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แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานสวนทองถิน่
รอบการประเมิน  ครัง้ ที่ 1
 ครัง้ ที่ 2

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

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

ขอมูลประวัตสิ ว นตัว
ผูร บั การประเมิน
ชื่อ – นามสกุล..........................................................................
ประเภทตําแหนง.......................................................................
ผูป ระเมิน
ชื่อ – นามสกุล.........................................................................

ตําแหนง....(ชื่อตําแหนงในสายงาน)..................................
ตําแหนงเลขที.่ ..................................................................

ระดับตําแหนง................................................................
สังกัด………………..........................……………………………..

ตําแหนง.....(ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน).......................

สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิข์ องงาน (รอยละ 70 )

น้าํ หนักรวม

70

1

2

คะแนนทีไ่ ด

3

1

2

3

3.5

3

2.5

2

เชิงประโยชน
(10)
0.5

1

เชิงคุณภาพ
(9)
2.5

เชิงปริมาณ
(8)

1.5

เชิง
ประโยชน
(6)

0.5

เชิง
คุณภาพ
(5)

2.5

เชิง
ปริมาณ
(4)

1.5

น้ําหนัก
(2)

0.5

โครงการ/งาน/
กิจกรรม
(1)

ผลการปฏิบตั ิงาน (7)

1.5

เปาหมาย (3)

4

รวมคะแนนผล
การปฏิบัติงาน
(11)
=(8)+(9)+
(10)

ผลสัมฤทธิ์ เหตุผลที่ทําให
ของงาน
งานบรรลุ/
(12)
ไมบรรลุ
= (2) x (11)
เปาหมาย
10
(13)

-2สวนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ (สมรรถนะ) (รอยละ 30) สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น และบริหารทองถิน่
ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)

ระดับ
น้ําหนัก ทีค่ าดหวัง/ตองการ
(2)
(3)

ระดับ
ที่ประเมินได
(4)

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
4. การบริการเปนเลิศ
5 การทํางานเปนทีม
สมรรถนะประจําผูบ ริหาร
1. การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเปนผูนํา
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ
น้าํ หนักรวม

30

คะแนนรวม

คะแนนที่ได
(๕)

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)
5

ระบุเหตุการณ/พฤติกรรม
ที่ผูรับการประเมินแสดงออก
(๗)

-3สวนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ (สมรรถนะ) (รอยละ 30) สําหรับตําแหนงประเภททัว่ ไป และประเภทวิชาการ

ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)

ระดับ
น้ําหนัก ทีค่ าดหวัง/ตองการ
(2)
(3)

ระดับ
ที่ประเมินได
(4)

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
4. การบริการเปนเลิศ
5 การทํางานเปนทีม
สมรรถนะประจําสายงาน (อยางนอย 3 สมรรถนะ)
1. ...........................................................................................
2. ..........................................................................................
3. ..........................................................................................
น้าํ หนักรวม

30

คะแนนรวม

คะแนนที่ได
(๕)

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)
5

ระบุเหตุการณ/พฤติกรรม
ที่ผูรับการประเมินแสดงออก
(๗)

-4สรุปผลการประเมิน
คะแนน
(รอยละ)
70

องคประกอบการประเมิน
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

ผลการประเมิน
(รอยละ)

หมายเหตุ

30

คะแนนรวม

100

ระดับผลการประเมิน
 ดีเดน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช
 ตองปรับปรุง

(รอยละ 90 ขึ้นไป)
(รอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90)
(รอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80)
(รอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70)
(ต่ํากวารอยละ 60)

สวนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน/
สมรรถนะที่เลือกพัฒนา
(1)

วิธีการพัฒนา
(2)

ชวงเวลาที่ตองการพัฒนา
(3)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(4)

-5สวนที่ 4 ขอตกลงการปฏิบตั ริ าชการ
ชื่อ-นามสกุล (ผูรับการประเมิน)...............................................................................ตําแหนง...................................................................ไดเลือกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เพื่อขอรับการประเมิน โดยรวมกับผูประเมินกําหนดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเปาหมายตัวชี้วัด รวมทั้งกําหนดน้ําหนักสมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงานในแตละสมรรถนะ พรอมไดลงลายมือชื่อรับทราบขอตกลงในการปฏิบัติราชการรวมกันตั้งแตเริ่มรอบระยะเวลาการประเมินแลว
ลงชื่อ.....................................................(ผูรับการประเมิน)
(…………...............................………)
ตําแหนง...............................................
วันที่.......................................................

ลงชื่อ........................................................(ผูประเมิน)
(.....................................................)
ตําแหนง.................................................
วันที่..........................................................

สวนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
 ไดรับทราบผลการประเมิน และแผนพัฒนาปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลแลว

 ไดแจงผลการประเมิน และผูรับการประเมิน
ไดลงนามรับทราบแลว

ลงชื่อ.................................................. (ผูรับการประเมิน)
(..................................................)
ตําแหนง ...........................................................
วันที่ .................................................................

ลงชื่อ........................................................(ผูประเมิน)
(.........................................................)
ตําแหนง .............................................................
วันที่ .................................................................

 ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่.............................
แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ
โดยมี........................................................ เปนพยาน
ลงชื่อ ...................................................... พยาน
(.......................................................)
ตําแหนง.....................................................
วันที่ .........................................................

-6สวนที่ 6 ความเห็นของผูบ ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
ผูบ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป

ผูบ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปอีกชัน้ หนึ่ง

 เห็นดวยกับผลการประเมินขางตน
 มีความเห็นตาง ดังนี.้ .....................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง ...............................................................
วันที่ ...............................................................

 เห็นดวยกับผลการประเมินขางตน
 มีความเห็นตาง ดังนี้ .................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.............................................................................
(……………………….………………..……………………….)
ตําแหนง …………………………………………………………
วันที่ ..........................................................................

สวนที่ 7 มติคณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

สวนที่ 8 ความเห็นของนายกองคกรปกครองสวนทองถิน่

 เห็นชอบตามทีเ่ สนอ
 มีความเห็นตาง ดังนี.้ .....................................................................................
............................................................................................................................
คะแนนที่ควรไดรับรอยละ...................
ลงชื่อ....................................................................
(..........................................................)
ตําแหนง ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
วันที่ ............................................................

 เห็นดวยกับมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
 มีความเห็นตาง ดังนี.้ ..............................................................................................
.......................................................................................................................................
คะแนนที่ควรไดรับรอยละ...................
ลงชื่อ........................................................................
(…………………..…………….................………….)
ตําแหนง.......นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ..…
วันที่ ........................................................

-ตัวอยางแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานสวนทองถิน่
รอบการประเมิน
ขอมูลประวัตสิ ว นตัว

 ครั้งที่ 1
 ครัง้ ที่ 2

1 ตุลาคม ....
ถึง 31 มีนาคม ....
1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

ผูร บั การประเมิน
ชื่อ – นามสกุล น.ส.แสนดี ขยันยิง่
ประเภทตําแหนง วิชาการ
ผูป ระเมิน
ชื่อ – นามสกุล นายยอด ยิง่ ยศ

ตําแหนง (ชื่อตําแหนงในสายงาน) นักทรัพยากรบุคคล
ตําแหนงเลขที่ xx-x-xx-xxxx-xxx

ระดับตําแหนง ชํานาญการ
สังกัด สํานักปลัด

ตําแหนง (ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน) หัวหนาสํานักปลัด

สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิข์ องงาน (ไมนอยกวารอยละ 70)

1.จั ด ทํ า คู มื อ การประเมิ น ผล
การปฏิบัติราชการระดับ บุคคล
เ พื่ อ ใ ช ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
การปฏิบัติงานของขาราชการ
2.ก ารจั ด ทํ า คํ า สั่ ง เลื่ อ นขั้ น
เ งิ น เ ดื อ น ข า ร า ช ก า ร แ ล ะ
ลูกจางประจําประจําป ครั้งที่ 2
แลวเสร็จภายในกําหนด
3 . ก า ร จั ด ทํ า ฐ า น ข อ มู ล
อัตรากําลังเปนปจจุบัน

30

20

20

ฯลฯ
น้าํ หนักรวม 70

ผลการปฏิบตั งิ าน (7)

2

3

3.5

1

2.5

3

1.5

2

0.5

1

ประโยชน
(10)

2.5

3

1.5

2

0.5

1

คุณภาพ
(9)

2.5

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงประโยชน
(5)
(4)
(6)

ปริมาณ
(8)
1.5

(2)

เปาหมาย (3)

0.5

โครงการ/งาน/กิจกรรม
(1)

น้าํ
หนัก

รวมคะแนนผล ผลสัมฤทธิ์
การปฏิบตั งิ าน ของงาน
(11)
(12)
= (8)+(9) = (2) x (11)
10
+(10)
4

จํานวน
1
เลม

เนื้อหา
ถูกตอง
และสมบูรณ

ผูบริหารและ
ขรก. ใชเปน
แนวทาง
การประเมินฯ

x

x

x

8.5

25.50

ครอบคลุม
และ
ครบถวน

คําสั่ง
ถูกตองและ
ทันกําหนด

x

x

x

8.5

17

ครอบคลุม
และ
ครบถวน

เพื่อใชเปน
ขอมูลการ
บริหารงาน
บุคคล

ถูกตอง และ เพื่อใชวางแผน
ทันสมัย
อัตรากําลัง

x

8

16

x

x

คะแนนที่ได 58.50

เหตุผลทีท่ าํ ใหงาน
บรรลุ/
ไมบรรลุเปาหมาย
(13)
-เนือ้ หาสมบูรณ
เขาใจงาย
-เปนประโยชน
ตอการประเมิน
-ถูกตองครบถวน
-ภายในเวลาที่
กําหนด

-ถูกตอง แตขอมูล
ไมทันสมัย

-2สวนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ (สมรรถนะ) (รอยละ 30) สําหรับตําแหนงประเภททัว่ ไป และประเภทวิชาการ
น้าํ หนัก
(2)

ระดับที่
คาดหวัง/
ตองการ
(3)

สมรรถนะหลัก (สําหรับทุกประเภท)
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
4. การบริการเปนเลิศ
5 การทํางานเปนทีม

4
4
4
4
4

3
2
2
2
2

3
3
3
2
3

4
5
5
4
5

3.20
4
4
3.20
4

-ปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
-ไมมีอคติในการทํางาน ยึดมั่นในหลักการ
-เขาใจและเชื่อมโยงระบบงานไดดี
-เต็มใจตอบขอสงสัย
-รับฟงความเห็นของผูอื่น

สมรรถนะประจําสายงานงาน
(อยางนอย 3 สมรรถนะ)
1. การคิดวิเคราะห
2. ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน
3. การแกไขปญหาและดําเนินการเชิงรุก

3
4
3

2
2
2

2
2
2

4
4
4

2.40
3.20
2.40

-คิดอยางเปนระบบ
-งานละเอียดรอบคอบ
-แกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี

น้าํ หนักรวม

30

คะแนนรวม

26.40

ตัวชีว้ ดั สมรรถนะ
(1)

ระดับที่
คะแนน ที่
ประเมินได
ได (5)
(4)

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)
5

ระบุเหตุการณ/พฤติกรรม
ทีผ่ รู ับการประเมินแสดงออก
(7)

-3สรุปผลการประเมิน
องคประกอบการประเมิน
(1)
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
คะแนนรวม

คะแนน (รอยละ)
(2)
70
30
100

ผลการประเมิน (รอยละ)
(3)
58.50
26.40
84.90

หมายเหตุ

ระดับผลการประเมิน
 ดีเดน
(รอยละ 90 ขึ้นไป)
 ดีมาก
(รอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90)
 ดี
(รอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80)
 พอใช
(รอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70)
 ตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60)
สวนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบตั ิราชการรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน /
สมรรถนะที่เลือกพัฒนา
(1)
การบริการเปนเลิศ

วิธกี ารพัฒนา
(2)

ชวงเวลาทีต่ องการพัฒนา
(3)

วิธกี ารวัดผลในการพัฒนา
(4)

สอนงานจากพนักงานภายในหนวยงาน
ทีม่ สี มรรถนะดานนีส้ งู

ขณะปฏิบตั งิ าน/ชวงเวลาพัก

ความพึงพอใจของผูร บั บริการเพิม่ ขึน้ รอยละ 2

-4สวนที่ 4 ขอตกลงการปฏิบตั ิราชการ
ชื่อ-นามสกุล (ผูทําขอตกลง) น.ส.แสนดี ขยันยิ่ง ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ไดเลือกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
(สมรรถนะ) เพื่อขอรับการประเมิน โดยรวมกับผูประเมิน (ผูรับขอตกลง) ในการกําหนดน้ําหนักและเปาหมายตัวชี้วัด รวมทั้งกําหนดน้ําหนักสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจํา
สายงานงานในแตละสมรรถนะ พรอมลงชื่อรับทราบขอตกลงการปฏิบัติราชการรวมกันตั้งแตเริ่มระยะการประเมิน

แสนดี0000

ลงชื่อ 00000
(ผูรับการประเมิน)
(น.ส.แสนดี ขยันยิง่ )
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
วันที่.......................................................

ลงชื่อ000ยอด ยิ่งยศ000 (ผูประเมิน)
(นายยอด ยิง่ ยศ)
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
วันที่..........................................................

สวนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
 ไดรับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคลแลว

แสนดี0000

ลงชื่อ00000
(ผูรับการประเมิน)
(น.ส.แสนดี ขยันยิง่ )
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
วันที่ .................................................................

 ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมิน
ไดลงนามรับทราบแลว
ลงชื่อ.

000ยอด ยิ่งยศ000 (ผูประเมิน)

(นายยอด ยิง่ ยศ)
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
วันที่ .................................................................

 ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่.............................
แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ
โดยมี........................................................ เปนพยาน
ลงชื่อ .............................................พยาน
(...................................................)
ตําแหนง.................................................
วันที่ ......................................................

สวนที่ 6 ความเห็นของผูบ ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)

-5-

ผูบ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป

ผูบ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปอีกชัน้ หนึ่ง

 เห็นดวยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นตาง ดังนี้ .......................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง ...............................................................
วันที่ ...............................................................

 เห็นดวยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นตาง ดังนี้ .................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.............................................................................
(……………………….………………..……………………….)
ตําแหนง …………………………………………………………
วันที่ ............................................................................

สวนที่ 7 มติคณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

สวนที่ 8 ความเห็นของนายกองคกรปกครองสวนทองถิน่

 เห็นชอบตามผลคะแนนที่ผูประเมินเสนอ
 มีความเห็นตาง ดังนี้ .......................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
คะแนนที่ควรไดรับ...................คะแนน

 เห็นดวยตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 มีความเห็นตาง ดังนี้ .......................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
คะแนนที่ควรไดรับ...................คะแนน

ลงชื่อ......................................................
(..........................................................)
ตําแหนง ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
วันที่ ............................................................

ลงชื่อ....................................................
(…………………..……………………….)
ตําแหนง นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
วันที่ ........................................................

รายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานสวนทองถิน่
รอบการประเมิน
ใหผูรับการประเมินเปนผูกรอกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปถัดไป และครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่
๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปเดียวกัน
ขอมูลประวัตสิ ว นตัว
ในสวนนี้เปนขอมูลประวัติสวนตัวของผูรับการประเมิน ไดแก ชื่อ นามสกุล ตําแหนง (ชื่อตําแหนงในสายงาน) ระดับตําแหนง ประเภทตําแหนง เลขที่ตําแหนง และ
สังกัด รวมถึงขอมูลของผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูประเมิน
สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิข์ องงาน
ในสวนนี้จะเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนรอยละ 70 ประกอบดวย
 โครงการ/งาน/กิจกรรม ใหประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร
ซึ่งผูรับการประเมินเปนผูกรอกตัวชี้วัดโครงการ/งาน/กิจกรรม ที่ไดรับมอบหมายและมีการตกลงรวมกับผูประเมิ นตั้งแตตนรอบการประเมิน โดยให กําหนดตัวชี้วัดไมนอยกวา
จํานวน 2 ตัว เพื่อใหครอบคลุมมิติในการประเมินที่สําคัญได โดยไมเปนภาระตอการประเมินมากเกินไป ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้ จึงควรเปน
ตัวชี้วัดที่สําคัญและไมควรมีจํานวนมากนัก
 น้ําหนัก ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเปนผูกรอกคาน้ําหนักแตละตัวชี้วัดที่มีการตกลงรวมกับผูประเมิน โดยตัวชี้วั ดแตละตัวควรมีน้ําหนักไมนอยกวารอยละ 10
ดังนั้น หากพบตัวชี้วัดใดที่มีน้ําหนักนอยกวา ๑๐% ควรพิจารณาตัดตัวชี้วัดนั้นออก และกระจายน้ําหนักใหกับตัวชี้วัดที่เหลือ ทั้งนี้ หากตัวชี้วัดตัวนั้นมีความสําคัญไมสามารถตัดออกได
ควรปรับคาน้ําหนักของตัวชี้วัดใหม ซึ่งหากตัวชี้วัดนั้นมีความสําคัญจริงน้ําหนักก็ไมควรนอยกวา ๑๐%

-2 เปาหมาย ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเปนผูกรอกคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัดที่มีการตกลงรวมกับผูประเมิน ซึ่งคาเปาหมายตองสอดคลองกับผลงานที่คาดหวัง
ในชวงระยะเวลารอบการประเมิน และคาเปาหมายของผูประเมินหรือหนวยงาน ประกอบดวยเปาหมาย 3 มิติ ดังนี้
1) เชิงปริมาณ หมายถึง ผลงานที่เปนจํานวนวัดได
2) เชิงคุณภาพ หมายถึง ความถูกตอง ความสมบูรณ และความเรียบรอยของผลงาน
3) เชิงประโยชน หมายถึง ความรวดเร็วหรือความตรงตามเวลาที่กําหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร
 ผลการปฏิบัติงาน สิ้นรอบการประเมิน ผู ประเมินเปนผูกรอกคาคะแนน โดยเปรียบเทีย บผลสําเร็จของงานกับเปาหมายที่ตกลงรว มกันไว ในแตล ะมิติ ตั้งแตตน รอบ
โดยผลสําเร็จของงานที่ทําได สามารถเทียบเปนคะแนนได ดังนี้
ผลสําเร็จของงานเทียบกับเปาหมาย
(เชิง
ปริมาณ (8) และเชิงคุณภาพ (9))
(รอยละ)
ไมถึงรอยละ 60 ของเปาหมาย
ตั้งแตรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70 ของเปาหมาย
ตั้งแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80 ของเปาหมาย
ตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90 ของเปาหมาย
ตั้งแตรอยละ 90 ถึงรอยละ 100 ของเปาหมาย
เกินกวาเปาหมายที่กําหนด

คะแนน
0.5
1
1.5
2
2.5
3

ผลสําเร็จของงานเทียบกับเปาหมาย
(เชิงประโยชน (10))
(รอยละ)
ไมถึงรอยละ 70 ของเปาหมาย
ตัง้ แตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 75 ของเปาหมาย
ตัง้ แตรอยละ 75 แตไมถึงรอยละ 80 ของเปาหมาย
ตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 85 ของเปาหมาย
ตั้งแตรอยละ 85 แตไมถึงรอยละ 90 ของเปาหมาย
ตั้งแตรอยละ 90 แตไมถึงรอยละ 95 ของเปาหมาย
ตั้งแตรอยละ 95 ถึงรอยละ 100 ของเปาหมาย
เกินกวาเปาหมายที่กําหนด

คะแนน
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4

-3 รวมคะแนนผลการปฏิบัติง าน สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปน ผูกรอกคะแนนที่ประเมิน ได โดยนํา คะแนนจากชองผลการปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ+เชิงคุณภาพ
+ เชิงประโยชน) ที่ประเมินไดมารวมกัน โดยมีคะแนนเต็มแตละตัวชี้วัดเทากับ 10 คะแนน
 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกผลการประเมินตามสูตรคํานวณ ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ของงาน = (น้ําหนัก x รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน)/10 (ตัวเลขทศนิยม 2 ตําแหนง)
 เหตุผลที่ทําใหงานบรรลุ/ไมบรรลุเปาหมาย สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกโดยใหระบุเหตุผลที่ทําใหงานบรรลุเปาหมายหรือไมบรรลุเปาหมายในรอบ การประเมินนั้นๆ
สวนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ (สมรรถนะ)
ในสวนที่จะเปนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สัดสวนรอยละ 30 ประกอบดวย
 ตัวชี้วัดสมรรถนะ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงแตละตําแหนง ดังนี้
(1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเปนคุณลักษณะรวมของขาราชการทุกคนที่จําเปนตองมีเพื่อเปนการหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรม
และคานิยมที่พึงประกาศรวมกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ประชาน และประเทศชาติ ประกอบดวย
1.1) การมุงผลสัมฤทธิ์
1.2) การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
1.3) การเขาใจในองคกรและระบบงาน
1.4) การบริการเปนเลิศ
1.5) การทํางานเปนทีม
(2) สมรรถนะประจําผูบริหาร (Managerial Competency) คือ สมรรถนะที่ผูบริหารจําเปนตองมีในฐานะผูนําหรือผูบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนําทีมงานหรือ
ผูใตบังคับบัญชาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร โดยใชประเมินเฉพาะตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น และประเภท
อํานวยการทองถิ่น ประกอบดวย
2.1) การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
2.2) ความสามารถในการเปนผูนํา
2.3) ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4) การคิดเชิงกลยุทธ

-4(3) สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) คือ สมรรถนะที่กําหนดเฉพาะสําหรับตําแหนง/สายงานตางๆ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาที่ผูดํารงตําแหนงนั้นๆ
สามารถปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร (ปรากฏตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง) โดยใชประเมินเฉพาะตําแหนงประเภทวิชาการ และ
ประเภททั่วไป โดยตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเปนผูกรอกสมรรถนะประจําสายงานที่ตกลงรวมกันกับผูประเมิน อยางนอยจํานวน 3 สมรรถนะ
 น้ําหนัก ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเปนผูกรอกคาน้ําหนักแตละสมรรถนะที่มีการตกลงรวมกับผูประเมิน สําหรับการกําหนดคาน้ําหนักของสมรรถนะหลัก
ซึ่งเปนสมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเปนคุณลักษณะรวมของขาราชการทุกคนที่จําเปนตองมี ควรกําหนดคาน้ําหนักสมรรถนะหลักของขาราชการทุกคนในองคกร (อปท.)
หรือหนวยงาน (สํานัก/กอง/สวนราชการ) ในระดับที่เทากัน
 ระดับที่คาดหวัง/ตองการ ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเปนผูกรอกโดยใหระบุระดับที่ตองการของแตละสมรรถนะตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงแตละตํา แหนง
(บังคับเลือก)
 ระดับ ที่ประเมินได สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกระดับที่ประเมินได โดยผูประเมินพิจารณารายละเอียดพฤติกรรมในพจนานุกรมสมรรถนะของพนักงาน
สวนทองถิ่นที่ละรายการจนถึงระดับสมรรถนะที่กําหนด
 คะแนนที่ได สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกคะแนนที่ไดตามแนวทางการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. ผูประเมินตองพิจารณาวาผูถูกประเมินนั้นๆ กําหนดใหมีระดับสมรรถนะที่ตองการในระดับใด พฤติกรรมที่จะใชเปนหลักฐานในการประเมินไดแก พฤติกรรมทุกราย
ที่ปรากฏในพจนานุกรมระดับสมรรถนะหลัก ตั้งแตตนจนถึงระดับสมรรถนะหลักที่ตองการหรือที่ปรากฏนั้นๆ
2. ในการประเมินสมรรถนะหนึ่งๆ ผูประเมินจะพิจารณาจากสมรรถนะหลักแตละสมรรถนะโดยประเมินและใหคะแนนตามหลักเกณฑการใหคะแนนสมรรถนะหลัก
และบันทึกผลการใหคะแนนลงในแบบฟอรมที่กําหนด รวมทั้งระบุเหตุการณ/พฤติกรรมที่ผรู ับการประเมินแสดงออก
ตัวอยางเชน : นาง ข. เปนนักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชํานาญการ ซึ่งตามหลักเกณฑ นาง ข. ตองมีระดับสมรรถนะหลักที่ตองการดานการบริการเปนเลิศ ที่ระดับที่ 2
ดังนั้น ในการประเมินผูประเมินจะทําการประเมินสมรรถนะหลักดังกลาวครอบคลุมพฤติกรรมทั้งหมดตามที่ระบุไวในพจนานุกรมระดับสมรรถนะ ตั้งแตระดับที่ 1 จนถึงระดับที่ 2
3. ผูประเมิน พิจ ารณารายละเอีย ดพฤติกรรมในพจนานุกรมระดับสมรรถนะทีล ะรายการจนถึงระดับสมรรถนะที่กําหนด ทําการนับรายการพฤติกรรมที่ผู รั บ
การประเมินทําไดครบถวนตามที่ระบุไวโดยเปนพฤติกรรม ที่ทําได ชัดเจน เห็นประจักษและสม่ําเสมอ 80 % ขึ้นไป ทั้งนี้ ไมใหนับพฤติกรรมที่ผรู ับการประเมินยังไมได ทําไดไมดี
หรือไมครบถวน หรือยังมีจุดบกพรองตองปรับปรุง หลังจากนั้นใหนํารายการพฤติกรรมที่ประเมินไดไปเทียบกับหลักเกณฑการใหคะแนนสมรรถนะ ตามตารางเปรียบเทียบ
คาคะแนน ดังนี้

-5ระดับที่ตอ งการ/คาดหวัง
(ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง)
ระดับทีป่ ระเมินได

ระดับทีค่ าดหวัง/ตองการ 0
ระดับทีค่ าดหวัง/ตองการ 1
ระดับทีค่ าดหวัง/ตองการ 2
ระดับทีค่ าดหวัง/ตองการ 3
ระดับทีค่ าดหวัง/ตองการ 4
ระดับทีค่ าดหวัง/ตองการ 5

ระดับทีป่ ระเมินได
0

ระดับทีป่ ระเมินได
1

ระดับทีป่ ระเมินได
2

ระดับทีป่ ระเมินได
3

ระดับทีป่ ระเมินได
4

ระดับทีป่ ระเมินได
5

0 คะแนน
0 คะแนน
0 คะแนน
0 คะแนน
0 คะแนน
0 คะแนน

0 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

0 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

0 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน

0 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน

0 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

ความหมายของคาคะแนนในแตละระดับ ดังนี้
5 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดมากกวาระดับที่คาดหวังหรือตองการ 1 ระดับขึ้นไป
4 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดเทากับระดับทีค่ าดหวังหรือตองการ
3 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดนอยกวาระดับทีค่ าดหวังหรือตองการ 1 ระดับ
2 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดนอยกวาระดับทีค่ าดหวังหรือตองการ 2 ระดับ
1 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดนอยกวาระดับทีค่ าดหวังหรือตองการ 3 ระดับ
0 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดต่ําที่สุด/ไมแสดงออกพฤติกรรม/สมรรถนะ
ทั้งนี้ การกําหนดคาคะแนนดังกลาวเพื่อเปนการกระตุนและผลักดันใหขาราชการแสดงออกพฤติกรรมในระดับที่ดีขึ้นมากกวาระดับที่คาดหวังหรือตองการ ซึ่งหาก
ขาราชการแตละคนสามารถแสดงพฤติกรรมหรือสมรรถนะไดตามเปาหมายหรือเกินกวาเปาหมายที่กําหนด จะทําใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน
ตอหนวยงานและองคกร

-6 ผลการประเมิน สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกผลการประเมินตามสูตรคํานวณ ดังนี้ ผลการประเมิน = (น้ําหนัก x คะแนนที่ได) /5 (ตัวเลขทศนิยม 2 ตําแหนง)
 ระบุเหตุการณ/พฤติกรรมที่ผูรับการประเมินแสดงออก สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกโดยใหระบุเหตุการณ หรือพฤติกรรมที่ผูรับการประเมินแสดงออก
ในแตละสมรรถนะในรอบการประเมินนั้นๆ
สรุปผลการประเมิน
ในสวนนี้ผูประเมินเปนผูกรอกสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวบรวมคะแนนการประเมินจากสวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน และสวนที่ 2 พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
ระดับผลการประเมิน
ผูประเมินเปนผูกรอก โดยนําผลการประเมินของผูรับการประเมินมาเทียบกับชวงคะแนน 5 ระดับที่กําหนด
สวนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการรายบุคคล
ในสวนนี้เปนการวางแผนรวมกันระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน เพื่อกําหนดกิจกรรมในการพัฒนางาน/สมรรถนะของผูรับการประเมินในรอบการประเมิน
ถัดๆ ไป โดยควรเลือกงาน/สมรรถนะที่ตองการพัฒนาใหดีขึ้น ซึ่งควรเปนงาน/สมรรถนะ ที่มีผลการประเมินตางจากระดับเปาหมาย หากไมมีใหเลือกงาน/สมรรถนะที่คาดวา
จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานในอนาคตหรือที่ตองการพัฒนาตามความสนใจสวนตัว
สวนที่ 4 ขอตกลงการปฏิบตั ริ าชการ
ในสวนนี้ใหผูประเมินกับผูรับการประเมินลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานในสวนที่ 1 และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ (สมรรถนะ) ในสวนที่ 2 เพื่อขอรับการประเมินตั้งแตตนรอบการประเมิน

-7สวนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
ในสว นนี้เมื่อสิ้น รอบการประเมิน ใหผู ประเมิน แจงผลการประเมิน ใหผูรับการประเมิน ทราบเปน รายบุคคล โดยให ผูรับการประเมิน ลงลายมือชื่อรับทราบ
ผลการประเมิน กรณีที่ผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหพนักงานสวนทองถิ่นอยางนอยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผล
การประเมินดังกลาวแลวดวย
สวนที่ 6 ความเห็นของผูบ ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
ในสวนนี้ใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี) เปนผูพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมิน กอนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น
สวนที่ 7 มติคณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ในสวนนี้ใหประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น เปนผูกรอกรายละเอียดตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
กอนนําเสนอนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 8 ความเห็นของนายกองคกรปกครองสวนทองถิน่
ในสวนนี้ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นตอมติของคณะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
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