ระดับสูง
3) ตาแหน่งประเภทวิชาการ
- ระดับปฏิบัติการ
- ระดับชานาญการ
- ระดับชานาญการพิเศษ
- ระดับเชี่ยวชาญ
4) ตาแหน่งประเภททั่วไป
- ระดับปฏิบัติงาน
- ระดับชานาญงาน
- ระดับอาวุโส
ตามหนังสือ ที่ มท 0809.5/ว 58 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออก
คาสั่งจัดข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตาแหน่ง (ระบบแท่ง) ตามบัญชีจัดตาแหน่งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตาแหน่ง สายงานและระดับตาแหน่งที่ ก.จ.จ., ก.ท.จ., ก.อบต. จังหวัด
และ ก.เมืองพัทยา เห็นชอบ โดยให้ คาสั่งดัง กล่าวมีผลบัง คับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ตามประกาศ

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัด ทามาตรฐานตาแหน่ง พนักงานส่วน
ตาบล พ.ศ. 2558 ประกาศ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ได้กาหนดสายงาน 99 สายงาน ตามบัญ ชี
รายละเอียดมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ซึ่งมาตรฐานกาหนดตาแหน่งใหม่จะเขียนตามสายงานที่ได้มีการยุบหรือ
เพิ่มสายงานตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยจะกาหนดรูปแบบมาตรฐานเพื่อจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งใหม่ คือ
1. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก (Key Accountabilities) เป็นการกาหนดว่าตาแหน่ง งานนั้น ๆ
จะต้องบรรลุผลสัมฤทธิ์ในด้านใดบ้างจึงจะถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของงานประจาตาแหน่งอันเป็นการสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน/องค์กรโดยครบถ้วน
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (Knowledge and Experiences) เป็นการกาหนดว่า ตาแหน่งงาน
นั้นต้องมีคุณสมบัติเชิงวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในระดับใดที่ จาเป็นและเพียงพอแก่การปฏิบัติงานประจา
ตาแหน่งให้สัมฤทธิ์ผลไม่ต่าหรือสูงเกินความจาเป็นของระดับงานในตาแหน่ง
3. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ จาเป็นสาหรับตาแหน่ง (Skills and Competencies)
เป็นการกาหนดวาตาแหน่งงานต่าง ๆ ต้องการความรู้ทักษะ และสมรรถนะแบบใดที่ จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ให้
ได้ผลงานที่ดี ซึ่งทาให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ระบบแท่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ตั้งแต่ วันที่
1 มกราคม 2559 เป็นต้นมา จึงทาให้ประเมินผลการปฏิบัติง านของพนักงานส่วนตาบล ฉบับลงวันที่ 21
สิงหาคม 2545 ถูกยกเลิกและใช้ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตาบล พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ หนังสือ กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1054 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 แจ้งประกาศ
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติง านของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ว่า ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบลในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบให้แก้ไขประกาศ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติง านของข้าราชการหรือ
พนักงานส่ วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2558 เพื่อ ให้สอดคล้ องกั บประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ ย วกับ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตาแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น และเพื่อให้มีความชัดเจนครบถ้วน เป็นรูปธรรม ประกอบกับเพื่อเป็นการรองรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของราชการในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานัก งาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. จึง ได้ ก าหนดแบบประเมิน ผลการปฏิบั ติง านของข้า ราชการหรื อ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมการรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการในรูปแบบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยให้เริ่มใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนี้ ตั้งแต่รอบการ
ประเมิน ครั้งที่ 2/2563 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) เป็นต้นไป

บทที่ 2
การบริหารผลการปฏิบตั ิงานและการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ข้อ 8 “การประเมินผลการปฏิบัติงานให้
คานึง ถึง ระบบการบริหารผลงานที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติง าน ระดับองค์กร
คุณภาพ และปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถ และความอุตสาหะ
ในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการ เป็นพนักงานส่วน
ท้องถิ่น โดยจัดทาการประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอคาปรึกษาด้วย”
และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 มี
รายละเอียดดังนี้
1. ประกาศนี้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
2. “ระบบบริหารผลงาน (Performance Management) หมายความว่า กระบวนการดาเนินการอย่าง
เป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยง เป้าหมายผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน
3. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ห น้ า ที่ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ซึ่ ง การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านให้ ค านึ ง ถึ ง ระบบการบริ ห ารผลงาน (Performance
Management) เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพื่อให้ผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และสามารถวัดและประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคานึ งคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผ ลของงานที่ได้ปฏิ บัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติ ง าน ความมีคุณธรรม และ
จริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ โดยจัด ทาการประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอคาปรึกษาด้วย
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐานและตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจน และ
ให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต.กาหนด
5. การกาหนดตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจดาเนินการ
ได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกาหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม หรืออาจ
กาหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการและระดับรายบุคคล รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะใน
การปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามแบบที่ ก.อบต.กาหนด และให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือผู้บังคับบัญชาที่
ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตาบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ทราบโดย
ทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงาน ในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

6. ระบบบริหารผลงาน (Performance Management) มีรายละเอียด ดังนี้

บทที่ 3
องค์ประกอบของแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
“ข้อ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐานและตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจน และให้
เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต.กาหนด การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามปริมาณ
ผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กาหนด หรือการประหยัดหรือความคุ้มค่า
ของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี
ให้กาหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง
กรณีพนักงานส่วนตาบลได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมีการเสนอวิสัยทัศน์
หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้นาวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มากาหนดเป็นองค์ประกอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้ง นั้น และครั้ง ถัดไปจนกว่าจะได้ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอ
วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ
(2) พฤติกรรมการปฏิบัติร าชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัด ส่วนน้าหนักร้ อยละ 30 ให้ประเมินจาก
สมรรถนะตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด ได้แก่
กรณีตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะ
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาผู้บริหาร จานวน 4 สมรรถนะ
กรณีตาแหน่งประเภทวิช าการ และตาแหน่ง ประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก จานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงาน จานวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ
กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50

ตามหนังสือ กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1054 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 แจ้ง
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ว่า ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรกมารกลางพนักงานส่วน
ตาบลในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบให้แก้ไขประกาศ ก.จ. ก.ท.
และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติง านของข้าราชการหรือ
พนักงานส่ วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2558 เพื่อ ให้สอดคล้ องกั บ ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ย วกับ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตาแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(สาหรับตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอานวยการท้องถิ่น)
รอบการประเมิน

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

เลขประจาตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ตาแหน่ง........................................................................................
ตาแหน่งประเภท............................................................. ระดับ............................................................................... เลขที่ตาแหน่ง.................................................................................
งาน................................................................................. ส่วน/ฝ่าย......................................................................... สานัก/กอง.....................................................................................
ผู้ประเมิน
เลขประจาตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ตาแหน่ง........................................................................................
ตาแหน่งประเภท............................................................ ระดับ ...........................................................................

สานัก/กอง.....................................................................................

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐)
1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน
ลาดับ
ที่

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ตัวชี้วัด

(A)

(B)

รวม

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D)
1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

(C)

70

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้นาวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพั ฒนางานมากาหนดเป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครัง้ นั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ
2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทาเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้

1.2 หลังสิ้นรอบการประเมิน
ลาดับ
ตัวชี้วัด

การประเมินตนเอง
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(F)

ผลการดาเนินงาน
ที่สาเร็จตามตัวชี้วัด
(E)

รวม

ผลการประเมิน
(ระดับคะแนน)
(G)

ผลการประเมิน
ของผู้ประเมิน
(ระดับคะแนน)
(H)

-

-

คะแนนที่ได้
(I)=(C) x (H)
5

หมายเหตุ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานสาเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด

ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐)

สมรรถนะ

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับ ที่
คาดหวัง ตาม
มาตรฐาน
กาหนด
ตาแหน่ง

(A)

(B)

(C)

30

-

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ
ผลการประเมิน
การประเมินตนเอง
ของผู้ประเมิน
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระดับ)
ความสาเร็จ
(ระดับ)
(F)
(D)
(E)

คะแนน ที่
ได้ ตาม
ตาราง
เปรียบเทียบ
(G)

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5. การทางานเป็นทีม
สมรรถนะประจาผู้บริหาร
1. การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเป็นผู้นา
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ์
รวม

-

-

-

-

ผลคะแนน ที่
ได้
(H) = (B) x (G)
5

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ข้อ ตกลงการประเมิ น ผลการปฏ ิ บั ติง านฉบั บ นี ้จั ด ทำขึ้ น ระหว ่ างช ื่ อ -นามสกุ ล .......................................................ตาแหน่ง......................................................
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับชื่อ-นามสกุล ..............................................................................ตำแหน่ง………………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน ผู้
ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกาหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ เพื่อใช้
สาหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่.. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย และ
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้คาแนะนา คาปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผล
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....................................................(ผู้รับการประเมิน)
(…………...............................………)
ตาแหน่ง...............................................
วันที่...........................

ลงชื่อ........................................................(ผู้ประเมิน)
(.....................................................)
ตาแหน่ง.................................................
วันที่.................................

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน
4.1 ผลการประเมินตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จที่มีอยู่จริง
(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับการประเมิน
(.......................................................)
ตาแหน่ง......................................................
วันที่.............................................

4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน
รายการ

คะแนนเต็ม
(ร้อยละ)

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

70

2. การประเมินสมรรถนะ

30

รวม

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

100

ระดับผลการประเมิน
ดีเด่น
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ดีมาก
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
ดี
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
พอใจ
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
ต้องปรับปรุง ต่ากว่าร้อยละ 60

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
ตาแหน่ง......................................................
วันที่..............................................

ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัตริ าชการ
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ
ที่เลือกพัฒนา
(ก)

วิธีการพัฒนา
(ข)

ช่วงเวลาและระยะเวลา
การพัฒนา
(ค)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(ง)

ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน
❑ ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว

❑ ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว

ลงชื่อ..........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
ผู้ประเมิน
วันที่.................................

ลงชื่อ.........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
ผู้รับการประเมิน
วันที่.................................

ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่..............................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ
โดยมี..........................................เป็นพยาน
ลงชื่อ.........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง........................................................................
พยาน
วันที่.................................

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผูบ้ ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)
เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน
มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
2. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................................................
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ..........................
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่.................................

ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................
2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล........................................................................................................................
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.........................
ลงชื่อ.....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต.
วันที่
.................................

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
2. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ.........................
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.
วันที่.................................

แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(สาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)
รอบการประเมิน

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

เลขประจาตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ตาแหน่ง........................................................................................
ตาแหน่งประเภท............................................................. ระดับ............................................................................... เลขที่ตาแหน่ง.................................................................................
งาน................................................................................. ส่วน/ฝ่าย......................................................................... สานัก/กอง.....................................................................................
ผู้ประเมิน
เลขประจาตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ตาแหน่ง........................................................................................
ตาแหน่งประเภท............................................................ ระดับ ...........................................................................

สานัก/กอง.....................................................................................

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐)
1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน
ลาดับ
ที่

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ตัวชี้วัด

(A)

(B)

รวม

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D)
1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

(C)

70

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้นาวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมากาหนดเป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครัง้ นั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ
2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทาเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้

1.2 หลังสิ้นรอบการประเมิน
ลาดับ
ตัวชี้วัด

การประเมินตนเอง
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(F)

ผลการดาเนินงาน
ที่สาเร็จตามตัวชี้วัด
(E)

รวม

ผลการประเมิน
(ระดับคะแนน)
(G)

ผลการประเมิน
ของผู้ประเมิน
(ระดับคะแนน)
(H)

-

-

คะแนนที่ได้
(I)=(C) x (H)
5

หมายเหตุ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานสาเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด

ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐)

สมรรถนะ

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับ ที่
คาดหวัง ตาม
มาตรฐาน
กาหนด
ตาแหน่ง

(A)

(B)

(C)

30

-

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ
ผลการประเมิน
การประเมินตนเอง
ของผู้ประเมิน
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระดับ)
ความสาเร็จ
(ระดับ)
(D)
(E)
(F)

คะแนน ที่
ผลคะแนน ที่
ได้ ตาม
ได้
ตาราง
(H) = (B) x (G)
เปรียบเทียบ
5
(G)

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5. การทางานเป็นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. ..............................................................
2. ..............................................................
3. ...............................................................
4. ...............................................................
5. ...............................................................
รวม

-

-

-

-

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ข้อ ตกลงการประเมิ น ผลการปฏ ิ บั ติง านฉบั บ นี ้จั ด ทำขึ้ น ระหว ่ างช ื่ อ -นามสกุ ล .......................................................ตาแหน่ง......................................................
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับชื่อ-นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง………………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน ผู้
ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกาหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ เพื่อใช้
สาหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่ .. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย และ
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้คาแนะนา คาปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผล
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....................................................(ผู้รับการประเมิน)
(…………...............................………)
ตาแหน่ง...............................................
วันที่...........................

ลงชื่อ........................................................(ผู้ประเมิน)
(.....................................................)
ตาแหน่ง.................................................
วันที่.................................

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน
4.1 ผลการประเมินตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จที่มีอยู่จริง
(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับการประเมิน
(.......................................................)
ตาแหน่ง......................................................
วันที่.............................................

4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน
รายการ

คะแนนเต็ม
(ร้อยละ)

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

70

2. การประเมินสมรรถนะ

30

รวม

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

100

ระดับผลการประเมิน
ดีเด่น
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ดีมาก
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
ดี
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
พอใจ
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
ต้องปรับปรุง ต่ากว่าร้อยละ 60

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
ตาแหน่ง......................................................
วันที่..............................................

ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัตริ าชการ
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ
ที่เลือกพัฒนา
(ก)

วิธีการพัฒนา
(ข)

ช่วงเวลาและระยะเวลา
การพัฒนา
(ค)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(ง)

ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน
❑ ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว

❑ ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว

ลงชื่อ..........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
ผู้ประเมิน
วันที่.................................

ลงชื่อ.........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
ผู้รับการประเมิน
วันที่.................................

ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่..............................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ
โดยมี..........................................เป็นพยาน
ลงชื่อ.........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง........................................................................
พยาน
วันที่.................................

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผูบ้ ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)
เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน
มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
2. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ..........................
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่.................................

ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่

มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................
2. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................................................
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.........................
ลงชื่อ.....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต.
วันที่
.................................

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
2. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ.........................
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.
วันที่.................................

แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(สาหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตริ าชการ)
รอบการประเมิน

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2563
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 25..
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 25..

ถึง 31 มีนาคม 2563
ถึง 30 กันยายน 2563
ถึง 31 มีนาคม 25..
ถึง 30 กันยายน 25..
ผู้รับการประเมิน

เลขประจาตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ตาแหน่ง........................................................................................
ตาแหน่งประเภท............................................................. ระดับ............................................................................... เลขที่ตาแหน่ง.................................................................................
งาน................................................................................. ส่วน/ฝ่าย......................................................................... สานัก/กอง.....................................................................................
ผู้ประเมิน
เลขประจาตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ตาแหน่ง........................................................................................
ตาแหน่งประเภท............................................................ ระดับ ...........................................................................

สานัก/กอง.....................................................................................

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๕๐)
1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน
ลาดับ
ที่

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ตัวชี้วัด

(A)

(B)

รวม

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D)
1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

(C)

50

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้นาวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมากาหนดเป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครัง้ นั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรื อข้อเสนอ
2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทาเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้

1.2 หลังสิ้นรอบการประเมิน
ลาดับ
ตัวชี้วัด

การประเมินตนเอง
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(F)

ผลการดาเนินงาน
ที่สาเร็จตามตัวชี้วัด
(E)

รวม

ผลการประเมิน
(ระดับคะแนน)
(G)

ผลการประเมิน
ของผู้ประเมิน
(ระดับคะแนน)
(H)

-

-

คะแนนที่ได้
(I)=(C) x (H)
5

หมายเหตุ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานสาเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด

ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๕๐)

สมรรถนะ

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับ ที่
คาดหวัง ตาม
มาตรฐาน
กาหนด
ตาแหน่ง

(A)

(B)

(C)

50

-

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ
ผลการประเมิน
การประเมินตนเอง
ของผู้ประเมิน
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระดับ)
ความสาเร็จ
(ระดับ)
(D)
(E)
(F)

คะแนน ที่
ผลคะแนน ที่
ได้ ตาม
ได้
ตาราง
(H) = (B) x (G)
เปรียบเทียบ
5
(G)

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5. การทางานเป็นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. ..............................................................
2. ..............................................................
3. ...............................................................
4. ...............................................................
5. ...............................................................
รวม

-

-

-

-

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ข้อ ตกลงการประเมิ น ผลการปฏ ิ บั ติง านฉบั บ นี ้จั ด ทำขึ้ น ระหว ่ างช ื่ อ -นามสกุ ล .......................................................ตาแหน่ง......................................................
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับชื่อ-นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง………………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน ผู้
ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกาหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ เพื่อใช้
สาหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่.. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย และ
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้คาแนะนา คาปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผล
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....................................................(ผู้รับการประเมิน)
(…………...............................………)
ตาแหน่ง...............................................
วันที่...........................

ลงชื่อ........................................................(ผู้ประเมิน)
(.....................................................)
ตาแหน่ง.................................................
วันที่.................................

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน
4.1 ผลการประเมินตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จที่มีอยู่จริง
(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับการประเมิน
(.......................................................)
ตาแหน่ง......................................................
วันที่.............................................

4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน
รายการ

คะแนนเต็ม
(ร้อยละ)

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

50

2. การประเมินสมรรถนะ

50

รวม

100

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับผลการประเมิน
ดีเด่น
ดีมาก

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90

ดี
พอใจ

ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70

ต้องปรับปรุง ต่ากว่าร้อยละ 60
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
ตาแหน่ง......................................................
วันที่..............................................

ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัตริ าชการ
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ
ที่เลือกพัฒนา
(ก)

วิธีการพัฒนา
(ข)

ช่วงเวลาและระยะเวลา
การพัฒนา
(ค)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(ง)

ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน
❑ ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว

❑ ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว

ลงชื่อ..........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
ผู้ประเมิน
วันที่.................................

ลงชื่อ.........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
ผู้รับการประเมิน
วันที่.................................

ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่..............................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ
โดยมี..........................................เป็นพยาน
ลงชื่อ.........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง........................................................................
พยาน
วันที่.................................

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผูบ้ ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)
มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
2. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ..........................
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่.................................

ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่
เห็นชอบกับผลคะแนนของ ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ 4 หรือ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7
มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................
2. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................................................
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.........................
ลงชื่อ.....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต.

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

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................................................
2. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ.........................
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.
วันที่.................................

บทที่ 4
ขั้นตอนวิธีการทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ขั้นตอนและปฏิทิ นในการประเมิ นผลการปฏิ บัติ ง านของพนั กงานส่ว นท้ องถิ่ น ในแต่ละรอบการ
ประเมินผู้บัง คับบัญชา (ผู้ประเมิน) ผู้ใต้บังคับบัญ ชา (ผู้รับการประเมิน) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดา เนินการตาม
ขั้นตอน และช่วงเวลา ประกอบด้วย
1. ต้นรอบการประเมิน
2. ระหว่างรอบการประเมิน
3. สิ้นรอบการประเมิน
โดยมีขั้นตอนวิธีการทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสรุปดังนี้
การประเมิน
ขั้นตอนการดาเนินการ
รอบที่ 1
รอบที่ 2
1.ต้นรอบการประเมิน 1.1 อบต.ประกาศหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการ หรือ
ตุลาคม
เมษายน
พนักงานส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
1.2 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ผู้รับ
การประเมิ น ) และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา (ผู้ ป ระเมิ น )
กาหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ โครงการ/งาน/
กิ จ กรรมน้ าหนั ก เป้ า หมาย (หลั ก ฐานบ่ ง ชี้
ความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเหมาะสม
1.3 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ผู้รับ
การประเมิ น ) และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา (ผู้ ป ระเมิ น )
ก าหนดน้ าหนั ก สมรรถนะแต่ ล ะสมรรถนะ
(ตาแหน่งใดต้องมีสมรรถนะใด ระดับใด เป็นไป
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง)
1.4 ลงนามรับ ทราบข้อ ตกลงการปฏิบั ติง าน
รายบุคคล
2.ร ะ ห ว่ า ง ร อ บ ก า ร 2.1 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ผู้รับ
ตุลาคมเมษายนประเมิน
การประเมิ น ) ปฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ด ผลงาน ตามที่
มีนาคม
กันยายน
จัดทาข้อตกลงไว้
2.2 ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) ติดตามผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของผู้ รั บ การประเมิ น เป็ น ระยะ ให้
คาปรึกษาแนะนา และพัฒนาผู้รับการประเมิ น
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย และ
สมรรถนะ ตามข้อตกลงที่กาหนดไว้

การประเมิน
ขั้นตอนการดาเนินการ
2.ร ะ ห ว่ า ง ร อ บ ก า ร 2.3 กรณีมีความเป็นจริงหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ประเมิน (ต่อ)
ในเชิงนโยบาย หรือมีการโอนย้ายเปลี่ยนแปลง
ต า แ ห น่ ง แ ล ะ ห น้ า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
ผู้บัง คับ บัญ ชา (ผู้ป ระเมิน )และข้า ราชการหรื อ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ผู้รับการประเมิน) ร่วมกัน
พิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลง ผลการปฏิบัติงาน
ได้
3.สิ้นรอบการประเมิน 3.1 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา (ผู้ ป ระเมิ น ) ด าเนิ น การ
ประเมิน ผลการปฏิ บัติ ง านของข้ าราชการหรื อ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ผู้รับการประเมิน) ตาม
ข้อตกลงที่ได้ทาไว้เมื่อต้นรอบการประเมิน
3.2 ให้ผู้บังคับบัญ ชา (ผู้ประเมิน) แจ้ง ผลการ
ประเมินแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ผู้รั บ การประเมิ น ) เป็ นรายบุค คล โดยให้ ผู้ รั บ
การประเมิ น ลงลายมื อ ชื่ อ รั บ ทราบผลการ
ประเมิน กรณีผู้รับการประเมินไม่ยอมลงลายมือ
ชื่อรั บทราบผลการประเมิ น ให้ข้ าราชการหรื อ
พนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 1 คน ในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน ลงลายมือ
ชื่อเป็ นพยานว่าได้แจ้ง ผลการประเมินดั ง กล่า ว
แล้วด้วย
3.3 ให้ผู้บั งคั บบั ญ ชา (ผู้ป ระเมิ น) โดยความ
เห็น ชอบของผู้บั ง คั บบั ญ ชาเหนือ ขึ้น ไปอีก หนึ่ ง
ขั้น (ถ้ ามี ) จั ดส่ ง ผลการประเมิ นปฏิบั ติ ง านของ
ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการกลั่ น กรองประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน
3.4 สานักปลัด/งานการเจ้าหน้าที่ รวบรวมผล
การประเมิ นเสนอคณะกรรมการกลั่น กรองผล
การปฏิบัติงาน
3 .5 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน
พิจารณาเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

รอบที่ 1
ตุลาคมมีนาคม

รอบที่ 2
เมษายนกันยายน

เมษายน

ตุลาคม

การประเมิน
ขั้นตอนการดาเนินการ
3.สิ้ น รอบการประเมิ น 3.6 นายก อบต.ประกาศรายชื่อข้าราชการ หรือ
(ต่อ)
พนัก งานส่ว นท้อ งถิ่ นผู้ไ ด้รับ ผลการประเมิ นใน
ระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน
3.7 อบต.จัดลาดับผลการประเมินเรียงลาดับ
จากผู้ ที่ มี ผลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ด่ น ดี ม าก ดี
พอใช้ และระดั บ ปรั บ ปรุ ง ไว้ ใ ห้ ชั ด เจน เพื่ อ ใช้
ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
3.8 ให้ อบต.จั ด เก็ บ ผลการประเมิ น และ
หลั ก ฐานแสดงความส า เร็ จ ของงาน และ
พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง าน (สมรรถนะ)ของ
ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไว้ เ พื่ อ ใช้
ประกอบการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่น ๆ เช่น
เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ แต่งตั้ง หรือการ
พัฒนาบุคคล เป็นต้น
3.9 การเก็บแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้
ส านั ก /กอง เก็ บ ส า เนาแบบประเมิ น ขอ ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดไว้ ที่
สานัก/กอง อย่างน้อย 2 รอบการประเมินให้
สานักปลั ด/งานการเจ้ าหน้าที่ เก็บต้น ฉบับแบบ
ประเมินไว้ในแฟ้มประวัติ

รอบที่ 1
เมษายน

รอบที่ 2
ตุลาคม

วิธีก ารกรอกแบบประเมิ นผลการปฏิ บัติง านองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ แบบประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแนบท้ายหนังสือ กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1054 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2563 แจ้งประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แบ่งเนื้อหา
ของแบบประเมินเป็น 9 ส่วน ดังนี้

(ตัวอย่าง)
แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(สาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)
รอบการประเมิน

ครั้งที่ 1
❑ ครั้งที่ 2

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

เลขประจาตัวประชาชน X XXXX XXXXX XX X

ชื่อ-นามสกุล นายศักดา ชูวงศ์

ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ตาแหน่งประเภท วิชาการ

ระดับ ชานาญการ

เลขที่ตาแหน่ง XX X XXXX XXXXX

งาน...........................................................................

ส่วน/ฝ่าย ฝ่ายอานวยการ

สานัก/กอง สานักปลัด
ผู้ประเมิน

เลขประจาตัวประชาชน X XXXX XXXXX XX X

ชื่อ-นามสกุล นายอดิศร สุนทรวิภาต

ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด

ตาแหน่งประเภท อานวยการท้องถิ่น

ระดับ ต้น

สานัก/กอง สานักปลัด

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐)
1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน
ลาดับ
ที่

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D)
1

2

3

4

5

(A)
(B)
ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียน
ประวัติ ก.พ.7 ในระบบ LHR มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

(C)
25

80

85

90

95

100

2

แผนอัตรากาลังมีประ สิ ท ธิ ภาพ
และประสิทธิผล

25

40

50

60

70

80

3

การประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ จานวนข้าราชการที่มีการจัดทาข้อตกลงการ
และประสิทธิผล
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2563
แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563

20

5

10

15

20

25

รวม

70

-

-

-

-

-

1

ร้อยละของผู้ที่ผ่านเกณฑ์คะแนนในการ
ประเมินค่างาน

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้นาวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพั ฒนางานมากาหนดเป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครัง้ นั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ
2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทาเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้

1.2 หลังสิ้นรอบการประเมิน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
1

ผลการดาเนินงาน
ที่สาเร็จตามตัวชี้วัด
(E)
90

การประเมินตนเอง
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(F)
1. แผนอัตรากาลังสามปี

ผลการประเมิน
(ระดับคะแนน)
(G)
3

ผลการประเมิน
ของผู้ประเมิน
(ระดับคะแนน)
(H)
3

คะแนนที่ได้
(I)=(C) x (H)
5

4

4

2
0

1
5

2

70

2. บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้าง
3. ข้ อมูลในระบบศู นย์บ ริการข้อมูล บุ คลากรท้องถิ่น แห่ง ชาติ
(LHR) ว่ามีจานวนกรอบอัตรากาลัง มีคนครอง อัตราว่าง และ
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ตรงกับแผนอัตรากาลัง บัญชีลงเวลา และ
คาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
บัญชีหรือตารางการประเมินค่างาน/โปรแกรมประเมินค่างาน

3

25

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

5

5

2
0

รวม

-

-
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หมายเหตุ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่ผู้รับการประเมินแสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานสาเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด

ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐)
ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ
ผลการประเมิน
การประเมินตนเอง
ของผู้ประเมิน
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระดับ)
ความสาเร็จ
(ระดับ)
(F)
(D)
(E)

สมรรถนะ

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับ ที่
คาดหวัง ตาม
มาตรฐาน
กาหนด
ตาแหน่ง

คะแนน ที่
ได้ ตาม
ตาราง
เปรียบเทียบ

(A)

(B)

(C)

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

5

3

โครงการปรับปรุงการทางาน

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

ทะเบียนผู้ขอคาปรึกษา

3

3

5

5

5. การทางานเป็นทีม

4

2

เป็นจิตอาสา

4

4

5

4

1. การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก

2

2

การแก้ไขปัญหาร้องเรียน

2

2

4

1.60

2. การคิดวิเคราะห์

2

2

แผนอัตรากาลัง

3

3

5

2

3. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ

2

2

ระบบการสั่งงาน

3

3

5

2

4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

2

2

งานที่นาเสนอ

2

2

4

รวม

30

-

-

-

-

1.60
25.80

ผลคะแนน ที่
ได้
(H) = (B) x (G)
5

(G)

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะประจาสายงาน

-

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทาขึ้น ระหว่างชื่อ-นามสกุล นายศักดา ชูวงศ์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับชื่อ-นามสกุล
นายอดิศร สุนทรวิภาต
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน
ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกาหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ เพื่อใช้
สาหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตาม
เป้าหมาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้คาแนะนา คาปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมื อชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ
ศักดา
(ผู้รับการประเมิน)
(
นายศักดา ชูวงศ์
)
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน
4.1 ผลการประเมินตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จที่มีอยู่จริง
ลงชื่อ
ศักดา
(ผู้รับการประเมิน)
(
นายศักดา ชูวงศ์
)
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ

อดิศร
( นายอดิศร สุนทรวิภาต
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

(ผู้ประเมิน)
)

4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน
รายการ

คะแนนเต็ม
(ร้อยละ)

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

70

55

2. การประเมินสมรรถนะ

30

25.80

100

80.80

รวม

ระดับผลการประเมิน
 ดีเด่น
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
 ดีมาก
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
 ดี
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
 พอใจ
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
 ต้องปรับปรุง ต่ากว่าร้อยละ 60

ลงชื่อ
อดิศร
(ผู้ประเมิน)
( นายอดิศร สุนทรวิภาต )
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัตริ าชการ
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ
ที่เลือกพัฒนา
(ก)
การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเชื่อมโยงข้อมูล

วิธีการพัฒนา
(ข)
ฝึกอบรม

ช่วงเวลาและระยะเวลา
การพัฒนา
(ค)
พฤศจิกายน 2563

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(ง)
จัดทาโครงการพัฒนาระบบ และการ
เชื่อมโยงข้อมูล

ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน
ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว
ลงชื่อ
อดิศร
( นายอดิศร สุนทรวิภาต
)
ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้ประเมิน
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว
ลงชื่อ
ศักดา
( นายศักดา ชูวงศ์
)
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้รับการประเมิน
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่..............................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ
โดยมี..........................................เป็นพยาน
ลงชื่อ.........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง........................................................................
พยาน
วันที่.................................

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผูบ้ ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)
เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน
มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
2. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................................................
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ..........................
ลงชื่อ

โควิด
(
นายโควิด แน่มาก
)
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบันลือโลก
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

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

(
นายโควิด แน่มาก
)
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบันลือโลก
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............
2. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................................................
รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ.........................
บุญรักษา
(
นายบุญรักษา โชคช่วย
)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบันลือโลก
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บทที่ 5
สรุป ขัน้ ตอนวิธีการทาแบบประเมินผลการปฏิบัตงิ านและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดัน
ให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน
ในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคลเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บังคับบัญชาในการกากับ ติดตาม
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัดสามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ตามวิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชานาผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อน
ตาแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และให้เงินรางวัล (โบนัส) แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามหลักการของ
ระบบคุณธรรม
1. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้
1.1 คะแนนจากผลสัมฤทธิ์ของาน โดยมีองค์ประกอบคือ โครงการ/งาน/กิจกรรม น้าหนักและเป้าหมาย
กาหนดโดยพิจารณาจากความสาเร็จของโครงการ/งาน/กิจกรรม และการตกลงกัน ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้ถูก
ประเมิน) กับผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) ซึ่งประเมินจาก 4 มิติ คือ
1.1.1 ปริมาณผลงาน
1.1.2 คุณภาพผลงาน
1.1.3 ความรวดเร็วหรือตรงตามกาหนดเวลาที่กาหนด
1.1.4 ความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร โดยในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น มีมิติในการประเมินดังกล่าว ออกเป็น 3 ด้านได้แก่
(1) เชิงปริมาณ หมายถึง ผลงานที่เป็นจานวนวัดได้
(2) เชิงคุณภาพ หมายถึง ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเรียบร้อยของผลงาน
(3) เชิงประโยชน์ หมายถึง ความรวดเร็วหรือความตรงเวลาที่กาหนด หรือความประหยัดหรือ
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
1.2 คะแนนจากการประเมินพฤติกรรมหรือสมรรถนะ โดยอ้างอิงจากข้อกาหนดสมรรถนะที่ ก.กลาง
(ก.จ.,ก.ท., ก.อบต.) กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละประเภท สายงาน และระดับ ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจาสายงาน
พนักงานส่วนท้องถิ่น
น้าหนักผลสัมฤทธิ์ของงาน
น้าหนักพฤติกรรม/สมรรถนะ
ผู้ที่พ้นการทดลองการปฏิบัติหน้าที่
ร้อยละ 70
ร้อยละ 30
ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองการปฏิบัติหน้าที่
ร้อยละ 50
ร้อยละ 50

2. ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.1 รอบการประเมิน และระยะเวลาการปฏิบั ติง านข้า ราชการหรื อพนัก งานส่ วนท้อ งถิ่ นจะมี การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 รอบ คือ
รอบที่ 1
เป็นผลการประเมินการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคมของปีถัดไป
รอบที่ 2
เป็นผลการประเมินการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน
2.2 การกาหนดระดับผลการประเมิน
1) การคิดคะแนนผลการปฏิบัติงาน กาหนดให้คานวณคะแนนทั้งในส่วนของการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานและการประเมินสมรรถนะ โดยนาผลคะแนนที่ได้จากแต่ละส่วนมาคานวณผลคะแนนตามค่าน้าหนักของ
แต่ละองค์ประกอบตามสัดส่วนที่กาหนดไว้ แล้วให้สรุปคะแนนผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งจะมีคะแนนเต็ม
ร้อยละ 100
คะแนนผลการ
ปฏิบัติราชการ
(100 คะแนน)

=

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของาน x น้าหนัก
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

+

คะแนนสมรรถนะ x น้าหนัก
สมรรถนะ

2) แบ่งระดับผลการประเมิน ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
ดีเด่น
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ดีมาก
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
ดี
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
พอใจ
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
ต้องปรับปรุง ต่ากว่าร้อยละ 60
2.3 การจัดทาข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน ในช่วงต้นรอบของการประเมินผลการปฏิบัติง านแต่ละครั้ง
ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) และผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน) ต้องร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานและจัดทา
ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อใช้เป็นข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
เมื่ อ ครบรอบการประเมิ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา (ผู้ ป ระเมิ น ) จะต้ อ งประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน) ตามที่ได้ตกลงกันไว้ และร่วมกันวิเคราะห์ผลสาเร็จของงานและสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน หากผลคะแนนใดได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์เพื่อที่จะได้จัดทาแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
2.4 การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง จะต้องแจ้งผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้รับการประเมิน ดังนี้
1) ให้ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) แจ้งผลการประเมินแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ผู้รับ
การประเมิน) เป็นรายบุคคล และให้คาปรึกษา ชี้แนะแก่ผู้ใต้บัง คับบัญ ชา (ผู้รับการประเมิน) ร่วมทั้ง ร่วมกั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน) จัดทาแผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล

2) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน) ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีผู้รับการ
ประเมินไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการหรือพนัก งานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 1 คน ใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้แจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผย
ให้ทราบโดยทั่วกัน
3. การนาผลการประเมินไปใช้
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการเสร็จแล้ว นาไปใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
1) การเลื่อนเงินเดือน
2) การแต่งตั้ง (เลื่อนระดับ เปลี่ยนสายงาน ฯลฯ)
3) การให้ออกจากราชการ
4) การพัฒนา และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
5) การให้รางวัลประจาปี (โบนัส)
6) การบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่น ๆ (รางวัลจูงใจ ค่าตอบแทน ฯลฯ)

