บทที่ 1
บทนํา
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดมีมติในการประชุมครั้งที่
4/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 เห็นชอบในหลักการใหมีการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงของ
ขาราชการสวนทองถิ่นจากระบบซีเป6นระบบแทง (Broadband) และมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2557 เห็นชอบในหลักการการสรางความสมบูรณDของระบบการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่นตามแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น โดยใหมีการปรับปรุงระบบการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นใหมทั้งระบบ และไดมีประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2557ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 เป6นตนไป และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4
มิถุนายน 2558 แกไข “ตําแหนงประเภทบริหาร” และ “ตําแหนงประเภทอํานวยการ” เป6น “ตําแหนง
ประเภทบริหารทองถิ่น” และ “ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น”
และตามแนบทายประกาศเรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 บัญชีความรู ทักษะและสมรรถนะที่จําเป6นของขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น ประกอบดวย
1. ความรูที่จําเป6นในงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น มีจํานวน 21 ดาน (สายงาน
ประเภทบริหารทองถิ่นอยางนอย 7 ดาน ,สายงานประเภทอํานวยการทองถิ่น อยางนอย 7 ดาน , สายงาน
ประเภทวิชาการ อยางนอย 5 ดาน , สายงานประเภททั่วไป อยางนอย 3 ดาน)
2. ทักษะที่จําเป6นในงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น มีจํานวน 9 ดาน ดังนี้
1. ทักษะการบริหารขอมูล
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอรD
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะในการสืบสวน
5. ทักษะการบริหารโครงการ
6. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอดความรู
7. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
8. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
9. ทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณDทางวิทยาศาสตรD (สายงานประเภทบริหารทองถิ่น
อยางนอย 4 ดาน , สายงานประเภทอํานวยการทองถิ่น อยางนอย 4 ดาน , สายงานประเภทวิชาการ อยาง
นอย 3 ดาน , สายงานประเภททั่วไป อยางนอย 3 ดาน)
3. สมรรถนะที่จําเป6นในงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจําแนกเป6น 3 ประเภท
1. สมรรถนะหลัก ที่ขาราชการทุกประเภทและระดับตําแหนง จําเป6นตองมี 5 สมรรถนะ
ดังนี้ คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ระบบแทง)
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3. ความเขาใจในองคDกรและระบบงาน
4. การบริการเป6นเลิศ
5. การทํางานเป6นทีม

2. สมรรถนะประจําตัวผูบริหารสมรรถนะที่ขาราชการประเภทบริหาร และอํานวยการจําเป6นตองมี 4
สมรรถนะ ดังนี้
1. การเป6นผูนําในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเป6นผูนํา
3. ความสามารถในการพัฒนา
4. ความคิดเชิงกลยุทธD
3. สมรรถนะประจําสายงาน ที่กําหนดเฉพาะสําหรับประเภทและระดับตาง ๆ จํานวน 22 สมรรถนะ
อยางนอยสายงานละ 3 สมรรถนะ ซึ่งไดกําหนดตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่นใหมี 4 ประเภท ดังนี้ บริหาร
ทองถิ่น , อํานวยการทองถิ่น , วิชาการ , ทั่วไป และใหมีระดับ ดังตอไปนี้
1. ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น
- ระดับตน
- ระดับกลาง
- ระดับสูง
2. ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น
- ระดับตน
- ระดับกลาง
- ระดับสูง
3. ตําแหนงประเภทวิชาการ
- ระดับปฏิบัติการ
- ระดับชํานาญการ
- ระดับชํานาญการพิเศษ
- ระดับเชี่ยวชาญ
4. ตําแหนงประเภททั่วไป
- ระดับปฏิบัติงาน
- ระดับชํานาญงาน
- ระดับอาวุโส
ตาม หนังสือ ที่ มท 0809.5/ว 58 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558ใหองคDกรปกครองสวนทองถิ่นออก
คําสั่งจัดขาราชการหรื อพนั กงานสวนทองถิ่น เขาสูประเภทตํ าแหนง (ระบบแทง) ตามบัญชี จัดตํา แหนง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเขาสูประเภทตําแหนง สายงานและระดับตําแหนง ที่ ก.จ.จ., ก.ท.จ.,
ก.อบต. จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา เห็นชอบ โดยใหคําสั่งดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐาน
ตําแหนงพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2558 ประกาศ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ไดกําหนดสายงาน 99
สายงาน ตามบัญชีรายละเอียดมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหมจะเขียนตามสาย
งานที่ไดมีการยุบหรือเพิ่มสายงานตามเกณฑDที่กําหนด โดยจะกําหนดรูปแบบมาตรฐานเพื่อจัดทํามาตรฐาน
กําหนดตําแหนงใหม คือ

1. หนาที่และความรับผิดชอบหลัก (Key Accountabilities) เป6นการกําหนดวาตําแหนงงานนั้น ๆ
จะตองบรรลุผลสัมฤทธิ์ในดานใดบางจึงจะถือวาบรรลุวัตถุประสงคDของงานประจําตําแหนงอันเป6นการ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน/องคDกรโดยครบถวน
2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (Knowledge and Experiences) เป6นการกําหนดวา ตําแหนง
งานนั้นตองมีคุณสมบัติ เชิงวุฒิการศึกษา และประสบการณDในระดับใดที่จําเป6นและเพียงพอแกการปฏิบัติงาน
ประจําตําแหนงใหสัมฤทธิ์ผล ไมต่ําหรือสูงเกินความจําเป6นของระดับงานในตําแหนง
3. ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป6นสําหรับตําแหนง (Skills and ompetencies)
เป6นการกําหนดวาตําแหนงงานตาง ๆ ตองการความรูทักษะ และสมรรถนะแบบใดที่จําเป6นในการปฏิบัติหนาที่
ใหไดผลงานที่ดีซึ่งทําให การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เขาสูระบบแทง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เป6นตนมา จึงทําใหประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ฉบับลง
วันที่ 21 สิงหาคม 2545 ถูกยกเลิก และใชตามหลักเกณฑDการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑDและวิธีการระเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2558 สรุปการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น มี
การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นใหมทั้งระบบประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงอยางนอย 6
ระบบ โดยสรุปดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงระบบจําแนกตําแหนง
2. การเปลี่ยนแปลงชื่อสายงาน
3. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานกําหนดตําแหนง (JobSpecification)และการกําหนดความรู ทักษะ
และสมรรถนะของขาราชการสวนทองถิ่น (Competency)
4. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางบัญชีเงินเดือน
5. การเปลี่ยนแปลงการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ รวมถึงการพัฒนาในแตละระดับชั้นงาน
6. การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management)

บทที่ 2
การบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ขอ 8 “การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงานที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสูผลการปฏิบัติงาน
ระดับองคDกร คุณภาพ และปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถ
และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการ
เป6นพนักงานสวนทองถิ่น โดยจัดทําการประเมินอยางนอยปnละ 2 ครั้ง และเปoดโอกาสใหผูถูกประเมินชี้แจง
หรือขอคําปรึกษาดวย”
และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑDและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลพ.ศ. 2558 ประกาศ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558
มีรายละเอียดดังนี้
1. ประกาศนี้ใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เป6นตนไป
2. “ระบบบริหารผลงาน (Performance Management) หมายความวา กระบวนการดําเนินการ
อยางเป6นระบบเพื่อผลักดันใหผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการบรรลุเปpาหมาย โดยการเชื่อมโยง
เปpาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองคDกร หนวยงาน และระดับบุคคลเขาดวยกัน
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสูผลการปฏิบัติงานระดับองคDกร คุณภาพและ
ปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการ
ปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป6นขาราชการ โดย
จัดทําการประเมินอยางนอยปnละ 2 ครั้ง และเปoดโอกาสใหผูถูกประเมินชี้แจง หรือขอคําปรึกษาดวย
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานตองมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และใหเป6นไปตามแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต.กําหนด ในกรณีที่องคDการบริหารสวนตําบลเห็นควรจัดทําแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานเป6นอยางอื่น เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะงานขององคDการบริหารสวนตําบลก็ใหกระทําได โดย
ความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัด แตทั้งนี้ ตอมีสาระไมนอยกวาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต.
กําหนด
5. การกําหนดตัวชี้วัด ใหพิจารณาวิธีการถายทอดจากบนลงลางเป6นหลักกอน รวมทั้งระบุพฤติกรรม
หรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามแบบที่ ก.อบต. กําหนดและใหนายกองคDการบริหารสวนตําบล
หรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายประกาศรายชื่อพนักงานสวนตําบลผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน
ในที่เปoดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป6นการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบ
การประเมินตอไปใหดียิ่งขึ้น

6. และมีรายละเอียดในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหมี 2 องคDประกอบ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ร!อยละ 70
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประเมินจากความสําเร็จของงาน
- ปริมาณงาน
- คุณภาพ
- ความรวดเร็ว (การตรงเวลา)
- ความคุมคา (ความประหยัด)
1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
ร!อยละ 30 (ตามที่ก.อบต.กําหนด และตาม
มาตรฐานที่กําหนดตําแหนง)
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ประเมินจาก
- สมรรถนะหลัก
- สมรรถนะผูนํา
- สมรรถนะประจําสายงาน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
สมรรถนะหลัก : สําหรับประเภทบริหารทองถิ่นและอํานวยการทองถิ่น (หลัก 5 + ประจําผูบริหาร 4)
สมรรถนะหลัก : สําหรับประเภททั่วไปและสายวิชาการ (หลัก 5 + สายงานประจําสายงานอยางนอย 3)
1.3 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปnละ 2 ครั้ง ตามรอบปnงบประมาณ
ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม ของปnถัดไป
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน ของปnเดียวกัน
1.4 การแบ)งกลุ)มตามผลคะแนน เป6น 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตอง
ปรับปรุง โดยมีชวงคะแนนประเมินของแตละระดับ ดังนี้
(1) ระดับดีเดนตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป
(2) ระดับดีมากตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90
(3) ระดับดีตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80
(4) ระดับพอใชตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70
(5) ระดับตองปรับปรุงตองมีชวงคะแนนประเมินต่ํากวารอยละ 60
1.5 ผู!บังคับบัญชาเป/นผู!ประเมินผลการการปฏิบัติงานของพนักงานส)วนตําบล ไดแก
(1) นายกองคDการบริหารสวนตําบล สําหรับปลัดองคDการบริหารสวนตําบล
(2) ปลัดองคDการบริหารสวนตําบล สําหรับรองปลัดองคDการบริหารสวนตําบล
ผูอํานวยการสํานักกอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาสํานักหรือกอง
(3) ผูอํานวยการสํานัก กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
สํานักหรือกองสําหรับพนักงานสวนตําบลที่อยูในบังคับบัญชา ในกรณีที่เป6นการประเมินพนักงานสวนตําบลผู
ไดรับมอบหมายใหไปชวยราชการหรือปฏิบัติราชการในองคDกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสวนราชการ หรือ
หนวยงานอื่น ใหนายกองคDกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหัวหนาสวนราชการ หรือหนวยงานที่ผูรับการประเมิน
ไปชวยราชการ หรือปฏิบัติหนาที่ราชการแลวแตกรณี เป6นผูใหขอมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมิน

ของผูมีอํานาจหนาที่ประเมินในกรณีที่เป6นการประเมินพนักงานสวนตําบลผูที่ไดโอนหรือยาย หลังวันที่ 1
มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน ใหผูบังคับบัญชาซึ่งเป6นผูมีอํานาจหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองคDการ
บริหารสวนตําบลเดิมกอนการโอนหรือยาย เป6นผูประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น แลวจัดสงผล
การประเมินการปฏิบัติงานใหองคDกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสวนราชการ หรือหนวยงานอื่น ตนสังกัดใหม
เพื่อประกอบการพิจารณา
1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส)วนตําบล ใหดําเนินการตามวิธีการ
ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการประเมิน
กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงรอบการประเมินใหองคDการบริหารสวน
ตําบลประกาศหลักเกณฑDและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหขาราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําคํารับรองรายบุคคล
ในแตละรอบการประเมินใหผูมีอํานาจหนาที่ประเมิน และผูรับการประเมินกําหนด
ขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐาน
บงชี้ความสําเร็จของงานอยางเป6นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานสําหรับการกําหนดตัวชี้วัด ใหพิจารณา
วิธีการถายทอดจากบนลงลางเป6นหลักกอน ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการไดหรือไมเพียงพอ อาจเลือกวิธีการ
กําหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะใน
การปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามแบบที่ ก.อบต. กําหนด
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและให!คําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติงาน
ในระหวางรอบการประเมินใหผูมีอํานาจหนาที่ประเมิน ใหคําปรึกษาแนะนํา
ผูรับการประเมินเพื่อการปรับปรุง แกไข พัฒนาเพื่อนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะใน
การปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผูประเมินดังกลาวกับผูรับการประเมินควรรวมกันทําการ
วิเคราะหDผลสําเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อหาความจําเป6นในการพัฒนา
เป6นรายบุคคลดวย
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในแตละรอบการประเมินใหผูมีอํานาจหนาที่ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูรับการประเมินตามหลักเกณฑDและวิธีการที่ไดประกาศไว และตามขอตกลงที่ไดทําไวกับผูรับการประเมิน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ไดรับมอบหมาย หรือมีการยายเปลี่ยนตําแหนงหรือมีหนาที่
ความรับผิดชอบ ใหผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนขอตกลงผลการปฏิบัติงานใน
ระยะการประเมินได โดยใหผูประเมินเป6นผูมีอํานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงขอตกลง
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละครั้ง ใหผูมีอํานาจหนาที่ประเมิน
แจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเป6นรายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผล
การประเมิน กรณีที่ผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินใหพนักงานสวนตําบล
อยางนอยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป6นพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย
ใหผูมีอํานาจหนาที่ประเมิน โดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก
ชั้นหนึ่ง (ถามี) จัดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการในหนวยงานของตนเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล กอนนําเสนอตอนายกองคDการ
บริหารสวนตําบล

ใหนายกองคDการบริหารสวนตําบล หรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายประกาศ
รายชื่อพนักงานสวนตําบลผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดนในที่เปoดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป6นการ
ยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปไหดียิ่งขึ้น
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ใหองคDการบริหารสวนตําบลจัดลําดับผล
การประเมินเรียงลําดับจากผูที่มีผลการประเมินระดับดีเดน ระดับดีมาก ระดับดีระดับพอใช และระดับตอง
ปรับปรุงไวใหชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีผลการประเมินระดับดีเดน
ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช ไวเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่2
ขั้นตอนที่ 5 การพิจารณากลั่นกรองการปฏิบัติงาน ใหนายกองคDการบริหาร
สวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล เพื่อทําหนาที่
ใหคํ า ปรึ กษาและพิ จ ารณาเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ มาตรฐานและความเป6 น ธรรมของการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลทุกประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง ประกอบดวย ปลัดองคDการบริหาร
สวนตําบล เป6นประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการไมนอยกวา 2 คนเป6นกรรมการ และใหพนักงาน
สวนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ขององคDการบริหารสวนตําบล เป6นเลขานุการทั้งนี้ องคDการบริหาร
สวนตําบลอาจกําหนดใหมีคณะกรรมการชวยพิจารณากลั่นกรองเพื่อใหเกิดความเป6นธรรมในระดับกอง หรือ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นในองคDการบริหารสวนตําบลดวยก็ได
ใหองคDการบริหารสวนตําบลจัดใหมีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐาน
แสดงความสํ า เร็ จ ของงานและพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ สมรรถนะของผู รั บ การประเมิ น เพื่ อ ใช
ประกอบการพิจารณาการบริหารบุคคลในเรื่องตางๆ ตามขอ 5 สําหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให
ผูบังคับบัญชาเก็บสําเนาไวที่สํานักกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาสํานักหรือกองที่ผู
นั้นสังกัดเป6นเวลาอยางนอยสองรอบการประเมิน และใหหนวยงานที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ขององคDการ
บริหารสวนตําบลจัดเก็บตนฉบับไวในแฟpมประวัติขาราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได

บทที่ 3
องค9ประกอบของแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
******************************************
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑDและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2558 ประกาศ ลงวันที่ 24
ธันวาคม 2558 “ขอ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานตองมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และใหเป6นไปตาม
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต.กําหนด ในกรณีที่องคDการบริหารสวนตําบลเห็นควรจัดทําแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป6นอยางอื่น เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะงานขององคDการบริหารสวนตําบลก็ให
กระทําได โดยความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัด แตทั้งนี้ ตอมีสาระไมนอยกวาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามที่ ก.อบต.กําหนด”
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 692 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เรื่อง การประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่นในระบบจําแนกตําแหนงเป6นประเภทตามลักษณะงานไดแจงแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น ประกอบดวย ขอมูลประวัติสวนตัว สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์
ของงาน รอยละ 70 สวนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (รอยละ 30) สําหรับตําแหนง
ประเภทบริหารทองถิ่น ประเภทอํานวยการทองถิ่น ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ตามแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้

แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส)วนท!องถิ่น
ข!อมูลประวัติส)วนตัว
ผู!รับการประเมิน
ชื่อ – นามสกุล น.ส.แสนดี ขยันยิ่ง
ประเภทตําแหนง วิชาการ
ผู!ประเมิน
ชื่อ – นามสกุล นายยอด ยิ่งยศ

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

เปCาหมาย (3)

1.จั ด ทํ า คู มื อ การประเมิ น ผล
การปฏิ บัติราชการระดับ บุ คคล
เพื่ อ ใชในการประเมิ น ผล การ
ปฏิบัติงานของขาราชการ
2.ก ารจั ดทํ าคํ 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
ลูกจางประจําประจําปn ครั้งที่ 2
แลวเสร็จภายในกําหนด
3 . ก า ร จั ด ทํ า ฐ า น ข อ มู ล
อัตรากําลังเป6นปwจจุบัน

30

20

20

ฯลฯ
น้ําหนักรวม 70

1

2

3

1

2

3

3.5

3

2.5

2

1.5

1

ประโยชนD
(10)
0.5

(5)

เชิง
ประโยชน9
(6)

0.5

เชิงคุณภาพ

คุณภาพ
(9)

2.5

เชิง
ปริมาณ
(4)

ปริมาณ
(8)
1.5

(2)

ผลการปฏิบัติงาน (7)

0.5

โครงการ/งาน/กิจกรรม
(1)

น้ํา
หนัก

ระดับตําแหนง ชํานาญการ
สังกัด สํานักปลัด

ตําแหนง (ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน) หัวหน!าสํานักปลัด

2.5

ครั้งที่ 2

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

1.5

รอบการประเมิน

4

รวมคะแนน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(11)
= (8)+(9)
+(10)

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
(12)
= (2) x (11)
10

เหตุผลที่ทําให!
งานบรรลุ/
ไม)บรรลุเปCาหมาย
(13)
-เนื้อหาสมบูรณD

จํานวน
1
เลม

เนื้อหา
ถูกตอง
และสมบูรณD

ผูบริหารและ
ขรก. ใชเป6น
แนวทาง การ
ประเมินฯ

x

x

x

8.5

25.50

ครอบคลุม
และ
ครบถวน

คําสั่ง
ถูกตองและ
ทันกําหนด

เพื่อใชเป6น
ขอมูลการ
บริหารงาน
บุคคล

x

x

x

8.5

17

ครอบคลุม
และ
ครบถวน

ถูกตอง และ เพื่อใชวางแผน
ทันสมัย
อัตรากําลัง

x

8

16

คะแนนที่ได!

58.50

x

x

เขาใจงาย
-เป6นประโยชนD
ตอการประเมิน
-ถูกตองครบถวน
-ภายในเวลาที่
กําหนด
-ถูกตอง แตขอมูล

ไมทันสมัย

ส)วนที่ 1 ผลสัมฤทธิข์ องงาน (ไม)น!อยกว)าร!อยละ 70)
ส)วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร!อยละ 30) สําหรับตําแหน)งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
น้ําหนัก
(2)

ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)

ระดับที่
คาดหวัง/
ต!องการ
(3)

ผลการประเมิน

ระบุเหตุการณ9/พฤติกรรม

(6) = (2) x (5)

ที่ผู!รับการประเมินแสดงออก

(4)

คะแนน
ที่ได!
(5)

ระดับที่
ประเมินได!

5

(7)

สมรรถนะหลัก (สําหรับทุกประเภท)
-ปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

4

3

3

4

3.20

2. การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม

4

2

3

5

4

-ไมมีอคติในการทํางาน ยึดมั่นในหลักการ

3. ความเขาใจในองคDกรและระบบงาน

4

2

3

5

4

-เขาใจและเชื่อมโยงระบบงานไดดี

4. การบริการเป6นเลิศ

4

2

2

4

3.20

5 การทํางานเป6นทีม

4

2

3

5

4

1. การคิดวิเคราะหD

3

2

2

4

2.40

-คิดอยางเป6นระบบ

2. ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน

4

2

2

4

3.20

-งานละเอียดรอบคอบ

3. การแกไขปwญหาและดําเนินการเชิงรุก

3

2

2

4

2.40

-แกไขปwญหาเฉพาะหนาไดดี

คะแนนรวม

26.40

-เต็มใจตอบขอสงสัย
-รับฟwงความเห็นของผูอื่น

สมรรถนะประจําสายงานงาน (อยางนอย 3 สมรรถนะ)

น้ําหนักรวม

30

สรุปผลการประเมิน
องค9ประกอบการประเมิน

คะแนน (ร!อยละ)

ผลการประเมิน (ร!อยละ)

(1)

(2)

(3)

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

70

58.50

2. พฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ (สมรรถนะ)

30

26.40

100

84.90

คะแนนรวม
ระดับผลการประเมิน
ดีเดน
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง

หมายเหตุ

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

ส)วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ผลสัมฤทธิข์ องงาน /
สมรรถนะที่เลือกพัฒนา
(1)

การบริการเป/นเลิศ

วิธีการพัฒนา

ช)วงเวลาที่ต!องการพัฒนา

วิธีการวัดผลในการพัฒนา

(2)

(3)

(4)

สอนงานจากพนักงานภายในหน)วยงาน
ที่มีสมรรถนะด!านนี้สูง

ขณะปฏิบตั ิงาน/ช)วงเวลาพัก

ความพึงพอใจของผู!รับบริการเพิ่มขึ้นร!อยละ 2

ส)วนที่ 4 ข!อตกลงการปฏิบัติราชการ
ชื่อ-นามสกุล (ผูทําขอตกลง) น.ส.แสนดี ขยันยิ่ง ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ไดเลือกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เพื่อขอรับ
การประเมิน โดยรวมกับผูประเมิน (ผูรับขอตกลง) ในการกําหนดน้ําหนักและเปpาหมายตัวชี้วัด รวมทั้งกําหนดน้ําหนักสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําสายงานงานในแตละสมรรถนะ พรอมลงชื่อรับทราบ
ขอตกลงการปฏิบัติราชการรวมกันตั้งแตเริ่มระยะการประเมิน

แสนดี0000

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

000ยอด ยิง่ ยศ000 (ผูประเมิน)

ลงชื่อ

(นายยอด ยิ่งยศ)
ตําแหนง หัวหน!าสํานักปลัด
วันที่..........................................................

ส)วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
ไดรับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคลแลว

แสนดี0000

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

ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมิน
ไดลงนามรับทราบแลว
ลงชื่อ.

000ยอด ยิง่ ยศ000 (ผูประเมิน)

(นายยอด ยิ่งยศ)
ตําแหนง หัวหน!าสํานักปลัด
วันที่ .................................................................

ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่.............................
แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ
โดยมี........................................................ เป6นพยาน
ลงชื่อ .............................................พยาน
(...................................................)
ตําแหนง.................................................
วันที่ ......................................................

-5ส)วนที่ 6 ความเห็นของผู!บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
ผู!บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ผู!บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

เห็นดวยกับผลการประเมิน
เห็นดวยกับผลการประเมิน
มีความเห็นตาง ดังนี้ .................................................................................................
มีความเห็นตาง ดังนี้
.................................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..................................................................
ลงชื่อ.............................................................................
(.................................................................)
(……………………….………………..……………………….)
ตําแหนง ...............................................................
ตําแหนง …………………………………………………………
วันที่ ...............................................................
วันที่ ............................................................................
ส)วนที่ 7 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ส)วนที่ 8 ความเห็นของนายกองค9กรปกครองส)วนท!องถิ่น

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

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

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

ลงชื่อ....................................................
(…………………..……………………….)
ตําแหนง นายกองคDกรปกครองสวนทองถิ่น
วันที่ ........................................................

รายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส)วนท!องถิ่น
รอบการประเมิน
ใหผูรับการประเมินเป6นผูกรอกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปnถัดไป และครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่
๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปnเดียวกัน
ข!อมูลประวัติส)วนตัว
ในสวนนี้เป6นขอมูลประวัติสวนตัวของผูรับการประเมิน ไดแก ชื่อ นามสกุล ตําแหนง (ชื่อตําแหนงในสายงาน) ระดับตําแหนง ประเภทตําแหนง เลขที่ตําแหนง
และสังกัด รวมถึงขอมูลของผูบังคับบัญชาซึ่งเป6นผูประเมิน
ส)วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ในสวนนี้จะเป6นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนรอยละ 70 ประกอบดวย
โครงการ/งาน/กิจกรรม ใหประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร
ซึ่งผูรับการประเมินเป6น
ผูกรอกตัวชี้วัดโครงการ/งาน/กิจกรรม ที่ไดรับมอบหมายและมีการตกลงรวมกับผูประเมินตั้งแตตนรอบการประเมิน โดยใหกําหนดตัวชี้วัดไมนอยกวา
จํานวน 2 ตัว เพื่อให
ครอบคลุมมิติในการประเมิน
ที่สําคัญได โดยไมเป6นภาระตอการประเมินมากเกินไป ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้ จึงควรเป6นตัวชี้วัดที่สําคัญและไมควรมีจํานวนมากนัก
น้ําหนัก ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเป6นผูกรอกคาน้ําหนักแตละตัวชี้วัดที่มีการตกลงรวมกับผูประเมิน โดยตัวชี้วัดแตละตัวควรมีน้ําหนักไมนอยกวารอยละ 10
ดังนั้น หากพบตัวชี้วัดใดที่มีน้ําหนักนอยกวา ๑๐% ควรพิจารณาตัดตัวชี้วัดนั้นออก และกระจายน้ําหนักใหกับตัวชี้วัดที่เหลือ ทั้งนี้ หากตัวชี้วัดตัวนั้นมีความสําคัญไมสามารถตัด
ออกได ควรปรับคาน้ําหนักของตัวชี้วัดใหม ซึ่งหากตัวชี้วัดนั้นมีความสําคัญจริงน้ําหนักก็ไมควรนอยกวา ๑๐%

-2เปCาหมาย ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเป6นผูกรอกคาเปpาหมายของแตละตัวชี้วัดที่มีการตกลงรวมกับผูประเมิน ซึ่งคาเปpาหมายตองสอดคลองกับผลงานที่
คาดหวังในชวงระยะเวลารอบการประเมิน และคาเปpาหมายของผูประเมินหรือหนวยงาน ประกอบดวยเปpาหมาย 3 มิติ ดังนี้
1) เชิงปริมาณ หมายถึง ผลงานที่เป6นจํานวนวัดได
2) เชิงคุณภาพ หมายถึง ความถูกตอง ความสมบูรณD และความเรียบรอยของผลงาน
3) เชิงประโยชน9 หมายถึง ความรวดเร็วหรือความตรงตามเวลาที่กําหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร
ผลการปฏิบัติงาน สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเป6นผูกรอกคาคะแนน โดยเปรียบเทียบผลสําเร็จของงานกับเปpาหมายที่ตกลงรวมกันไวในแตละมิติ ตั้งแตตนรอบ
โดยผลสําเร็จของงานที่ทําได สามารถเทียบเป6นคะแนนได ดังนี้
ผลสําเร็จของงานเทียบกับเปCาหมา (เชิงปริมาณ (8)
และเชิงคุณภาพ (9) (ร!อยละ)
ไมถึงรอยละ 60 ของเปpาหมาย
ตั้งแตรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70 ของเปpาหมาย

คะแนน

ตั้งแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80 ของเปpาหมาย

0.5
1
1.5

ตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90 ของเปpาหมาย
ตั้งแตรอยละ 90 ถึงรอยละ 100 ของเปpาหมาย

เกินกวาเปpาหมายที่กําหนด

ผลสําเร็จของงานเทียบกับเปCาหมาย
(เชิงประโยชน9 (10))
(ร!อยละ)
ไมถึงรอยละ 70 ของเปpาหมาย
ตั้งแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 75 ของเปpาหมาย

คะแนน

ตั้งแตรอยละ 75 แตไมถึงรอยละ 80 ของเปpาหมาย

0.5
1
1.5

2

ตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 85 ของเปpาหมาย

2

2.5

ตั้งแตรอยละ 85 แตไมถึงรอยละ 90 ของเปpาหมาย

2.5

3

ตั้งแตรอยละ 90 แตไมถึงรอยละ 95 ของเปpาหมาย

3

ตั้งแตรอยละ 95 ถึงรอยละ 100 ของเปpาหมาย

เกินกวาเปpาหมายที่กําหนด

3.5
4

-3รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเป6นผูกรอกคะแนนที่ประเมินได โดยนําคะแนนจากชองผลการปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ+เชิง
คุณภาพ + เชิงประโยชนD) ที่ประเมินไดมารวมกัน โดยมีคะแนนเต็มแตละตัวชี้วัดเทากับ 10 คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเป6นผูกรอกผลการประเมินตามสูตรคํานวณ ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ของงาน = (น้ําหนัก x รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน)/10 (ตัวเลขทศนิยม 2 ตําแหนง)
เหตุผลที่ทําให!งานบรรลุ/ไม)บรรลุเปCาหมาย สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเป6นผูกรอกโดยใหระบุเหตุผลที่ทําใหงานบรรลุเปpาหมายหรือไมบรรลุเปpาหมายในรอบ
การประเมินนั้นๆ
ส)วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
ในสวนที่จะเป6นการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สัดสวนรอยละ 30 ประกอบดวย
ตัวชี้วัดสมรรถนะ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงแตละตําแหนง ดังนี้
(1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเป6นคุณลักษณะรวมของ ขาราชการทุกคน ที่จําเป6นตองมีเพื่อเป6นการหลอหลอม
ใหเกิดพฤติกรรม และคานิยมที่พึงประกาศรวมกัน เพื่อใหเกิดประโยชนDสูงสุดตอองคDกร ประชาน และประเทศชาติ ประกอบดวย
1.1) การมุงผลสัมฤทธิ์
1.2) การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
1.3) การเขาใจในองคDกรและระบบงาน
1.4) การบริการเป6นเลิศ
1.5) การทํางานเป6นทีม
(2) สมรรถนะประจําผูบริหาร (Managerial Competency) คือ สมรรถนะที่ผูบริหารจําเป6นตองมีในฐานะผูนําหรือผูบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนํา
ทีมงานหรือผูใตบังคับบัญชาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวัตถุประสงคDขององคDกร โดยใชประเมินเฉพาะตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น
และประเภทอํานวยการทองถิ่น ประกอบดวย
2.1) การเป6นผูนําในการเปลี่ยนแปลง
2.2) ความสามารถในการเป6นผูนํา
2.3) ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4) การคิดเชิงกลยุทธD

-4(3) สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) คือ สมรรถนะที่กําหนดเฉพาะสําหรับตําแหนง/สายงานตางๆ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาที่ผู
ดํารงตําแหนงนั้นๆ สามารถปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงคDขององคDกร (ปรากฏตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง) โดยใชประเมินเฉพาะตําแหนง
ประเภทวิชาการ และประเภททั่ว ไป โดยตนรอบการประเมิน ผูรั บการประเมินเป6นผูกรอกสมรรถนะประจําสายงานที่ตกลงรวมกัน กับผูประเมิน อยางนอยจํานวน 3
สมรรถนะ
น้ําหนัก ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเป6นผูกรอกคาน้ําหนักแตละสมรรถนะที่มีการตกลงรวมกับผูประเมิน สําหรับการกําหนดคาน้ําหนักของ
สมรรถนะหลัก ซึ่งเป6นสมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเป6นคุณลักษณะรวมของขาราชการทุกคนที่จําเป6นตองมี ควรกําหนดคาน้ําหนักสมรรถนะหลักของขาราชการทุกคนใน
องคDกร (อปท.) หรือหนวยงาน (สํานัก/กอง/สวนราชการ) ในระดับที่เทากัน
ระดับที่คาดหวัง/ต!องการ ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเป6นผูกรอกโดยใหระบุระดับที่ตองการของแตละสมรรถนะตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
แตละตําแหนง (บังคับเลือก)
ระดับที่ประเมินได! สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเป6นผูกรอกระดับที่ประเมินได โดยผูประเมินพิจารณารายละเอียดพฤติกรรมในพจนานุกรมสมรรถนะของ
พนักงาน สวนทองถิ่นที่ละรายการจนถึงระดับสมรรถนะที่กําหนด
คะแนนที่ได! สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเป6นผูกรอกคะแนนที่ไดตามแนวทางการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. ผูประเมิ น ตองพิ จ ารณาวาผูถู กประเมิ น นั้น ๆ กํ าหนดใหมี ร ะดั บ สมรรถนะที่ ตองการในระดั บใด พฤติ กรรมที่จ ะใชเป6 น หลักฐานในการประเมิ นไดแก
พฤติกรรมทุกราย ที่ปรากฏในพจนานุกรมระดับสมรรถนะหลัก ตั้งแตตนจนถึงระดับสมรรถนะหลักที่ตองการหรือที่ปรากฏนั้น
2. ในการประเมินสมรรถนะหนึ่งๆ ผูประเมินจะพิจารณาจากสมรรถนะหลักแตละสมรรถนะโดยประเมินและใหคะแนนตามหลักเกณฑDการใหคะแนนสมรรถนะ
หลัก และบันทึกผลการใหคะแนนลงในแบบฟอรDมที่กําหนด รวมทั้งระบุเหตุการณD/พฤติกรรมที่ผูรับการประเมินแสดงออก
ตัวอยางเชน : นาง ข. เป6นนักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชํานาญการ ซึ่งตามหลักเกณฑD นาง ข. ตองมีระดับสมรรถนะหลักที่ตองการดานการบริการเป6นเลิศ ที่ระดับที่ 2
ดังนั้น ในการประเมินผูประเมินจะทําการประเมินสมรรถนะหลักดังกลาวครอบคลุมพฤติกรรมทั้งหมดตามที่ระบุไวในพจนานุกรมระดับสมรรถนะ ตั้งแตระดับที่ 1 จนถึงระดับที่ 2
3. ผูประเมินพิจารณารายละเอียดพฤติกรรมในพจนานุกรมระดับสมรรถนะทีละรายการจนถึงระดับสมรรถนะที่กําหนด ทําการนับรายการพฤติกรรมที่ผูรับ
การประเมินทําได ครบถวนตามที่ระบุไวโดยเป6นพฤติกรรม ที่ทําได ชัดเจน เห็นประจักษDและสม่ําเสมอ 80 % ขึ้นไป ทั้งนี้ ไมใหนับพฤติกรรมที่ผูรับการประเมินยังไมได ทําไดไมดี
หรือไมครบถวน หรือยังมีจุดบกพรองตองปรับปรุง หลังจากนั้นใหนํารายการพฤติกรรมที่ประเมินไดไปเทียบกับหลักเกณฑDการใหคะแนนสมรรถนะ ตามตารางเปรียบเทียบ คาคะแนน
ดังนี้

-5ระดับที่ต!องการ/คาดหวัง

ระดับที่ประเมินได! 0

ระดับที่ประเมินได! 1

ระดับที่ประเมินได! 2

ระดับที่ประเมินได! 3

ระดับที่ประเมินได! 4

ระดับที่ประเมินได! 5

ระดับที่คาดหวัง/ต!องการ 0

0 คะแนน

0 คะแนน

0 คะแนน

0 คะแนน

0 คะแนน

0 คะแนน

ระดับที่คาดหวัง/ต!องการ 1

0 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

ระดับที่คาดหวัง/ต!องการ 2

0 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

ระดับที่คาดหวัง/ต!องการ 3

0 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

ระดับที่คาดหวัง/ต!องการ 4

0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

ระดับที่คาดหวัง/ต!องการ 5

0 คะแนน

0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

5 คะแนน

(ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน)ง)

ระดับที่ประเมินได!

ความหมายของค)าคะแนนในแต)ละระดับ ดังนี้
5 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดมากกวาระดับที่คาดหวังหรือตองการ 1 ระดับขึ้นไป
4 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดเทากับระดับที่คาดหวังหรือตองการ
3 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดนอยกวาระดับที่คาดหวังหรือตองการ 1 ระดับ
2 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดนอยกวาระดับที่คาดหวังหรือตองการ 2 ระดับ
1 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดนอยกวาระดับที่คาดหวังหรือตองการ 3 ระดับ
0 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดต่ําที่สุด/ไมแสดงออกพฤติกรรม/สมรรถนะ
ทั้งนี้ การกําหนดคาคะแนนดังกลาวเพื่อเป6นการกระตุนและผลักดันใหขาราชการแสดงออกพฤติกรรมในระดับที่ดีขึ้นมากกวาระดับที่คาดหวังหรือตองการ ซึ่งหาก
ขาราชการแตละคนสามารถแสดงพฤติกรรมหรือสมรรถนะไดตามเปpาหมายหรือเกินกวาเปpาหมายที่กําหนด จะทําใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิดประโยชนDตอ
หนวยงานและองคDกร
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ผลการประเมิน สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเป6นผูกรอกผลการประเมินตามสูตรคํานวณ ดังนี้ ผลการประเมิน = (น้ําหนัก x คะแนนที่ได) /5 (ตัวเลข
ทศนิยม 2 ตําแหนง)
ระบุเหตุการณ9/พฤติกรรมที่ผู!รับการประเมินแสดงออก สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเป6นผูกรอกโดยใหระบุเหตุการณD หรือพฤติกรรมที่ผูรับการประเมิน
แสดงออก ในแตละสมรรถนะในรอบการประเมินนั้นๆ
สรุปผลการประเมิน

ในสวนนี้ผูประเมินเป6นผูกรอกสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวบรวมคะแนนการประเมินจากสวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน และสวนที่ 2 พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
ระดับผลการประเมิน

ผูประเมินเป6นผูกรอก โดยนําผลการประเมินของผูรับการประเมินมาเทียบกับชวงคะแนน 5 ระดับที่กําหนด
ส)วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล

ในสวนนี้เป6นการวางแผนรวมกันระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน เพื่อกําหนดกิจกรรมในการพัฒนางาน/สมรรถนะของผูรับการประเมินในรอบการ
ประเมินถัดๆ ไป โดยควรเลือกงาน/สมรรถนะที่ตองการพัฒนาใหดีขึ้น ซึ่งควรเป6นงาน/สมรรถนะ ที่มีผลการประเมินตางจากระดับเปpาหมาย หากไมมีใหเลือกงาน/สมรรถนะ
ที่คาดวา จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานในอนาคตหรือที่ตองการพัฒนาตามความสนใจสวนตัว
ส)วนที่ 4 ข!อตกลงการปฏิบัตริ าชการ

ในสวนนี้ใหผูประเมินกับผูรับการประเมินลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานในสวนที่ 1 และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ในสวนที่ 2 เพื่อขอรับการประเมินตั้งแตตนรอบการประเมิน

-7ส)วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน

ในสวนนี้เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ใหผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเป6นรายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผล
การประเมิน กรณีที่ผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหพนักงานสวนทองถิ่นอยางนอยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป6นพยานวาไดมีการแจงผล
การประเมินดังกลาวแลวดวย
ส)วนที่ 6 ความเห็นของผู!บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
(ถ!ามี)

ในสวนนี้ใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี) เป6นผูพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมิน กอนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล การ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น
ส)วนที่ 7 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ในสวนนี้ใหประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น เป6นผูกรอกรายละเอียดตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
กอนนําเสนอนายกองคDกรปกครองสวนทองถิ่น
ส)วนที่ 8 ความเห็นของนายกองค9กรปกครองส)วน
ท!องถิ่น

ในสวนนี้ใหนายกองคDกรปกครองสวนทองถิ่นเป6นผูกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นตอมติของคณะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
******************************************************************************************

บทที่ 4
ขั้นตอนวิธีการทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
********************************************
ขั้นตอนและปฏิทินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่นในแตละรอบ
การประเมินผูบังคับบัญชา (ผูประเมิน) ผูใตบังคับบัญชา (ผูรับการประเมิน) และผูที่เกี่ยวของ ดําเนินการตาม
ขั้นตอนและชวงเวลา ประกอบดวย
1. ตนรอบการประเมิน
2. ระหวางรอบการประเมิน
3. สิ้นรอบการประเมิน
โดยมีขั้นตอนวิธีการทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยสรุปดังนี้
การประเมิน
1.ตนรอบการประเมิน

ขั้นตอนการดําเนินการ
1.1 อปท.ประกาศหลักเกณฑDใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
1.2 ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
(ผูรับการประเมิน) และผูบังคับบัญชา
(ผูประเมิน) กําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับ
โครงการ/งาน/กิจกรรม น้ําหนัก เปpาหมาย
(หลักฐานบงชี้ความสําเร็จอยางเป6นรูปธรรม
และเหมาะสม

รอบที่ 1

รอบที่ 2

ตุลาคม

เมษายน

1.3 ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
(ผูรับการประเมิน) และผูบังคับบัญชา
(ผูประเมิน) กําหนดน้ําหนักสมรรถนะแตละ
สมรรถนะ (ตําแหนงใดตองมีสมรรถนะใด
ระดับใด เป6นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง)
1.4 ลงนามรับทราบขอตกลงการปฏิบัติงาน
รายบุคคล
2. ระหวางรอบการ
ประเมิน

2.1 ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
(ผูรับการประเมิน) ปฏิบัติงานใหเกิดผลงาน
ตามที่จัดทําขอตกลงไว

ตุลาคม –
มีนาคม

เมษายน กันยายน

การประเมิน
2. ระหวางรอบการ
ประเมิน (ตอ)

3. สิ้นรอบการประเมิน

ขั้นตอนการดําเนินการ
2.2 ผูบังคับบัญชา (ผูประเมิน) ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของผูรับการประเมินเป6นระยะ ให
คําปรึกษา แนะนํา และพัฒนาผูรับการประเมิน
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปpาหมาย
และสมรรถนะ ตามขอตกลงที่กําหนดไว
2.3 กรณีมีความเป6นเป6น หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย หรือมีการโอน
ยายเปลี่ยนแปลงตําแหนงและหนาที่ความ
รับผิดชอบ ผูบังคับบัญชา (ผูประเมิน)และ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ผูรับการ
ประเมิน) รวมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนขอตกลง
ผลการปฏิบัติงานได
3.1 ผูบังคับบัญชา (ผูประเมิน) ดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น (ผูรับการประเมิน)
ตามขอตกลงที่ไดทําไวเมื่อตนรอบการประเมิน
3.2 ใหผูบังคับบัญชา (ผูประเมิน) แจงผลการ
ประเมินแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
(ผูรับการประเมิน) เป6นรายบุคคลโดยใหผูรับ
การประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการ
ประเมิน กรณีผูรับการประเมินไมยอมลง
ลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นอยางนอย
1 คน ในสังกัดองคDกรปกครองสวนทองถิ่น
เดียวกัน ลงลายมือชื่อเป6นพยานวาไดแจง
ผลการประเมินดังกลาวแลวดวย
3.3 ใหผูบังคับบัญชา (ผูประเมิน) โดยความ
เห็นชอบของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่ง
ขั้น(ถามี) จัดสงผลการประเมินปฏิบัติงานของ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

รอบที่ 1

รอบที่ 2

ตุลาคม มีนาคม

เมษายน กันยายน

เมษายน

ตุลาคม

การประเมิน

ขั้นตอนการดําเนินการ

รอบที่ 1

รอบที่ 2

3. สิ้นรอบการประเมิน
(ตอ)

3.4 สํานักปลัด/งานการเจาหนาที่ รวบรวม
ผลการประเมินเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลการปฏิบัติงาน
3.5 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน
พิจารณาเสนอความเห็นตอ นายกองคDการบริหาร
สวนตําบล
3.6 นายก อปท.ประกาศรายชื่อขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นผูไดรับผลการประเมิน
ในระดับดีเดนในที่เปoดเผยใหทราบโดยทั่วกัน
3.7 อปท.จัดลําดับผลการประเมินเรียงลําดับ
จากผูที่มีผลการประเมินระดับดีเดน ดีมาก ดี
พอใช และระดับปรับปรุงไวใหชัดเจน เพื่อใช
ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

เมษายน

ตุลาคม

3.8 ให อปท.จัดเก็บผลการประเมินและ
หลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)ของ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไวเพื่อใช
ประกอบการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่น ๆ
เชน เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ แตงตั้ง
หรือพัฒนา เป6นตน
3.9 การเก็บแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใหสํานัก/กอง เก็บสําเนาแบบประเมินของ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในสังกัดไว
ที่สํานัก/กอง อยางนอย 2 รอบการประเมิน
ใหสํานักงานปลัด/งานการเจาหนาที่ เก็บตนฉบับ
แบบประเมินไวในแฟpมประวัติ

วิธีการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
องคDกรปกครองสวนทองถิ่น ใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่นตามแนบทาย
หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 692 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
แบงเนื้อหาของแบบประเมินเป6น 8 สวน ดังนี้

การกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบไปด!วย 8 ส)วน ดังนี้
ขอมูลทั่วไป

สวนที่ 4 ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
(รอบการประเมินฯ)

สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน

สวนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
(ครบรอบ)

สวนที่ 2 พฤติกรรมของการปฏิบัติงาน

สวนที่ 6 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
เหนือขึ้นไป

สวนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล

สวนที่ 7 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

สวนที่ 8 ความเห็นของนายกองคDการบริหารสวนตําบล

บทที่ 5
สรุป ขั้นตอนวิธีการทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
*********************************
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น เป6นกระบวนการอยางเป6นระบบ เพื่อผลักดัน
ใหผลการปฏิบั ติงานขององคD กรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุ เปpาหมาย โดยการเชื่อมโยงเปpาหมายผลการ
ปฏิบัติงานในระดับองคDกร หนวยงาน และบุคคลเขาดวยกันโดยมีวัตถุประสงคD
1. เพื่อเป6นเครื่องมือของผูบริหารองคDกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูบังคับบัญชาในการกํากับติดตาม
เพื่อใหองคDกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานในสังกัดสามารถบรรลุเปpาหมายในการปฏิบัติงาน ตาม
วิสัยทัศนD พันธกิจ และวัตถุประสงคDอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อใหผูบริหารหรือผูบังคับบัญชานําผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใชประกอบการพิจารณา
เลื่อนตําแหนง เลื่อนขั้นเงินเดือน และใหเงินรางวัล (โบนัส) แกขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
หลักการของระบบคุณธรรม
1. หลักเกณฑ9การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 องคDประกอบ ดังนี้
1.1 คะแนนจากผลสัมฤทธิ์ของาน โดยมีองคDประกอบคือ โครงการ/งาน/กิจกรรม น้ําหนัก
และเปpาหมาย กําหนดโดยพิจารณาจากความสําเร็จของโครงการ/งาน/กิจกรรม และการตกลงกันระหวางผู
ใตบังคับบัญชา (ผูถูกประเมิน) กับผูบังคับบัญชา (ผูประเมิน) ซึ่งประเมินจาก 4 มิติ คือ
1.1.1 ปริมาณผลงาน
1.1.2 คุณภาพผลงาน
1.1.3 ความรวดเร็วหรือตรงตามกําหนดเวลาที่กําหนด
1.1.4 ความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร
โดยในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น มีมิติในการประเมินดังกลาว
ออกเป6น 3 ดาน ไดแก
(1) เชิงปริมาณ หมายถึง ผลงานที่เป6นจํานวนวัดได
(2) เชิงคุณภาพ หมายถึง ความถูกตอง ความสมบูรณD และความเรียบรอยของผลงาน
(3) เชิงประโยชนD หมายถึง ความรวดเร็วหรือความตรงเวลาที่กําหนด หรือความประหยัด
หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร
1.2 คะแนนจากการประเมินพฤติกรรมหรือสมรรถนะโดยอางอิงจากขอกําหนดสมรรถนะที่
ก.กลาง (ก.จ.,ก.ท., ก.อบต.) กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละประเภทสายงาน และระดับ
ประกอบดวยสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําสายงาน
พนักงานสวนทองถิ่น
น้ําหนักผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผูที่พนการทดลองปฏิบัติหนาที่
รอยละ 70
ผูที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ รอยละ 50

น้ําหนักพฤติกรรม/สมรรถนะ
รอยละ 30
รอยละ 50

2. ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.1 รอบการประเมินและระยะเวลาการปฏิบัติงานขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานปnละ 2 รอบ คือ
รอบที่ 1
รอบที่ 2

เป6นการประเมินผลการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคมของปnถัดไป
เป6นการประเมินผลการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน

2.2 การกําหนดระดับผลการประเมิน
1) การคิดคะแนนผลการปฏิบัติงานกําหนดใหคํานวณคะแนนทั้งในสวนของการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงาน และการประเมินสมรรถนะ โดยนําผลคะแนนที่ไดจากแตละสวน มาคํานวณผลคะแนนตามคา
น้ําหนักของแตละองคDประกอบ ตามสัดสวนที่กําหนดไว แลวใหสรุปคะแนนผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งจะ
มีคะแนนเต็มรอยละ 100
คะแนนผลการปฏิบัติการ
(100 คะแนน)

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน X น้ําหนัก
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

คะแนนสมรรถนะ X น้ําหนัก
สมรรถนะ

2) แบงระดับผลการประเมิน ออกเป6น 5 ระดับ ไดแก
2.1) ดีเดน (คะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป)
2.2) ดีมาก (คะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90)
2.3) ดี (คะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80)
2.4) พอใช (คะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70)
2.5) ตองปรับปรุง (คะแนนประเมินต่ํากวารอยละ 60)
2.3 การจัดทําขอตกลงผลการปฏิบัติงานในชวงตนรอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แตละครั้ง ผูบังคับบัญชา (ผูประเมิน) และผูใตบังคับบัญชา (ผูรับการประเมิน) ตองรวมกัน วางแผนการ
ปฏิบัติงานและจัดทําขอตกลงผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อใชเป6นขอตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลเมื่อครบรอบการประเมิน ผูบังคับบัญชา (ผูประเมิน) จะตองประเมินผลการปฏิบัติงานของใตบังคับ
บัญชา (ผูรับการประเมิน) ตามที่ไดตกลงกันไว และรวมกันวิเคราะหDผลสําเร็จของงานและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน หากผลคะแนนใดไดคะแนนต่ํากวาเกณฑDเพื่อที่จะไดจัดทําแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
2.4 การแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้ง
จะตองแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นผูรับการประเมิน ดังนี้
1) ใหผูบังคับบัญชา (ผูประเมิน) แจงผลการประเมินแกขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น (ผูรับการประเมิน) เป6นรายบุคคลและใหคําปรึกษา ชี้แนะแกผูใตบังคับบัญชา (ผูรับการประเมิน) รวม
ทั้งรวมกับผูใตบังคับบัญชา (ผูรับการประเมิน) จัดทําแผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล
2) ใหผูใตบังคับบัญชา (ผูรับการประเมิน) ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีผูรับ
การประเมินไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นอยางนอย
1 คน ในสังกัดองคDกรปกครองสวนทองถิ่นเดียวกัน ลงลายมือชื่อเป6นพยานวาไดแจงผลการประเมินดังกลาว
แลวดวย
3) ใหองคDกรปกครองสวนทองถิ่น ประกาศรายชื่อผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน
ในที่เปoดเผยใหทราบโดยทั่วกัน

3. การนําผลการประเมินไปใช ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการเสร็จแลว นํา
ไปใชประกอบการพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1) การเลื่อนเงินเดือน
2) การแตงตั้ง (เลื่อนระดับ เปลี่ยนสายงาน ฯลฯ)
3) การใหออกจากราชการ
4) การพัฒนา และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
5) การใหรางวัลประจําปn (โบนัส)
6) การบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่น ๆ (รางวัลจูงใจ คาตอบแทน ฯลฯ)

