
 
 

 
 

      ใหผูรับการประเมินเปนผูกรอกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ครั้งท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปถัดไป และครั้งท่ี ๒ ระหวางวันท่ี       
๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปเดียวกัน 

 
 

  ในสวนนี้เปนขอมูลประวัติสวนตัวของผูรับการประเมิน ไดแก ชื่อ นามสกุล ตําแหนง (ชื่อตําแหนงในสายงาน) ระดับตําแหนง ประเภทตําแหนง เลขท่ีตําแหนง และ
สังกัด รวมถึงขอมูลของผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูประเมิน 

 
 

   ในสวนนี้จะเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนรอยละ 70 ประกอบดวย 
 โครงการ/งาน/กิจกรรม ใหประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาท่ีกําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร  
ซ่ึงผูรับการประเมินเปนผูกรอกตัวชี้วัดโครงการ/งาน/กิจกรรม ท่ีไดรับมอบหมายและมีการตกลงรวมกับผูประเมินต้ังแตตนรอบการประเมิน โดยใหกําหนดตัวชี้วัดไมนอยกวา        
จํานวน 2 ตัว เพ่ือใหครอบคลุมมิติในการประเมินท่ีสําคัญได โดยไมเปนภาระตอการประเมินมากเกินไป ดังนั้น ตัวชี้วัดท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้ จึงควรเปน
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญและไมควรมีจํานวนมากนัก  

 น้ําหนัก ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเปนผูกรอกคาน้ําหนักแตละตัวชี้วัดท่ีมีการตกลงรวมกับผูประเมิน โดยตัวชี้วัดแตละตัวควรมีน้ําหนักไมนอยกวารอยละ 10            
ดังนั้น หากพบตัวชี้วัดใดท่ีมีน้ําหนักนอยกวา ๑๐% ควรพิจารณาตัดตัวชี้วัดนั้นออก และกระจายน้ําหนักใหกับตัวชี้วัดท่ีเหลือ ท้ังนี้ หากตัวชี้วัดตัวนั้นมีความสําคัญไมสามารถตัดออกได        
ควรปรับคาน้ําหนักของตัวชี้วัดใหม ซ่ึงหากตัวชี้วัดนั้นมีความสําคัญจริงน้ําหนักก็ไมควรนอยกวา ๑๐% 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น 

 รอบการประเมิน 

ขอมูลประวัติสวนตัว 

สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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 เปาหมาย ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเปนผูกรอกคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัดท่ีมีการตกลงรวมกับผูประเมิน ซ่ึงคาเปาหมายตองสอดคลองกับผลงานท่ีคาดหวัง
ในชวงระยะเวลารอบการประเมิน และคาเปาหมายของผูประเมินหรือหนวยงาน ประกอบดวยเปาหมาย 3 มิติ ดังนี้ 
 1) เชิงปริมาณ หมายถึง ผลงานท่ีเปนจํานวนวัดได 
 2) เชิงคุณภาพ หมายถึง ความถูกตอง ความสมบูรณ และความเรียบรอยของผลงาน  
 3) เชิงประโยชน หมายถึง ความรวดเร็วหรือความตรงตามเวลาท่ีกําหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร     
 ผลการปฏิบัติงาน สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกคาคะแนน โดยเปรียบเทียบผลสําเร็จของงานกับเปาหมายท่ีตกลงรวมกันไวในแตละมิติ ตั้งแตตนรอบ         
โดยผลสําเร็จของงานท่ีทําได สามารถเทียบเปนคะแนนได ดังนี้ 
 

ผลสําเร็จของงานเทียบกับเปาหมาย                   
(เชิงปริมาณ (8) และเชิงคุณภาพ (9)) 

(รอยละ) 
   คะแนน 

  ผลสําเร็จของงานเทียบกับเปาหมาย  
(เชิงประโยชน (10)) 

(รอยละ) 
  คะแนน 

ไมถึงรอยละ 60 ของเปาหมาย 0.5 ไมถึงรอยละ 70 ของเปาหมาย 0.5 
ตั้งแตรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70 ของเปาหมาย 1 ตัง้แตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 75 ของเปาหมาย 1 
ตั้งแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80 ของเปาหมาย 1.5 ตัง้แตรอยละ 75 แตไมถึงรอยละ 80 ของเปาหมาย 1.5 
ตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90 ของเปาหมาย 2 ตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 85 ของเปาหมาย 2 
ตั้งแตรอยละ 90 ถึงรอยละ 100 ของเปาหมาย 2.5 ตั้งแตรอยละ 85 แตไมถึงรอยละ 90 ของเปาหมาย 2.5 
เกินกวาเปาหมายท่ีกําหนด 3 ตั้งแตรอยละ 90 แตไมถึงรอยละ 95 ของเปาหมาย 3 
  ตั้งแตรอยละ  95 ถึงรอยละ 100 ของเปาหมาย 3.5 
  เกินกวาเปาหมายท่ีกําหนด 4 
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 รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน  สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกคะแนนท่ีประเมินได โดยนําคะแนนจากชองผลการปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ+เชิงคุณภาพ            
+ เชิงประโยชน) ท่ีประเมินไดมารวมกัน โดยมีคะแนนเต็มแตละตัวชี้วัดเทากับ 10 คะแนน  
 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกผลการประเมินตามสูตรคํานวณ ดังนี้  
 ผลสัมฤทธิ์ของงาน = (น้ําหนัก x รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน)/10 (ตัวเลขทศนิยม 2 ตําแหนง) 
 เหตุผลท่ีทําใหงานบรรลุ/ไมบรรลุเปาหมาย สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกโดยใหระบุเหตุผลท่ีทําใหงานบรรลุเปาหมายหรือไมบรรลุเปาหมายในรอบ การประเมินนั้นๆ 

 
 

  ในสวนท่ีจะเปนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สัดสวนรอยละ 30 ประกอบดวย 
 ตัวช้ีวัดสมรรถนะ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงแตละตําแหนง ดังนี้ 
(1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดเปนคุณลักษณะรวมของขาราชการทุกคนท่ีจําเปนตองมีเพ่ือเปนการหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรม    
และคานิยมท่ีพึงประกาศรวมกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ประชาน และประเทศชาติ ประกอบดวย  
 1.1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
 1.2) การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
  1.3) การเขาใจในองคกรและระบบงาน 
 1.4) การบริการเปนเลิศ 
 1.5) การทํางานเปนทีม 
(2) สมรรถนะประจําผูบริหาร (Managerial Competency) คือ สมรรถนะท่ีผูบริหารจําเปนตองมีในฐานะผูนําหรือผูบังคับบัญชาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําทีมงานหรือ
ผูใตบังคับบัญชาใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร โดยใชประเมินเฉพาะตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน และประเภท
อํานวยการทองถ่ิน ประกอบดวย 
 2.1) การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
 2.2) ความสามารถในการเปนผูนํา 
 2.3) ความสามารถในการพัฒนาคน 
 2.4) การคิดเชิงกลยุทธ 
 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 
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(3) สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) คือ สมรรถนะท่ีกําหนดเฉพาะสําหรับตําแหนง/สายงานตางๆ เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาท่ีผูดํารงตําแหนงนั้นๆ 
สามารถปฏิบัติภารกิจในหนาท่ีไดดียิ่งข้ึน และบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร (ปรากฏตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง) โดยใชประเมินเฉพาะตําแหนงประเภทวิชาการ และ
ประเภทท่ัวไป โดยตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเปนผูกรอกสมรรถนะประจําสายงานท่ีตกลงรวมกันกับผูประเมิน อยางนอยจํานวน 3 สมรรถนะ    
 น้ําหนัก ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเปนผูกรอกคาน้ําหนักแตละสมรรถนะท่ีมีการตกลงรวมกับผูประเมิน สําหรับการกําหนดคาน้ําหนักของสมรรถนะหลัก             
ซ่ึงเปนสมรรถนะเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดเปนคุณลักษณะรวมของขาราชการทุกคนท่ีจําเปนตองมี ควรกําหนดคาน้ําหนักสมรรถนะหลักของขาราชการทุกคนในองคกร (อปท.) 
หรือหนวยงาน (สํานัก/กอง/สวนราชการ) ในระดับท่ีเทากัน  
 ระดับท่ีคาดหวัง/ตองการ ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเปนผูกรอกโดยใหระบุระดับท่ีตองการของแตละสมรรถนะตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงแตละตําแหนง 
(บังคับเลือก) 
 ระดับท่ีประเมินได สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกระดับท่ีประเมินได โดยผูประเมินพิจารณารายละเอียดพฤติกรรมในพจนานุกรมสมรรถนะของพนักงาน       
สวนทองถ่ินท่ีละรายการจนถึงระดับสมรรถนะท่ีกําหนด     
 คะแนนท่ีได สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกคะแนนท่ีไดตามแนวทางการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

1. ผูประเมินตองพิจารณาวาผูถูกประเมินนั้นๆ กําหนดใหมีระดับสมรรถนะท่ีตองการในระดับใด พฤติกรรมท่ีจะใชเปนหลักฐานในการประเมินไดแก พฤติกรรมทุกราย       
ท่ีปรากฏในพจนานุกรมระดับสมรรถนะหลัก ตั้งแตตนจนถึงระดับสมรรถนะหลักท่ีตองการหรือท่ีปรากฏนั้นๆ 

2. ในการประเมินสมรรถนะหนึ่งๆ ผูประเมินจะพิจารณาจากสมรรถนะหลักแตละสมรรถนะโดยประเมินและใหคะแนนตามหลักเกณฑการใหคะแนนสมรรถนะหลัก 
และบันทึกผลการใหคะแนนลงในแบบฟอรมท่ีกําหนด รวมท้ังระบุเหตุการณ/พฤติกรรมท่ีผูรับการประเมินแสดงออก 

ตัวอยางเชน : นาง ข. เปนนักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชํานาญการ ซ่ึงตามหลักเกณฑ นาง ข. ตองมีระดับสมรรถนะหลักท่ีตองการดานการบริการเปนเลิศ ท่ีระดับท่ี 2 
ดังนั้น ในการประเมินผูประเมินจะทําการประเมินสมรรถนะหลักดังกลาวครอบคลุมพฤติกรรมท้ังหมดตามท่ีระบุไวในพจนานุกรมระดับสมรรถนะ ตั้งแตระดับท่ี 1 จนถึงระดับท่ี 2  

3. ผูประเมินพิจารณารายละเอียดพฤติกรรมในพจนานุกรมระดับสมรรถนะทีละรายการจนถึงระดับสมรรถนะท่ีกําหนด ทําการนับรายการพฤติกรรมท่ีผูรับ          
การประเมินทําไดครบถวนตามท่ีระบุไวโดยเปนพฤติกรรม ท่ีทําได ชัดเจน เห็นประจักษและสมํ่าเสมอ 80 % ข้ึนไป ท้ังนี้ ไมใหนับพฤติกรรมท่ีผูรับการประเมินยังไมได ทําไดไมดี
หรือไมครบถวน หรือยังมีจุดบกพรองตองปรับปรุง หลังจากนั้นใหนํารายการพฤติกรรมท่ีประเมินไดไปเทียบกับหลักเกณฑการใหคะแนนสมรรถนะ ตามตารางเปรียบเทียบ       
คาคะแนน ดังนี้ 
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ระดับที่ตองการ/คาดหวัง 
(ตามมาตรฐานกําหนด                
ตําแหนง)                     ระดับที่ประเมินได 

ระดับท่ีประเมินได 
0 

ระดับท่ีประเมินได 
1 

ระดับท่ีประเมินได 
2 

ระดับท่ีประเมินได 
3 

ระดับท่ีประเมินได 
4 

ระดับท่ีประเมินได 
5 

ระดับท่ีคาดหวัง/ตองการ 0 0 คะแนน 0 คะแนน 0 คะแนน 0 คะแนน 0 คะแนน 0 คะแนน 
ระดับท่ีคาดหวัง/ตองการ 1 0 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับท่ีคาดหวัง/ตองการ 2 0 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับท่ีคาดหวัง/ตองการ 3 0 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับท่ีคาดหวัง/ตองการ 4 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับท่ีคาดหวัง/ตองการ 5 0 คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 

      ความหมายของคาคะแนนในแตละระดับ ดังนี้ 
5 คะแนน = ระดับท่ีประเมินไดมากกวาระดับท่ีคาดหวังหรือตองการ 1 ระดับข้ึนไป 
4 คะแนน = ระดับท่ีประเมินไดเทากับระดับท่ีคาดหวังหรือตองการ 
3 คะแนน = ระดับท่ีประเมินไดนอยกวาระดับท่ีคาดหวังหรือตองการ 1 ระดับ 
2 คะแนน = ระดับท่ีประเมินไดนอยกวาระดับท่ีคาดหวังหรือตองการ 2 ระดับ 
1 คะแนน = ระดับท่ีประเมินไดนอยกวาระดับท่ีคาดหวังหรือตองการ 3 ระดับ 
0 คะแนน = ระดับท่ีประเมินไดต่ําท่ีสุด/ไมแสดงออกพฤติกรรม/สมรรถนะ 

 ท้ังนี้ การกําหนดคาคะแนนดังกลาวเพ่ือเปนการกระตุนและผลักดันใหขาราชการแสดงออกพฤติกรรมในระดับท่ีดีข้ึนมากกวาระดับท่ีคาดหวังหรือตองการ ซ่ึงหาก
ขาราชการแตละคนสามารถแสดงพฤติกรรมหรือสมรรถนะไดตามเปาหมายหรือเกินกวาเปาหมายท่ีกําหนด จะทําใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเกิดประโยชน
ตอหนวยงานและองคกร 
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 ผลการประเมิน สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกผลการประเมินตามสูตรคํานวณ ดังนี้ ผลการประเมิน = (น้ําหนัก x คะแนนท่ีได) /5 (ตัวเลขทศนิยม 2 ตําแหนง) 
 ระบุเหตุการณ/พฤติกรรมท่ีผูรับการประเมินแสดงออก สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกโดยใหระบุเหตุการณ หรือพฤติกรรมท่ีผูรับการประเมินแสดงออก         
ในแตละสมรรถนะในรอบการประเมินนั้นๆ 

 
 

  ในสวนนี้ผูประเมินเปนผูกรอกสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวบรวมคะแนนการประเมินจากสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน และสวนท่ี 2 พฤติกรรม     
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)  

 
 

 ผูประเมินเปนผูกรอก โดยนําผลการประเมินของผูรับการประเมินมาเทียบกับชวงคะแนน 5 ระดับท่ีกําหนด 
 
 

 ในสวนนี้เปนการวางแผนรวมกันระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน เพ่ือกําหนดกิจกรรมในการพัฒนางาน/สมรรถนะของผูรับการประเมินในรอบการประเมิน
ถัดๆ ไป โดยควรเลือกงาน/สมรรถนะท่ีตองการพัฒนาใหดีข้ึน ซ่ึงควรเปนงาน/สมรรถนะ ท่ีมีผลการประเมินตางจากระดับเปาหมาย หากไมมีใหเลือกงาน/สมรรถนะท่ีคาดวา      
จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานในอนาคตหรือท่ีตองการพัฒนาตามความสนใจสวนตัว   

 
 

 ในสวนนี้ใหผูประเมินกับผูรับการประเมินลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการเก่ียวกับการกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานในสวนท่ี 1 และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ (สมรรถนะ) ในสวนท่ี 2 เพ่ือขอรับการประเมินตั้งแตตนรอบการประเมิน 
 
 
 
 

 สรุปผลการประเมิน 

ระดับผลการประเมิน 

สวนท่ี 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

  สวนท่ี 4 ขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
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 ในสวนนี้เม่ือสิ้นรอบการประเมิน ใหผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบ                 
ผลการประเมิน กรณีท่ีผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหพนักงานสวนทองถ่ินอยางนอยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผล     
การประเมินดังกลาวแลวดวย          

 
 

         ในสวนนี้ใหผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป (ถามี) เปนผูพิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับผลการประเมิน กอนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล              
การปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ิน 

 
 

 ในสวนนี้ใหประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ิน เปนผูกรอกรายละเอียดตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
กอนนําเสนอนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 

 ในสวนนี้ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูกรอกรายละเอียดเก่ียวกับความเห็นตอมติของคณะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  
 
 

 
 
 

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

สวนท่ี 5 การรับทราบผลการประเมิน 

สวนท่ี 6 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป (ถามี) 

สวนท่ี 7 มตคิณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สวนท่ี 8 ความเห็นของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 


