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หลักเกณฑ�และวิธีการประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนกังานเทศบาล 
 

หลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม(  เรื่อง หลักเกณฑ�และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่  1 กุมภาพันธ�  2559 
 ข*อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให*ผู *บ ังคับบัญชามีหน*าที ่ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู*ใต*บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต(าง ๆ ตามหลักเกณฑ�และวิธีการว(า
ด*วยการนั้น ได*แก( การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค(าตอบแทนอื่น ๆ การให*เงินรางวัลประจําป? การพัฒนาและ
การแก*ไขการปฏิบัติงาน การแต(งตั้งข*าราชการ การให*ออกจากราชการ การให*รางวัลจูงใจ และการ
บริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ เพื่อเปAนการเสริมสร*างแรงจูงใจให*ผู*ใต*บังคับบัญชาปฏิบัติตนให*เหมาะสม
กับการเปAนข*าราชการและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให*คํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู(ผลการปฏิบัติงานระดับองค�กร คุณภาพ
และปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได*ปฏิบัติมา ความสามารถและความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเปAน
ข*าราชการ โดยจัดทําการประเมินอย(างน*อยป?ละ 2 ครั้ง และเปQดโอกาสให*ผู*ถูกประเมินช้ีแจง หรือขอ
คําปรึกษาด*วย 
 ข*อ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานต*องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให*เปAนไป
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.ท. กําหนด 
 ในกรณีที่เทศบาลเห็นควรจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเปAนอย(างอื่น เพื่อให*
สอดคล*องกับลักษณะงานของเทศบาลก็ให*กระทําได* โดยความเห็นชอบจาก ก.ท. แต(ทั้งนี้ ต*องมี
สาระสําคัญไม(น*อยกว(าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.ท. กําหนด 
 ข*อ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให*ประเมินอย(างน*อยสององค�ประกอบ ได*แก( 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต*องมีสัดส(วนคะแนนไม(
น*อยกว(าร*อยละ 70 
 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให*ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรง
ตามเวลาที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุ*มค(าของการใช*ทรัพยากร 
 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให*ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.ท. กําหนด และ
สมรรถนะตามสายงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน(งที่ ก.ท. กําหนด อย(างน*อย 3 สมรรถนะ 
 ในกรณีที่เปAนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่อยู(ระหว(างทดลองปฏิบัติ
หน*าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน*าที่ราชการอยู(ในรอบการประเมิน ให*ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส(วนคะแนนของแต(ละองค�ประกอบร*อย
ละ 50 
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 ผลการประเมิน 
 ข*อ 9 ในแต(ละรอบการประเมินให*เทศบาลนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาจัดกลุ(มตามผลคะแนนเปAน 5 ระดับ คือ ดีเด(น ดีมาก ดี พอใช* และต*องปรับปรุง โดยมีช(วงคะแนน
ประเมินของแต(ละระดับ ดังนี้ 
  (1) ระดับดีเด(น ต*องมีช(วงคะแนนประเมินตั้งแต(ร*อยละ 90 ขึ้นไป 
  (2) ระดับดีมาก ต*องมีช(วงคะแนนประเมินตั้งแต(ร*อยละ 80 แต(ไม(ถึงร*อยละ 90 
  (3) ระดับดี ต*องมีช(วงคะแนนประเมินตั้งแต(ร*อยละ 70 แต(ไม(ถึงร*อยละ 80 
  (4) ระดับพอใช* ต*องมีช(วงคะแนนประเมินตั้งแต(ร*อยละ 60 แต(ไม(ถึงร*อยละ 70 
  (5) ระดับต*องปรับปรุง ต*องมีช(วงคะแนนประเมินตํ่ากว(าร*อยละ 60 

 ผู&ประเมิน 
 ข*อ 10 ผู*บังคับบัญชาตามข*อ 5 เปAนผู*ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
ได*แก(  
  (1) นายกเทศบาล สําหรับปลัดเทศบาล 
  (2) ปลัดเทศบาล สําหรับรองปลัดเทศบาล ผู*อํานวยการสํานัก กอง หรือส(วน
ราชการที่เรียกช่ืออย(างอื่นที่มฐีานะเทียบเท(าสํานักหรือกอง 
  (3) ผู*อํานวยการสํานัก กอง หรือส(วนราชการที่เรียกช่ืออย(างอื่นที่มีฐานะเทียบเท(า
สํานัก หรือกอง สําหรับพนักงานเทศบาลที่อยู(ในบังคับบัญชา รวมถึงผู*อํานวยการสถานศึกษา และ
ข*าราชการครูเทศบาลในสังกัดศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
  (4) ผู*อํานวยการสถานศึกษา สําหรับข*าราชการครูเทศบาลในสังกัดโรงเรียนนั้น 
 ในกรณีที่เปAนการประเมินพนักงานเทศบาลผู*ได*รับมอบหมายให*ไปช(วยราชการ หรือปฏิบัติ
ราชการในองค�กรปกครองส(วนท*องถิ่น หรือส(วนราชการ หรือหน(วยงานอื่น ให*นายกองค�กรปกครองส(วน
ท*องถิ่น หรือหัวหน*าส(วนราชการ หรือหน(วยงานที่ผู*รับการประเมินไปช(วยราชการ หรือปฏิบัติหน*าที่ราชการ 
แล*วแต(กรณี เปAนผู*ให*ข*อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู*มีอํานาจหน*าที่ประเมิน 
 ในกรณีที่เปAนการประเมินพนักงานเทศบาลผู*ได*โอนหรือย*าย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือ
วันที่ 1 กันยายน ให*ผู*บังคับบัญชาซึ่งเปAนผู*มีอํานาจหน*าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในเทศบาลเดิมก(อน
การโอนหรือย*าย เปAนผู*ประเมินผลการปฏิบัติงานของข*าราชการผู*นั้นแล*วจัดส(ง  ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานให*องค�กรปกครองส(วนท*องถิ่น หรือส(วนราชการ หรือหน(วยงานอื่นต*นสังกัดใหม( เพื่อ
ประกอบการพิจารณาตามข*อ 5 

  รอบการประเมิน 
  ข*อ 8 ให*ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลป?ละ 2 ครั้ง ตามรอบ
ป?งบประมาณ คือ  

(1) ครั้งที่ 1 ระหว(างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของป?ถัดไป 
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  (2) ครั้งที่ 2 ระหว(างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของป?เดียวกัน 
 ข*อ 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลให*ดําเนินการตามวิธีการ 
ดังต(อไปนี้ 
  (1) ก(อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช(วงเริ่มรอบการประเมินให*เทศบาล ประกาศ
หลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให*ข*าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
  (2) ในแต(ละรอบการประเมินให*ผู*มีอํานาจหน*าที่ประเมินตามข*อ 10 และผู*รับการ
ประเมินกําหนดข*อตกลงร(วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานกําหนด
ตัวช้ีวัด หรือหลักฐานบ(งช้ีความสําเร็จของงานอย(างเปAนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  สําหรับการกําหนดตัวช้ีวัดให*พิจารณาวิธีการถ(ายถอดจากบนลงล(างเปAนหลักก(อน ใน
กรณีที่ไม(อาจดําเนินการได*หรือไม(เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกําหนดตัวช้ีวัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่
เหมาะสมแทน หรือเพิ่มเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามแบบที่ 
ก.ท. กําหนด 
  (3) ในแต(ละรอบการประเมินให*ผู*มีอํานาจหน*าที่ประเมินตามข*อ 10 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู*รับการประเมินตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่ได*ประกาศไว* และตามข*อตกลงที่ได*ทําไว*กับ
ผู*รับการประเมิน 
  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได*รับมอบหมาย หรือมีการย*ายเปลี่ยน
ตําแหน(ง หรือหน*าที่ความรับผิดชอบ ให*ผู*ประเมินและผู*รับการประเมินร(วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข*อตกลง
ผลการปฏิบัติงานในระยะการประเมินได* โดยให*ผู*ประเมินเปAนผู*มีอํานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลง
ข*อตกลง 
  (4) ในระหว(างรอบการประเมินให*ผู*มีอํานาจหน*าที่ประเมินตามข*อ 10 ให*คําปรึกษา
แนะนําผู*รับการประเมินเพื่อการปรับปรุง แก*ไข พัฒนา เพื่อนําไปสู(ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรม
หรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู*ประเมินดังกล(าวกับผู*รับการประเมินควร
ร(วมกันทําการวิเคราะห�ผลสําเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อหาความ
จําเปAนในการพัฒนาเปAนรายบุคคลด*วย 
  (5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต(ละครั้ง ให*ผู*มีอํานาจหน*าที่ประเมินตาม
ข*อ 10 แจ*งผลการประเมินให*ผู*รับการประเมินทราบเปAนรายบุคคล โดยให*ผู*รับการประเมินลงลายมือ
ช่ือรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู*รับการประเมินไม(ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ให*
พนักงานเทศบาลอย(างน*อยหนึ่งคน ลงลายมือช่ือเปAนพยานว(าได*มีการแจ*งผลการประเมินดังกล(าวแล*ว
ด*วย 
  (6) ให*ผู*มีอํานาจหน*าที่ประเมินตามข*อ 10 โดยความเห็นชอบของผู*บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง (ถ*ามี) จัดส(งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข*าราชการในหน(วยงานของตน เสนอ
ต(อคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลก(อนนําเสนอต(อนายก
เทศบาล 
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 (7) ให*นายกเทศบาล หรือผู*บังคับบัญชาที่ได*รับมอบหมายประกาศรายช่ือพนักงาน
เทศบาลผู*มีผลการปฏิบัติงานอยู(ในระดับดีเด(นในที่เปQดเผยให*ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปAนการยกย(องชมเชย
และสร*างแรงจูงใจให*พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต(อไปให*ดียิ่งขึ้น 
 ข*อ 12 การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ตามข*อ 8 ให*เทศบาลจัดลําดับผล
การประเมินเรียงลําดับจากผู*ที่มีผลการประเมินระดับดีเด(น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช* และระดับ
ต*องปรับปรุงไว*ให*ชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให*จัดทําบัญชีรายช่ือผู*มีผลการประเมิน
ระดับดีเด(น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช*ไว*เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 

 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ข*อ 13 ให*นายกเทศบาลแต(งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล เพื่อทําหน*าที่ให*คําปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความ
เปAนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุกประเภทตําแหน(งและระดับตําแหน(ง 
ประกอบด*วย  
  - ปลัดเทศบาล เปAนประธานกรรมการ  
     - และหัวหน*าส(วนราชการ ไม(น*อยกว(า 2 คน เปAนกรรมการ 
  - และให*พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ*าหน*าที่ของเทศบาล เปAนเลขานุการ 
 ทั้งนี้ เทศบาลอาจกําหนดให*มีคณะกรรมการช(วยพิจารณากล่ันกรองเพื่อให*เกิดความ
เปAนธรรมในระดับกอง หรือส(วนราชการที่เรียกช่ืออย(างอื่นในเทศบาลด*วยก็ได* 
 ข*อ 14 ให* เทศบาลจัดให*มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดง
ความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู*รับการประเมินเพื่อใช*
ประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องต(าง ๆ ตามข*อ 5 
 สําหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให*ผู*บังคับบัญชาเก็บสําเนาไว*ที่สํานักกอง หรือส(วน
ราชการที่เรียกช่ืออย(างอื่นที่มีฐานะเทียบเท(าสํานักหรือกองที่ผู*นั้นสังกัดเปAนเวลาอย(างน*อยสองรอบการ
ประเมิน และให*หน(วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ*าหน*าที่ของเทศบาลจัดเก็บต*นฉบับไว*ในแฟ[มประวัติ
ข*าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได* 

……………………………………………………………… 
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วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานให*ดําเนินการประเมินป?ละ 2 รอบ ตามป?งบประมาณ ดังนี้ 

รอบท่ี 1 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของป*ถัดไป 

รอบท่ี 2 1 เมษายน – 30 กันยายน ของป*เดียวกัน 
  
 

ในแต(ละรอบการประเมิน ให*ผู*ปฏิบัติงานตกลงร(วมกันกับผู*บังคับบัญชาเกี่ยวกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานที่คาดหมายไว*ตั้งแต(รอบการประเมิน เมื่อสิ้นสุดรอบการประเมิน ผู*บังคับบัญชาจะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู*ปฏิบัติงาน โดยเทียบเคียงผลงานที่ทําได*จริงกับเป[าหมายที่ตั้งไว* แล*วจึง
นํามาสรุปเปAนคะแนนผลการปฏิบัติงานสําหรับรอบการประเมินนั้น  

 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญเกิดขึ้นระหว(างรอบการประเมิน เช(น มีเนื้องานและหน*าที่
ความรับผิดชอบของผู*ปฏิบัติงานเปลี่ยนไปจากที่ เคยตกลงร(วมกันไว*เมื่อต*นรอบการประเมิน 
ผู*ปฏิบัติงานและผู*บังคับบัญชาอาจร(วมกันพิจารณาปรับปรุงข*อตกลงดังกล(าวให*เหมาะสมเพื่อใช*สําหรับ
การประเมินเมื่อสิ้นสุดรอบการประเมิน 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ต*องพิจารณาอย(างน*อย 2 องค�ประกอบ ได*แก( ผลสัมฤทธิ์

ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ อย(างไรก็ดีส(วนราชการอาจกําหนดให*มี
องค�ประกอบอื่นเพิ่มเติมเปAนการเฉาะของส(วนราชการเองได* 
  ดังนั้น เพื่อเปAนการป[องกันป]ญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความเข*าใจที่คลาดเคลื่อน ผู*ปฏิบัติงานในแต(
ละส(วนราชการจึงควรสนใจศึกษาองค�ประกอบการประเมินและเงื่อนไขการประเมินซึ่งส(วนราชการต*น
สังกัดต*องประกาศให*ทราบโดยทั่วกัน 
  สําหรับในกรณีของข*าราชการที่อยู(ระหว(างการทดลองปฏิบัติหน*าที่ราชการ หรือมีระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติหน*าที่ราชการอยู(ในรอบการประเมิน ซึ่งส(วนใหญ(จะเปAนช(วงของการเรียนรู*งาน อาจยังไม(
มีผลงานเปAนที่ประจักษ� จึงกําหนดให*ประเมินเฉพาะผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีสัดส(วนคะแนนของแต(ละองค�ประกอบเปAนร*อยละ 50  

2. คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานจะถูกแบ(งเปAนอย(างน*อย 5 ระดับ ได*แก( ดีเด6น ดีมาก  

ดี พอใช& และต&องปรับปรุง โดยการกําหนดช(วงคะแนนของแต(ละระดับให*เปAนดุลยพินิจของส(วน

ราชการ แต(คะแนนตํ่าสุดของระดับ “พอใช&” ต*องไม(ตํ่ากว(าร*อยละ 60   
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ระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

กรณี ระดับผล

การประเมิน 

คะแนนในแต6ละระดับ หมายเหตุ 

ข* า ร า ช ก า ร ท่ั ว ไป 
(รวมท้ังข*าราชการท่ี

อยู( ระหว(างทดลอง
ปฏิบัติหน*าท่ีราชการ) 

ดีเด(น ส(วนราชการกําหนดได* 
ตามความเหมาะสม 

ส(วนราชการต*องประกาศให*ทราบโดย
ท่ัวกัน (ประกาศเฉพาะผู*ที่มีผลการ
ประเมินระดับ “ดีเด(น”และ “ดีมาก” 
กรณีจําแนกผลเปAน 5 ระดับ 

ดีมาก 

ดี 

พอใช* ไม(ตํ่ากว(าร*อยละ 60 

ต*องปรับปรุง ตํ่ากว(าร*อยละ 60 ไม(ได*รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

การกําหนดผู&มีหน&าท่ีประเมินและผู&รับการประเมิน 

ผู&ประเมิน ผู&รับการประเมิน 
1. นายกเทศบาล ปลัดเทศบาล 

2. ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล , ผู*อํานวยการกอง 

3. ผู*อํานวยการกอง 1.ข*าราชการ/พนักงานส(วนท*องถิ่น ที่อยู(ในบังคับบัญชา 
2.ผู*อํานวยการสถานศึกษา 
3.ครูผู*ดูแลเด็ก 

4. ผู*อํานวยการสถานศึกษา ข*าราชการครูในสังกัดโรงเรียน 
 

องค�ประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
1. ปลัดเทศบาล       เปAนประธานกรรมการ  
2. หัวหน*าส(วนราชการ ไม(น*อยกว(า 2 คน     เปAนกรรมการ 

            3. ให*พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ*าหน*าที่ของเทศบาล  
                        เปAนเลขานุการ 

ทั้งนี้ เทศบาลอาจกําหนดให*มีคณะกรรมการช(วยพิจารณากล่ันกรองเพื่อให*เกิดความ 
เปAนธรรมในระดับกอง หรือส(วนราชการที่เรียกช่ืออย(างอื่นในเทศบาลด*วยก็ได* 
 

หน&าท่ีของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ 
1. ให*คําปรึกษาแก(ผู*ประเมิน และนายก อปท. 
2. พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน และความเปAนธรรมของการประเมิน 
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ความรู& ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป;น 

๑. ความรู&ที่จําเป;นในงานของข&าราชการหรือพนักงานส6วนท&องถ่ิน 
       ๑.๑ ความรู*ที่จําเปAนในงานของข*าราชการหรือพนักงานส(วนท*องถิ่น มีจํานวน ๒๑ ด*าน ดังนี้ 

๑.๑.๑ ความรู*ที่จําเปAนในงาน (ความรู*เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
๑.๑.๒ ความรู*เรื่องกฎหมาย (ความรู*เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
๑.๑.๓ ความรู* เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ*าอยู(หัว 
๑.๑.๔ ความรู*ทั่วไปเรื่องชุมชน 
๑.๑.๕ ความรู*เรื่องการจัดการความรู* 
๑.๑.๖ ความรู*เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร� 
๑.๑.๗ ความรู*เรื่องการติดตามและประเมินผล 
๑.๑.๘ ความรู*เรื่องระบบการจัดการองค�กร 
๑.๑.๙ ความรู*เรื่องการวิเคราะห�ผลกระทบต(างๆ เช(น การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล*อม (EIA), การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA), ฯลฯ 
๑.๑.๑๐ ความรู*เรื่องการทํางบการเงินและงบประมาณ 
๑.๑.๑๑ ความรู*เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด*วยระบบอิเล็กทรอนิกส�

(GFMIS) 
๑.๑.๑๒ ความรู*เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
๑.๑.๑๓ ความรู*เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
๑.๑.๑๔ ความรู*เรื่องจัดซื้อจัดจ*างและกฎระเบียบพัสดุ 
๑.๑.๑๕ ความรู*เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑.๑.๑๖ ความรู*เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
๑.๑.๑๗ ความรู*เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
๑.๑.๑๘ ความรู*เรื่องสถานการณ�ภายนอกและผลกระทบต(อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ 
๑.๑.๑๙ ความรู*เรื่องสื่อสารสาธารณะ 
๑.๑.๒๐ ความรู*เรื่องการบริหารจัดการฮาร�ดแวร� (Hardware) ซอฟต�แวร�(Software) 

และเน็ตเวิร�ก(Network) 
๑.๑.๒๑ ความรู*เรื่องบรรณารักษ� 

     ๑.๒ การกําหนดความรู*ที่จําเปAนประจําสายงานของข*าราชการหรือพนักงานส(วนท*องถิ่น มีดังนี้ 
๑.๒.๑ สายงานในตําแหน(งประเภทบริหาร ให*กําหนดความรู*ที่จําเปAนประจําสายงานไว*

อย(างน*อยสายงานละ ๗ ด*าน 
๑.๒.๒ สายงานในตําแหน(งประเภทอํานวยการ ให*กําหนดความรู*ที่จําเปAนประจําสาย

งานไว*อย(างน*อยสายงานละ ๗ ด*าน 
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๑.๒.๓ สายงานในตําแหน(งประเภทวิชาการ ให*กําหนดความรู*ที่จําเปAนประจําสายงาน

ไว*อย(างน*อยสายงานละ ๕ ด*าน 
๑.๒.๔ สายงานในตําแหน(งประเภททั่วไป ให*กําหนดความรู*ที่จําเปAนประจําสายงานไว*

อย(างน*อยสายงานละ ๓ ด*าน 
     ๑.๓ การกําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ� และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรู*ที่จําเปAนในงานของ
ข*าราชการหรือพนักงานส(วนท*องถิ่น ให*เปAนไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข*าราชการหรือ
พนักงานส(วนท*องถิ่นกําหนด 

๒. ทักษะท่ีจําเป;นในงานของข&าราชการหรือพนักงานส6วนท&องถ่ิน 
         ๒.๑ ทักษะที่จําเปAนในงานของข*าราชการหรือพนักงานส(วนท*องถิ่น มีจํานวน ๙ ด*าน ดังนี้ 

๒.๑.๑ ทักษะการบริหารข*อมูล 
๒.๑.๒ ทักษะการใช*คอมพิวเตอร� 
๒.๑.๓ ทักษะการประสานงาน 
๒.๑.๔ ทักษะในการสืบสวน 
๒.๑.๕ ทักษะการบริหารโครงการ 
๒.๑.๖ ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถ(ายทอดความรู* 
๒.๑.๗ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
๒.๑.๘ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
๒.๑.๙ ทักษะการใช*เครื่องมือและอุปกรณ�ทางวิทยาศาสตร� 

  ๒.๒ การกําหนดทักษะที่จําเปAนประจําสายงานของข*าราชการหรือพนักงานส(วนท*องถิ่น มีดังนี้ 
 ๒.๒.๑ สายงานในตําแหน(งประเภทบริหาร ให*กําหนดทักษะที่จําเปAนประจําสายงานไว*อย(าง

น*อยสายงานละ ๔ ด*าน 
 ๒.๒.๒ สายงานในตําแหน(งประเภทอํานวยการ ให*กําหนดทักษะที่จําเปAนประจําสายงานไว*

อย(างน*อยสายงานละ ๔ ด*าน 
๒.๒.๓ สายงานในตําแหน(งประเภทวิชาการ ให*กําหนดทักษะที่จําเปAนประจําสายงานไว*อย(าง

น*อยสายงานละ ๓ ด*าน 
๒.๒.๔ สายงานในตําแหน(งประเภททั่วไป ให*กําหนดทักษะที่จําเปAนประจําสายงานไว*อย(างน*อย

สายงานละ ๓ ด*าน 
         ๒.๓ การกําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ� และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะที่จําเปAนในงานของ
ข*าราชการหรือพนักงานส(วนท*องถิ่น ให*เปAนไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข*าราชการหรือ
พนักงานส(วนท*องถิ่นกําหนด 

๓. สมรรถนะท่ีจําเป;นในงานของข&าราชการหรือพนักงานส6วนท&องถ่ิน  
         ๓.๑ สมรรถนะที่ จําเปAนในงานของข*าราชการหรือพนักงานส(วนท*องถิ่น จําแนกเปAน ๓ 
ประเภท ดังนี้ 
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๓.๑.๑ สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะที่ข*าราชการทุกประเภทและระดับตําแหน(ง

จําเปAนต*องมีเพื่อเปAนการหล(อหลอมให*เกิด 
พฤติกรรมและค(านิยมที่พึงประสงค�ร(วมกัน ซึ่งจะก(อให*เกิดประโยชน�สูงสุดต(อองค�กรปกครองส(วน
ท*องถิ่น ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ประกอบด*วย ๕ สมรรถนะ ดังนี้ 

๓.๑.๑.๑ การมุ(งผลสัมฤทธิ์ 
๓.๑.๑.๒ การยึดม่ันในความถูกต*องและจริยธรรม 
๓.๑.๑.๓ ความเข*าใจในองค�กรและระบบงาน 
๓.๑.๑.๔ การบริการเปAนเลิศ 
๓.๑.๑.๕ การทํางานเปAนทีม 

การกําหนดระดับของสมรรถนะหลัก 
 

ประเภทข าราชการส�วนท องถิ่น ระดับตําแหน�ง 
ระดับสมรรถนะหลัก 

5 สมรรถนะ 
1. ประเภทท่ัวไป ปฏิบัติงาน 1 

ชํานาญงาน 1 
อาวุโส 2 

2. ประเภทวิชาการ ปฏิบัติการ 1 
ชํานาญการ 2 

ชํานาญการพิเศษ 3 
เชี่ยวชาญ 4 

3. ประเภทอํานวยการ ต น 2 
กลาง 3 
สูง 4 

4. ประเภทบริหาร ต น 3 
กลาง 4 
สูง 5 

 

๓.๑.๒ สมรรถนะประจําผู&บริหาร หมายถึง สมรรถนะที่ข*าราชการในตําแหน(งประเภทบริหาร 
และอํานวยการ ซึ่งต*องกํากับดูแลทีมงาน หรือผู*ใต*บังคับบัญชาจําเปAนต*องมีในฐานะผู* นําที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อนําทีมงานหรือผู*ใต*บังคับบัญชาให*สามารถปฏิบัติหน*าที่ได*อย(างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล*องตามวัตถุประสงค�ขององค�กรปกครองส(วนท*องถิ่น ประกอบด*วย ๔ สมรรถนะ ดังนี้ 

๓.๑.๒.๑ การเปAนผู*นําในการเปลี่ยนแปลง 
๓.๑.๒.๒ ความสามารถในการเปAนผู*นํา 
๓.๑.๒.๓ ความสามารถในการพัฒนาคน 
๓.๑.๒.๔ การคิดเชิงกลยุทธ� 
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๓.๑.๓ สมรรถนะประจําสายงาน หมายถึง สมรรถนะที่กําหนดเฉพาะสําหรับประเภทและ

ระดับตําแหน(งในสายงานต(างๆ เพื่อสนับสนุนและส(งเสริมให*ข*าราชการที่ดํารงตําแหน(งในสายงานนั้น 
สามารถปฏิบัติภารกิจในหน*าที่ได*อย(างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�กรปกครองส(วน
ท*องถิ่น ประกอบด*วย ๒๒ สมรรถนะ ดังนี้ 

๓.๑.๓.๑ การกํากับติดตามอย(างสมํ่าเสมอ 
๓.๑.๓.๒ การแก*ไขป]ญหาอย(างมืออาชีพ 
๓.๑.๓.๓ การแก*ป]ญหาและดําเนินการเชิงรุก 
๓.๑.๓.๔ การค*นหาและการบริหารจัดการข*อมูล 
๓.๑.๓.๕ การควบคุมและจัดการสถานการณ�อย(างสร*างสรรค� 
๓.๑.๓.๖ การคิดวิเคราะห� 
๓.๑.๓.๗ การบริหารความเสี่ยง 
๓.๑.๓.๘ การบริหารทรัพยากร 
๓.๑.๓.๙ การมุ(งความปลอดภัยและการระวังภัย 
๓.๑.๓.๑๐ การยึดม่ันในหลักเกณฑ� 
๓.๑.๓.๑๑ การวางแผนและการจัดการ 
๓.๑.๓.๑๒ การวิเคราะห�และการบูรณาการ 
๓.๑.๓.๑๓ การสร*างให*เกิดการมีส(วนร(วมทุกภาคส(วน 
๓.๑.๓.๑๔ การส่ังสมความรู*และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ 
๓.๑.๓.๑๕ การให*ความรู*และการสร*างสายสัมพันธ� 
๓.๑.๓.๑๖ ความเข*าใจผู*อื่นและตอบสนองอย(างสร*างสรรค� 
๓.๑.๓.๑๗ ความเข*าใจพื้นที่และการเมืองท*องถิ่น 
๓.๑.๓.๑๘ ความคิดสร*างสรรค� 
๓.๑.๓.๑๙ ความละเอียดรอบคอบและความถูกต*องของงาน 
๓.๑.๓.๒๐ จิตสํานึกและรับผิดชอบต(อสิ่งแวดล*อม 
๓.๑.๓.๒๑ ศิลปะการโน*มน*าวจูงใจ 
๓.๑.๓.๒๒ สร*างสรรค�เพื่อประโยชน�ของท*องถิ่น 

๓.๒ การกําหนดสมรรถนะที่จําเปAนประจําสายงานของข*าราชการหรือพนักงานส(วนท*องถิ่น มีดังนี้ 
๓.๒.๑ สมรรถนะหลัก ให*กําหนดเปAนสมรรถนะที่จําเปAนประจําสายงานในทุกประเภทและระดับ 

ตําแหน(งทั้ง ๕ สมรรถนะ 
๓.๒.๒ สมรรถนะประจําผู*บริหาร ให*กําหนดเปAนสมรรถนะที่จําเปAนประจําสายงานในตําแหน(ง 

ประเภทบริหารและอํานวยการ ทั้ง ๔ สมรรถนะ 
๓.๒.๓ สมรรถนะประจําสายงาน ให*กําหนดเปAนสมรรถนะที่จําเปAนประจําสายงานในทุก
ประเภทและระดับตําแหน(งไว*อย(างน*อยสายงานละ ๓ สมรรถนะ 
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๓.๓ การกําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ� และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสมรรถนะที่จําเปAนในงานของ
ข*าราชการหรือพนักงานส(วนท*องถิ่น ให*เปAนไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข*าราชการหรือ
พนักงานส(วนท*องถิ่นกําหนด 

 

รายละเอียดการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท องถิ่น 
 
 
 

      ให ผู รับการประเมินเป)นผู กรอกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ครั้งท่ี ๑ ระหว/าง
วันท่ี ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของป4ถัดไป และครั้งท่ี ๒ ระหว/างวันท่ี  ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน 
ของป4เดียวกัน 

 
 

 
   
 

  ในส/วนนี้เป)นข อมูลประวัติส/วนตัวของผู รับการประเมิน ได แก/ ชื่อ นามสกุล ตําแหน/ง  
(ชื่อตําแหน/งในสายงาน) ระดับตําแหน/ง ประเภทตําแหน/ง เลขท่ีตําแหน/ง และสังกัด รวมถึงข อมูลของ
ผู บังคับบัญชาซ่ึงเป)นผู ประเมิน 
 

 
 
 

  

   ในส�วนนี้จะเป4นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส�วนร อยละ 70 ประกอบด วย 
  ช�องท่ี 1  โครงการ/งาน/กิจกรรม  หมายถึง  การกําหนดตัวชี้วัดของโครงการ/งาน/
กิจกรรมท่ีผู รับการประเมินรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน าท่ี โดยกําหนดไม/น อยกว/า 2 ตัวชี้วัดให ประเมิน
จากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาท่ีกําหนด หรือความประหยัด หรือ
ความคุ มค/าของการใช ทรัพยากร  ซ่ึงผู รับการประเมินเป)นผู กรอกตัวชี้วัดโครงการ/งาน/กิจกรรม ท่ีได รับ
มอบหมายและมีการตกลงร/วมกับผู ประเมินต้ังแต/ต นรอบการประเมิน โดยให กําหนดตัวชี้วัดไม/น อยกว/า  
จํานวน 2 ตัว เพ่ือให ครอบคลุมมิติในการประเมินท่ีสําคัญได  โดยไม/เป)นภาระต/อการประเมินมากเกินไป 
ดังนั้น ตัวชี้วัดท่ีใช ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้ จึงควรเป)นตัวชี้วัดท่ีสําคัญและไม/ควรมีจํานวน
มากนัก  
 

รอบการประเมิน 

ข อมูลประวัติส�วนตัว 

ส�วนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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ช/องท่ี 2  น้ําหนัก  หมายถึง  การกําหนดค/าความสําคัญของโครงการ/งาน/กิจกรรมท่ีผู รับการ
ประเมินกระทํา โดยให กําหนดค/าน้ําหนักตัวชี้วัด ต้ังแต/ระดับร อยละ 10-70 

   ต นรอบการประเมิน ผู รับการประเมินเป)นผู กรอกค/าน้ําหนักแต/ละตัวชี้วัดท่ีมีการตกลงร/วมกับ          
ผู ประเมิน โดยตัวชี้วัดแต/ละตัวควรมีน้ําหนักไม/น อยกว/าร อยละ 10  ดังนั้น หากพบตัวชี้วัดใดท่ีมีน้ําหนัก    
น อยกว/า ๑๐% ควรพิจารณาตัดตัวชี้วัดนั้นออก และกระจายน้ําหนักให กับตัวชี้วัดท่ีเหลือ ท้ังนี้ หากตัวชี้วัดตัว
นั้นมีความสําคัญไม/สามารถตัดออกได   ควรปรับค/าน้ําหนักของตัวชี้วัดใหม/ ซ่ึงหากตัวชี้วัดนั้นมีความสําคัญ
จริงน้ําหนักก็ไม/ควรน อยกว/า ๑๐% 
 ช�องท่ี 3   เป;าหมาย หมายถึง  การกําหนดสิ่งท่ีต องการในอนาคต ซ่ึงองคFการจะต องพยายามให 
เกิดข้ึน หรือหมายถึงการกําหนดภารกิจของ อปท. ในรูปของผลลัพธF สําคัญท่ีต องการ เปIาหมายมีความ
เฉพาะเจาะจงน อยกว/าวัตถุประสงคF (Objectives) วัตถุประสงคFจะกําหนดข้ึน หลักจากกําหนดเปIาหมาย
แล วในการกําหนดเปIาหมายเชิงกลยุทธFจะช/วยให ผู บริหารคิดเก่ียวกับสิ่งซ่ึง อปท.ต องการทําให บรรลุผล
สําเร็จการกําหนดเกณฑFเปIาหมายตัวชี้วัด แบ/งเป)น 3 ประเภท คือ เปIาหมายเชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 
และเชิงประโยชนF 

ต นรอบการประเมิน ผู รับการประเมินเป)นผู กรอกค/าเปIาหมายของแต/ละตัวชี้วัดท่ีมี     
การตกลงร/วมกับผู ประเมิน ซ่ึงค/าเปIาหมายต องสอดคล องกับผลงานท่ีคาดหวังในช/วงระยะเวลารอบการ
ประเมิน และค/าเปIาหมายของผู ประเมินหรือหน/วยงาน ประกอบด วยเปIาหมาย 3 มิติ ดังนี้ 

 1) เชิงปริมาณ หมายถึง ผลงานท่ีเป)นจํานวนวัดได  
 2) เชิงคุณภาพ หมายถึง ความถูกต อง ความสมบูรณF และความเรียบร อยของผลงาน  
 3) เชิงประโยชน> หมายถึง ความรวดเร็วหรือความตรงตามเวลาท่ีกําหนด หรือความประหยัด
หรือความคุ มค/าของการใช ทรัพยากร 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ช�องท่ี 7 

ช�องท่ี 1 ช�องท่ี 2 ช�องท่ี 3 

ช�องท่ี 11 ช�องท่ี 12 ช�องท่ี 13 
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  ช�องท่ี 7  ผลการปฏิบัติงาน  หมายถึง การประเมินคุณค�าการทํางานของบุคคล หรือ
วิธีการท่ีใช ประเมินค�าว�าผู ปฏิบัติงานแต�ละคนมีความสามารถปฏิบัติงานได เพียงใด โดยพิจารณาจาก
ปริมาณและคุณภาพของงานท่ีผู บังคับบัญชาได บันทึกไว   หรือจากการสังเกต และวินิจฉัยตามระยะเวลาท่ี
กําหนดเพ่ือเป4นเครื่องประกอบการพิจารณาในผลประโยชน>ตอบแทนความดีความชอบแก�ผู ปฏิบัติงานนั้น ๆ 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ/งเป)น  3 ประเภท  คือ  ผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณ     
เชิงคุณภาพ และเชิงประโยชนF 
  ผลการปฏิบัติงาน สิ้นรอบการประเมิน ผู ประเมินเป)นผู กรอกค/าคะแนน โดยเปรียบเทียบ
ผลสําเร็จของงานกับเปIาหมายท่ีตกลงร/วมกันไว ในแต/ละมิติ ต้ังแต/ต นรอบ  โดยผลสําเร็จของงานท่ีทําได  
สามารถเทียบเป)นคะแนนได  ดังนี้ 

 
ผลสําเร็จของงานเทียบกับเป;าหมาย                  

(เชิงปรมิาณ (8) และเชิงคุณภาพ (9)) 
(ร อยละ) 

คะแนน 
  ผลสําเร็จของงานเทียบกับเป;าหมาย  

(เชิงประโยชน> (10)) 
(ร อยละ) 

คะแนน 

ไม/ถึงร อยละ 60 ของเปIาหมาย   0.5 ไม/ถึงร อยละ 70 ของเปIาหมาย   0.5 

ตั้งแต/ร อยละ 60 แต/ไม/ถึงร อยละ 70 ของเปIาหมาย    1 ตั้งแต/ร อยละ 70 แต/ไม/ถึงร อยละ 75 ของเปIาหมาย   1 

ตั้งแต/ร อยละ 70 แต/ไม/ถึงร อยละ 80 ของเปIาหมาย   1.5 ตั้งแต/ร อยละ 75 แต/ไม/ถึงร อยละ 80 ของเปIาหมาย   1.5 

ตั้งแต/ร อยละ 80 แต/ไม/ถึงร อยละ 90 ของเปIาหมาย    2 ตั้งแต/ร อยละ 80 แต/ไม/ถึงร อยละ 85 ของเปIาหมาย    2 

ตั้งแต/ร อยละ 90 ถึงร อยละ 100 ของเปIาหมาย  2.5 ตั้งแต/ร อยละ 85 แต/ไม/ถึงร อยละ 90 ของเปIาหมาย  2.5 

เกินกว/าเปIาหมายท่ีกําหนด    3 ตั้งแต/ร อยละ 90 แต/ไม/ถึงร อยละ 95 ของเปIาหมาย   3 

  ตั้งแต/ร อยละ  95 ถึงร อยละ 100 ของเปIาหมาย   3.5 

  เกินกว/าเปIาหมายท่ีกําหนด    4 

         
 ช�องท่ี 11  หมายถึง การคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงานท่ีผู รับการประเมินทําได  โดยคิด
คะแนน ดังนี้ 

 (11)       = คะแนนของเชิงปริมาณ + เชิงคุณภาพ + เชิงประโยชน> 
 (11)      = (8) + (9) + (10) 

 รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน  สิ้นรอบการประเมิน ผู ประเมินเป)นผู กรอกคะแนนท่ีประเมิน
ได  โดยนําคะแนนจากช/องผลการปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ+เชิงคุณภาพ+ เชิงประโยชนF) ท่ีประเมินได มารวมกัน 
โดยมีคะแนนเต็มแต/ละตัวชี้วัดเท/ากับ 10 คะแนน  
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 ช�องท่ี 12  ผลสัมฤทธิ์ของงาน  หมายถึง ผลท่ีได ตามมาจากผลผลิต หรือผลลัพธ>ของการ
ปฏิบัติโครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสมฤทธิ์ต องมีมูลค�าหรือ คุณค�าต�อองค>กรเท�านั้น การคํานวณ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนี้ 
 สูตร        = ค�าน้ําหนัก x คะแนนผลการปฏิบัติงาน 
                                              10  
 (12)       =      (2) x (11)  
                                           10 
 
  ผลสัมฤทธิ์ของงาน สิ้นรอบการประเมิน ผู ประเมินเป)นผู กรอกผลการประเมินตามสูตร
คํานวณ ดังนี้  
           - ผลสัมฤทธิ์ของงาน = (น้ําหนัก x รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน)/10 (ตัวเลขทศนิยม 2 
ตําแหน/ง) 
 

ช�องท่ี 13  เหตุผลท่ีทําให งานสําเร็จ/ไม/สําเร็จ  หมายถึง เหตุผลหลักท่ีผู รับการประเมินได ทํางาน
แล วส/งผลให ผลผลิต หรือผลลัพธFของการปฏิบัติโครงการ/งาน/กิจกรรม ประสบความสําเร็จ 

เหตุผลท่ีทําให งานบรรลุ/ไม�บรรลุเป;าหมาย สิ้นรอบการประเมิน ผู ประเมินเป)นผู กรอกโดยให 
ระบุเหตุผลท่ีทําให งานบรรลุเปIาหมายหรือไม/บรรลุเปIาหมายในรอบ การประเมิน  นั้นๆ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
เหตุผลท่ีทําให(

งานบรรล ุ
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  ในส/วนท่ีจะเป)นการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สัดส/วนร อยละ 30 ประกอบด วย 
        ช�องท่ี 1  ตัวช้ีวัดสมรรถนะ ประกอบด วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําผู บริหาร 
และสมรรถนะประจําสายงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน/งแต/ละตําแหน/ง ดังนี้ 

        (1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดเป)น
คุณลักษณะร/วมของข าราชการทุกคนท่ีจําเป)นต องมีเพ่ือเป)นการหล/อหลอมให เกิดพฤติกรรม และค/านิยมท่ี
พึงประกาศร/วมกัน เพ่ือให เกิดประโยชนFสูงสุดต/อองคFกร ประชาน และประเทศชาติ ประกอบด วย  

 1.1) การมุ/งผลสัมฤทธิ์ 
 1.2) การยึดม่ันในความถูกต องและจริยธรรม 
  1.3) การเข าใจในองคFกรและระบบงาน 
 1.4) การบริการเป)นเลิศ 
 1.5) การทํางานเป)นทีม 

 
 

 
 

            (2) สมรรถนะประจําผู บริหาร (Managerial Competency) คือ สมรรถนะท่ีผู บริหาร
จําเป)นต องมีในฐานะผู นําหรือผู บังคับบัญชาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําทีมงานหรือผู ใต บังคับบัญชาให สามารถ
ปฏิบัติหน าท่ีได อย/างมีประสิทธิภาพ และสอดคล องกับวัตถุประสงคFขององคFกร โดยใช ประเมินเฉพาะตําแหน/ง
ประเภทบริหารท องถ่ิน และประเภทอํานวยการท องถ่ิน ประกอบด วย 

 2.1) การเป)นผู นําในการเปลี่ยนแปลง 
 2.2) ความสามารถในการเป)นผู นํา 
 2.3) ความสามารถในการพัฒนาคน 
 2.4) การคิดเชิงกลยุทธF   
 
 
 
 
 
 

ส�วนท่ี 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 

ช�องท่ี 1 ช�องท่ี 2 ช�องท่ี 3 ช�องท่ี 4 ช�องท่ี 5 ช�องท่ี 6 

ช�องท่ี 7 
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  (3) สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) คือ สมรรถนะท่ีกําหนดเฉพาะสําหรับ
ตําแหน/ง/สายงานต/างๆ เพ่ือสนับสนุนและส/งเสริมให เจ าหน าท่ีผู ดํารงตําแหน/งนั้นๆ สามารถปฏิบัติภารกิจใน
หน าท่ีได ดียิ่งข้ึน และบรรลุตามวัตถุประสงคFขององคFกร (ปรากฏตามมาตรฐานกําหนดตําแหน/ง) โดยใช ประเมิน
เฉพาะตําแหน/งประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป โดยต นรอบการประเมิน ผู รับการประเมินเป)นผู กรอก
สมรรถนะประจําสายงานท่ีตกลงร/วมกันกับผู ประเมิน อย/างน อยจํานวน 3 สมรรถนะ  

ช�องท่ี 2  น้ําหนัก ต นรอบการประเมิน ผู รับการประเมินเป)นผู กรอกค/าน้ําหนักแต/ละสมรรถนะ
ท่ีมีการตกลงร/วมกับผู ประเมิน สําหรับการกําหนดค/าน้ําหนักของสมรรถนะหลัก ซ่ึงเป)นสมรรถนะเชิงพฤติกรรม
ท่ีกําหนดเป)นคุณลักษณะร/วมของข าราชการทุกคนท่ีจําเป)นต องมี ควรกําหนดค/าน้ําหนักสมรรถนะหลักของ
ข าราชการทุกคนในองคFกร (อปท.) หรือหน/วยงาน (สํานัก/กอง/ส/วนราชการ) ในระดับท่ีเท/ากัน  
        ช�องท่ี 3   ระดับท่ีคาดหวัง/ต องการ ต นรอบการประเมิน ผู รับการประเมินเป)นผู กรอก    
โดยให ระบุระดับท่ีต องการของแต/ละสมรรถนะตามมาตรฐานกําหนดตําแหน/งแต/ละตําแหน/ง (บังคับเลือก) 
        ช�องท่ี 4   ระดับท่ีประเมินได  สิ้นรอบการประเมิน ผู ประเมินเป)นผู กรอกระดับท่ีประเมินได  
โดยผู ประเมินพิจารณารายละเอียดพฤติกรรมในพจนานุกรมสมรรถนะของพนักงานส/วนท องถ่ินท่ีละรายการ
จนถึงระดับสมรรถนะท่ีกําหนด     
        ช�องท่ี 5   คะแนนท่ีได  สิ้นรอบการประเมิน ผู ประเมินเป)นผู กรอกคะแนนท่ีได ตามแนว
ทางการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

1. ผู ประเมินต องพิจารณาว/าผู ถูกประเมินนั้นๆ กําหนดให มีระดับสมรรถนะท่ีต องการในระดับ
ใด พฤติกรรมท่ีจะใช เป)นหลักฐานในการประเมินได แก/ พฤติกรรมทุกรายท่ีปรากฏในพจนานุกรมระดับ
สมรรถนะหลัก ต้ังแต/ต นจนถึงระดับสมรรถนะหลักท่ีต องการหรือท่ีปรากฏนั้นๆ 

2. ในการประเมินสมรรถนะหนึ่งๆ ผู ประเมินจะพิจารณาจากสมรรถนะหลักแต/ละสมรรถนะ
โดยประเมินและให คะแนนตามหลักเกณฑFการให คะแนนสมรรถนะหลัก และบันทึกผลการให คะแนนลงใน
แบบฟอรFมท่ีกําหนด รวมท้ังระบุเหตุการณF/พฤติกรรมท่ีผู รับการประเมินแสดงออก 
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ตัวอย�างเช�น : นาง ข. เป)นนักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชํานาญการ ซ่ึงตามหลักเกณฑF นาง ข. ต องมี
ระดับสมรรถนะหลักท่ีต องการด านการบริการเป)นเลิศ ท่ีระดับท่ี 2 ดังนั้น ในการประเมินผู ประเมินจะทําการ
ประเมินสมรรถนะหลักดังกล/าวครอบคลุมพฤติกรรมท้ังหมดตามท่ีระบุไว ในพจนานุกรมระดับสมรรถนะ ต้ังแต/ระดับ
ท่ี 1 จนถึงระดับท่ี 2  

3. ผู ประเมินพิจารณารายละเอียดพฤติกรรมในพจนานุกรมระดับสมรรถนะทีละรายการจนถึง
ระดับสมรรถนะท่ีกําหนด ทําการนับรายการพฤติกรรมท่ีผู รับการประเมินทําได ครบถ วนตามท่ีระบุไว โดยเป)น
พฤติกรรม ท่ีทําได  ชัดเจน เห็นประจักษFและสมํ่าเสมอ 80 % ข้ึนไป ท้ังนี้ ไม/ให นับพฤติกรรมท่ีผู รับการ
ประเมินยังไม/ได  ทําได ไม/ดีหรือไม/ครบถ วน หรือยังมีจุดบกพร/องต องปรับปรุง หลังจากนั้นให นํารายการ
พฤติกรรมท่ีประเมินได ไปเทียบกับหลักเกณฑFการให คะแนนสมรรถนะ ตามตารางเปรียบเทียบค/าคะแนน ดังนี้ 

        
ระดับท่ีต องการ/คาดหวัง 
(ตามมาตรฐานกําหนด                
ตําแหน�ง)                      
                      ระดับท่ีประเมนิได  
 

ระดับท่ี
ประเมินได  

 0 

ระดับท่ี
ประเมินได  

1 

ระดับท่ี
ประเมินได  

2 

ระดับท่ี
ประเมินได  

3 

ระดับท่ี
ประเมินได  

4 

ระดับท่ี
ประเมินได   

5 

ระดับท่ีคาดหวัง/ต องการ 0 0 คะแนน 0 คะแนน 0 คะแนน 0 คะแนน 0 คะแนน 0 คะแนน 
ระดับท่ีคาดหวัง/ต องการ 1 0 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับท่ีคาดหวัง/ต องการ 2 0 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับท่ีคาดหวัง/ต องการ 3 0 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับท่ีคาดหวัง/ต องการ 4 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับท่ีคาดหวัง/ต องการ 5 0 คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 

      ความหมายของค�าคะแนนในแต�ละระดับ ดังนี้ 
5 คะแนน = ระดับท่ีประเมินได มากกว/าระดับท่ีคาดหวังหรือต องการ 1 ระดับข้ึนไป 
4 คะแนน = ระดับท่ีประเมินได เท/ากับระดับท่ีคาดหวังหรือต องการ 
3 คะแนน = ระดับท่ีประเมินได น อยกว/าระดับท่ีคาดหวังหรือต องการ 1 ระดับ 

ช�องท่ี 1 ช�องท่ี 2 ช�องท่ี 3 ช�องท่ี 4 ช�องท่ี 5 ช�องท่ี 6 

ช�องท่ี 7 
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2 คะแนน = ระดับท่ีประเมินได น อยกว/าระดับท่ีคาดหวังหรือต องการ 2 ระดับ 
1 คะแนน = ระดับท่ีประเมินได น อยกว/าระดับท่ีคาดหวังหรือต องการ 3 ระดับ 
0 คะแนน = ระดับท่ีประเมินได ต่ําท่ีสุด/ไม/แสดงออกพฤติกรรม/สมรรถนะ 

 
 ท้ังนี้ การกําหนดค/าคะแนนดังกล/าวเพ่ือเป)นการกระตุ นและผลักดันให ข าราชการแสดงออก

พฤติกรรมในระดับท่ีดีข้ึนมากกว/าระดับท่ีคาดหวังหรือต องการ ซ่ึงหากข าราชการแต/ละคนสามารถแสดง
พฤติกรรมหรือสมรรถนะได ตามเปIาหมายหรือเกินกว/าเปIาหมายท่ีกําหนด จะทําให การปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเกิดประโยชนFต/อหน/วยงานและองคFกร   

 
        ช�องท่ี 6 ผลการประเมิน สิ้นรอบการประเมิน ผู ประเมินเป)นผู กรอกผลการประเมินตามสูตร
คํานวณ ดังนี้ ผลการประเมิน = (น้ําหนัก x คะแนนท่ีได ) /5 (ตัวเลขทศนิยม 2 ตําแหน/ง) 

 
        ช�องท่ี 7  ระบุเหตุการณ>/พฤติกรรมท่ีผู รับการประเมินแสดงออก สิ้นรอบการประเมิน       
ผู ประเมินเป)นผู กรอกโดยให ระบุเหตุการณF หรือพฤติกรรมท่ีผู รับการประเมินแสดงออกในแต/ละสมรรถนะใน
รอบการประเมินนั้นๆ 

 
 

  ในส/วนนี้ผู ประเมินเป)นผู กรอกสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวบรวมคะแนน
การประเมินจากส/วนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน และส/วนท่ี 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)  

 
 
 

 ผู ประเมินเป)นผู กรอก โดยนําผลการประเมินของผู รับการประเมินมาเทียบกับช/วงคะแนน 
5 ระดับท่ีกําหนด 

 
 

 สรุปผลการประเมิน 

ระดับผลการประเมิน 
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 ในส/วนนี้เป)นการวางแผนร/วมกันระหว/างผู ประเมินกับผู รับการประเมิน เพ่ือกําหนดกิจกรรม
ในการพัฒนางาน/สมรรถนะของผู รับการประเมินในรอบการประเมินถัดๆ ไป โดยควรเลือกงาน/สมรรถนะท่ี
ต องการพัฒนาให ดีข้ึน ซ่ึงควรเป)นงาน/สมรรถนะ ท่ีมีผลการประเมินต/างจากระดับเปIาหมาย หากไม/มีให เลือก
งาน/สมรรถนะท่ีคาดว/า จะมีผลกระทบต/อการปฏิบัติงานในอนาคตหรือท่ีต องการพัฒนาตามความสนใจ
ส/วนตัว   

 

 

 
 

 
 

 ในส/วนนี้ให ผู ประเมินกับผู รับการประเมินลงนามในข อตกลงการปฏิบัติราชการเก่ียวกับการ
กําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานในส/วนท่ี 1 และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ในส/วนท่ี 2 เพ่ือ
ขอรับการประเมินต้ังแต/ต นรอบการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส�วนท่ี 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

  ส�วนท่ี 4 ข อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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 ในส/วนนี้เม่ือสิ้นรอบการประเมิน ให ผู ประเมินแจ งผลการประเมินให ผู รับการประเมินทราบ
เป)นรายบุคคล โดยให ผู รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผู รับการประเมินไม/ยินยอม
ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให พนักงานส/วนท องถ่ินอย/างน อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป)นพยานว/าได มี
การแจ งผลการประเมินดังกล/าวแล วด วย  
 

 
 
 

         ในส/วนนี้ให ผู บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป (ถ ามี) เป)นผู พิจารณาและให ความเห็นเก่ียวกับผลการประเมิน 
ก/อนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส/วนท องถ่ิน 

 

 
 
 

ส�วนท่ี 5 การรับทราบผลการประเมิน 

ส�วนท่ี 6 ความเห็นของผู บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป (ถ ามี) 
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 ในส/วนนี้ให ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส/วน
ท องถ่ิน เป)นผู กรอกรายละเอียดตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ก/อนนําเสนอนายกองคFกรปกครองส/วน
ท องถ่ิน 

 

 
 

 
 

 
 ในส/วนนี้ให นายกองคFกรปกครองส/วนท องถ่ินเป)นผู กรอกรายละเอียดเก่ียวกับความเห็นต/อมติ
ของคณะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  

 
 
 

************************************************************************************

ส�วนท่ี 7 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส�วนท่ี 8 ความเห็นของนายกองค>กรปกครองส�วนท องถ่ิน 



 


