
 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง                            

ประจำปีงบประมาณ 2562  (ครั้งที่ 1) 
……………………………………………………………………………………. 

 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี  ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเพ่ือทราบ ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือ
ในช่วงเริ่มรอบการประเมินนั้น 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างในสังกัด สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1  ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง” 

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและ

พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

3.1  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู 
3.1.1 ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วน

คะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า (พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ใน
ระหว่างการทดลองงาน กำหนด ร้อยละ 50) 

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน (พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองงาน 
กำหนด ร้อยละ 50) 

3.1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ได้แก่ 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ
การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
และค่าเป้าหมาย 
 

/(2) พฤติกรรม... 
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 (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจำสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจำบริหาร 4 ด้าน 

3.1.3 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหาน  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง  โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.กำหนดโดยอนุโลม 

3.1.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่ ก.อบต.กำหนดโดยอนุโลม  

 

  3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
  3.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้

ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้ 

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

มาใช้สำหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
    (1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกำหนด

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
    (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ 

ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับ
พนักงานส่วนตำบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือ
ระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

    (3) พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก     
5 สมรรถนะ โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 

    (4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และ
สมรรถนะประจำสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือ
ประโยชน์ท้องถิ่น โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 

 3.2.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ให้จัดกลุ่ม
คะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง   
 

         4. ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จตามที่กำหนด 
 

/5. เมื่อครบ... 
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  5. เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้นสังกัดของ 
พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง ดำเนินการดังนี้ 
  5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
กำหนด 
  5.2 จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดทำบัญชีรายชื่อ ตามลำดับคะแนนผลการ
ประเมิน 
  6. ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามลำดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการ
ประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือนำไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเลื่อนอัตรา
ค่าตอบแทน  
     

ประกาศ  ณ  วันที่   4   มีนาคม   พ.ศ. 2562 
 

 
 
                   (ลงชื่อ) 
              (นางบัวเงิน  รอดขันเมือง) 

                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง                            

ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) 
……………………………………………………………………………………. 

 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดจันทบุรี   ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเพ่ือทราบ ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือ
ในช่วงเริ่มรอบการประเมินนั้น 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างในสังกัด สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2  ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง” 

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561 
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและ

พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

3.2  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู 
3.1.1 ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน  โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วน

คะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า (พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ใน
ระหว่างการทดลองงาน กำหนด ร้อยละ 50) 

1. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน (พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองงาน 
กำหนด ร้อยละ 50) 

3.1.5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ได้แก่ 

(2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ
การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
และค่าเป้าหมาย 
 

/(2) พฤติกรรม... 
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 (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้ใน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจำสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจำบริหาร 4 ด้าน 

3.1.6 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหาน  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง  โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.กำหนดโดยอนุโลม 

3.1.7 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่ ก.อบต.กำหนดโดยอนุโลม  

 

  3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
  3.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้

ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้ 

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

มาใช้สำหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
    (1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกำหนด

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
    (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ 

ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับ
พนักงานส่วนตำบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือ
ระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

    (3) พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก      
5 สมรรถนะ โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 

    (4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และ
สมรรถนะประจำสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือ
ประโยชน์ท้องถิ่น โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 

 3.2.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ให้จัดกลุ่ม
คะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง   
 

         4. ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จตามที่กำหนด 
 

/5. เมื่อครบ... 
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  5. เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้นสังกัดของ 
พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง ดำเนินการดังนี้ 
  5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
กำหนด 
  5.2 จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดทำบัญชีรายชื่อ ตามลำดับคะแนนผลการ
ประเมิน 
  6. ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามลำดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการ
ประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือนำไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเลื่อนอัตรา
ค่าตอบแทน  
     

ประกาศ  ณ  วันที่  7  กันยายน  พ.ศ. 2561 
 

 
 
                   (ลงชื่อ) 
              (นางบัวเงิน  รอดขันเมือง) 

                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 
 

 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 
 

รอบการประเมิน       ครั้งที่ 1     1   ตุลาคม  ....         ถึง   31  มีนาคม   .... 
  ครั้งที่ 2     1   เมษายน 2559   ถึง   30  กันยายน  2559 

ข้อมูลประวัติส่วนตัว 

ผู้รับการประเมิน 
ช่ือ – นามสกุล   น.ส.แสนดี  ขยันยิ่ง ตำแหน่ง (ช่ือตำแหน่งในสายงาน)  นักทรัพยากรบุคคล ระดับตำแหน่ง  ชำนาญการ 
ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ ตำแหน่งเลขที ่ xx-x-xx-xxxx-xxx สังกัด  สำนักปลัด 
ผู้ประเมิน 
ช่ือ – นามสกุล   นายยอด  ยิ่งยศ ตำแหน่ง (ช่ือตำแหน่งในการบริหารงาน)   หัวหน้าสำนักปลัด 

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิข์องงาน (ไมน่้อยกว่าร้อยละ 70) 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
(1) 

 
น้ำ  

หนัก 
(2) 

 

เป้าหมาย (3) ผลการปฏิบัติงาน (7) รวมคะแนน
ผลการ

ปฏิบตัิงาน 
(11) 

= (8)+(9)  
+(10) 

ผลสัมฤทธิ์   
ของงาน 
(12) 

= (2) x (11) 
   10 

 
เหตุผลที่ทำให้

งานบรรลุ/ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

(13) 

เชิง
ปริมาณ 

(4) 

เชิงคุณภาพ 
(5) 

เชิง
ประโยชน์ 

(6) 

ปริมาณ 
(8) 

คุณภาพ 
(9) 

ประโยชน ์
(10) 

0.
5 1 1.
5 2 2.
5 3 0.
5 1 1.
5 2 2.
5 3 0.
5 1 1.
5 2 2.
5 3 3.
5 4 

1.จัดทำคู่มือการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการระดับบุคคล      
เพื่ อ ใช้ ใน ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล       
การปฏิบัติงานของข้าราชการ 

30 

จำนวน  
  1  
เล่ม 

เนื้อหา  
ถูกต้อง  

และสมบูรณ์ 

ผู้บริหารและ
ขรก. ใช้เป็น

แนวทาง    
การประเมินฯ 

    x      x        x 

 

8.5 25.50 

-เนื้อหาสมบรูณ์ 
เข้าใจง่าย 
-เป็นประโยชน์  
ต่อการประเมิน 

2 .ก ารจั ด ท ำคำสั่ ง เลื่ อ น ขั้ น
เ งิ น เดื อ น ข้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ
ลูกจ้างประจำประจำปี ครั้งที่ 2 
แล้วเสร็จภายในกำหนด 

20 

ครอบคลุม
และ

ครบถ้วน 

คำสั่ง 
ถูกต้องและ
ทันกำหนด 

เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลการ
บริหารงาน

บุคคล 

    x      x        x 
 

8.5 17 
-ถูกต้องครบถ้วน 
-ภายในเวลาที่
กำหนด 

3 .ก า ร จั ด ท ำ ฐ า น ข้ อ มู ล
อัตรากำลังเป็นปัจจุบัน 20 

ครอบคลุม
และ

ครบถ้วน 

ถูกต้อง และ 
ทันสมัย 

เพื่อใชว้างแผน
อัตรากำลัง     x     x         x 

 
8 16 

-ถูกต้อง แต่ข้อมูล
ไม่ทันสมัย 

ฯลฯ                            
น้ำหนักรวม 70 คะแนนที่ได้ 58.50  
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    ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ 30) สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ 

 
ตัวชี้วัดสมรรถนะ 

(1) 

น้ำหนัก 
(2) 

ระดับท่ี
คาดหวัง/
ต้องการ 

(3) 

ระดับท่ี
ประเมินได้ 

(4) 

คะแนน  
ที่ได้     
(5) 

ผลการประเมิน 
(6) = (2) x (5) 

      5 

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรม               
ที่ผู้รับการประเมินแสดงออก 

(7) 

สมรรถนะหลัก (สำหรับทุกประเภท)       
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ ์ 4 3 3 4 3.20 -ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 4 2 3 5 4 -ไม่มีอคติในการทำงาน ยึดมั่นในหลักการ 

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 4 2 3 5 4 -เข้าใจและเช่ือมโยงระบบงานได้ด ี

4. การบริการเป็นเลิศ 4 2 2 4 3.20 -เต็มใจตอบข้อสงสัย  

5 การทำงานเป็นทีม 4 2 3 5 4 -รับฟังความเห็นของผู้อื่น 
       

สมรรถนะประจำสายงานงาน                      
(อย่างน้อย 3 สมรรถนะ) 

     
 

1. การคิดวิเคราะห์ 3 2 2 4 2.40 -คิดอย่างเป็นระบบ 

2. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 4 2 2 4 3.20 -งานละเอียดรอบคอบ 

3. การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก 3 2 2 4 2.40 -แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด ี

น้ำหนักรวม 30 คะแนนรวม 26.40  
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   สรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน 
(1) 

คะแนน (ร้อยละ) 
(2) 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) 
(3) 

หมายเหตุ 

1. ผลสัมฤทธ์ิของงาน 70 58.50  

2. พฤติกรรมการปฏิบัตริาชการ (สมรรถนะ) 30 26.40  

                                    คะแนนรวม  100 84.90  

 
   ระดับผลการประเมิน                                                                       
    ดีเด่น  (ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
    ดีมาก  (ร้อยละ 80 แตไ่ม่ถึงร้อยละ 90) 
    ด ี  (ร้อยละ 70 แตไ่ม่ถึงร้อยละ 80) 
    พอใช้   (ร้อยละ 60 แตไ่ม่ถึงร้อยละ 70) 
    ต้องปรับปรุง   (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 
 
    ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ผลสัมฤทธิข์องงาน / 
สมรรถนะที่เลือกพัฒนา 

(1) 

วิธีการพัฒนา 
(2) 

ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา 
(3) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
(4) 
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    ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

   ช่ือ-นามสกุล (ผู้ทำข้อตกลง) น.ส.แสนดี  ขยันยิ่ง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้เลือกตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เพื่อขอรับ
การประเมิน โดยร่วมกับผู้ประเมิน (ผู้รับข้อตกลง) ในการกำหนดน้ำหนักและเป้าหมายตัวช้ีวัด รวมทั้งกำหนดน้ำหนักสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำสายงานงานในแต่ละสมรรถนะ พร้อมลงช่ื อ
รับทราบข้อตกลงการปฏิบัติราชการร่วมกันตั้งแต่เริ่มระยะการประเมิน 

 
 

    ลงช่ือ 00000แสนดี0000  (ผู้รับการประเมิน)                         ลงช่ือ000ยอด ยิ่งยศ000 (ผู้ประเมิน) 

                    (น.ส.แสนดี  ขยันยิ่ง)                  (นายยอด  ยิ่งยศ)  
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                                               ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด 
วันท่ี.......................................................                วันท่ี.......................................................... 

 
 

ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน 
 
 ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการ 
     ปฏิบัติราชการรายบุคคลแล้ว 

 ได้แจ้งผลการประเมินและผูร้บัการประเมิน 
     ได้ลงนามรับทราบแล้ว 

 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่............................. 
     แต่ผู้รับการประเมินไมล่งนามรับทราบ 

  โดยมี........................................................ เป็นพยาน 

ลงช่ือ00000แสนดี0000   (ผู้รับการประเมิน) ลงช่ือ. 000ยอด ยิ่งยศ000 (ผู้ประเมิน) 
ลงช่ือ .............................................พยาน 

            (น.ส.แสนดี  ขยันยิ่ง)                 (นายยอด  ยิ่งยศ)        (...................................................) 
ตำแหน่ง    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักปลัด ตำแหน่ง................................................. 
วันท่ี     ................................................................. วันท่ี     ................................................................. วันท่ี ...................................................... 



 
 
 
          -5- 
ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไป (ถ้ามี) 

 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอกีชัน้หนึ่ง 

 เห็นด้วยกับผลการประเมิน  เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
 มีความเห็นต่าง ดังนี้ ....................................................................................... 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

 มีความเห็นต่าง ดังนี้ ................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

                ลงช่ือ..................................................................                   ลงช่ือ............................................................................. 
                     (.................................................................)                         (……………………….………………..……………………….)  
          ตำแหน่ง    ...............................................................                ตำแหน่ง   ………………………………………………………… 
              วันท่ี     ...............................................................                  วันท่ี     ............................................................................ 

 

ส่วนที่ 7 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 8 ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เห็นชอบตามผลคะแนนท่ีผู้ประเมินเสนอ 
 มีความเห็นต่าง ดังนี้ ....................................................................................... 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
คะแนนท่ีควรได้รับ...................คะแนน 

 เห็นด้วยตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 มีความเห็นต่าง ดังนี้ ....................................................................................... 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
คะแนนท่ีควรได้รับ...................คะแนน 

  
  
  ลงช่ือ......................................................                   ลงช่ือ.................................................... 
     (..........................................................)                         (…………………..……………………….)  
ตำแหน่ง    ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ                ตำแหน่ง  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วันท่ี     ...........................................................                วันท่ี     ........................................................ 



 


