ประกาด' ก.จ.ก.ฑ.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวก้บหลักเกณๆา
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราขการ^รือพักงานล่'วนท้องถิ่น
(ฉบับที ๒) ‘พ.ด'.๒๙๖๓
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สำนักงาบ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ถบบนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
\ sj เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง,ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาบทั่วไปเกี่ยวกับหสักเกณ^และวธึการประฟ็บผลการปฎิบ้ตงาบ,
ของข้าราชการหรีอพนักงาบส่วนท้องกี่บ (ฉบับที ๒) พ.ศ- ๒(ราอ๓ เรีย น ประธาบ ก.จ.จ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังทวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมองพัทยา

สิงที๋ส่งมาด้วย, ๑. สำเบาประกาศ ก.จ.,เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการ'ประเมิบผล
การฎิบ้ตังาบของข้าราซการองค์การบ่รหารส่วบจังหวัด (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ จำบวบ ๑ ขุด
๒. สำเบาประกาศ ก.ท.,เรื่อง มาตรฐาบทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธการประเมินผล
การปฏิบัติงาบของพนักงาบเทศบาล (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ จำบวบ ๑ ขุด
๓. สำเบาประกาศ ก.อบต.,เรื่อง มาตรฐาบทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงาบของพนักงาบส่วบตำบล,(ฉบับที ๒) พ-ศ- ๒๕๖๓ จำบวบ ๑ ขุด
๔. แบบประเมิบผลการปฏิบัติงาบของข้าราชการ/Yณักงาบส่วนท้องถบฯ จำบวบ ๑ ขุด
ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วบจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง
หนักงานเทศบาล.(ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงาบส่วนตำบล ไนการประขุมครัง้ ที๑๑/๒๕๖๒,เมือ่ วับที
๒๘ พฤศจึกายบ ๖๕๖๒ มิมติเห็บชอบให้แก้ไขประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับ
หลักเกณฑ์ และวิธการประเมินผลการปฏิบตั งิ าบของข้าราชการหริอพนักงาบส่วนท้องกีบ่ .YL.fi. ๒๕๕๘ เพือ่ ให้
สอดคล้องกับประกาศมาตรฐาบทัว่ ไปเกีย่ วกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ าบชองข้าราชการครูและบุคลากร
ทางกำรติกษาประกาศมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับการคัดเลือก)พือ่ เลือ่ บและแต่งทัง่ ข้าราชการห่รอิ พนักงาบส่วนท้องกีบ่
ตำแหน่งประเภททัว่ ไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งใบระด้บทีสงู ข็บ้ และเพือ่ ให้มคิ วามชัดเจน
ครบถ้วบ เป็นรูปธรรม ประกอบกับ เพือ่ เป็บการรองรับการประเมิบผลการปฏิบตั งิ าบของข้าราชการใบรูปแบบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงาบ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาแล้ว เพือ่ ให้เป็บไปตาบมาตรา ๑๓ (๒) มาตรา ๑๙
มาตรา ๒๓ วรรคหก และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญ้ตริ ะเบัยบบริหารงาบบุคคลส่วบท้องกีบ่ พ.ศ. ๒๕๔๒
จึงขอความร่วมมิอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต:จังหวัด และ ก.เมิองพัทยา ดำเนิบการ ด้งบี้
๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ แลฬิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาบขอฬาราชการ/Vณักงาบส่วนท้องกีบ่
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับ หลัก เกณฑ์ และวิธกี ารประเมิบ ผล
การปฏิบตั งิ าบของข้าราชการ/พนักงาบส่วบท้องกีบ่ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓'
๒. ถรณ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ประกาศกำหนดหลัก เกณฑ์ และวิธ กี าร
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าบของข้าราชการ/พนักงาบส่วนท้องกีบ่ มีหลักการเหมิอบกับประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมิบผลการปฏิบตั งิ าบของข้าราชการ/VIนักงาบส่วนท้องถบ
(ฉบับที ๒)พ.ศ. ๒๕๖๓ให้ถอี ว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ได้ให้ความเห็บชอบใบหลักการเรียบร้อยแล้ว และให้สามารถ
ประกาศใช้บงั คับต่อไป!ด้ แด่หากประกาศหลักเกณฑ์ และวิธกี ารฯ มิหลักการทีแตกต่างจากมาตรฐานทัว่ ไป,ให้ ทจ.จ. aw.จ.
และ ก.อบต.จังหวัด เสนอต่อ ก.จ. avL และ ก.อบต. พิจารณาให้ความเห็บชอบก่อบ จึงจะสามารถประกาศใช้บังคับได้ /ทัง่ บี้ ..ไ

-๒ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การปริหารง'ณบุคคล?เององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
และเมืองพัทยา เป็นไปควยความเริยบร้อย ขอให้ดำเนินการดามข้อ ๑ และข้อ ๖ แล้วเสร็จภายใน ๔๕,วันนับตัง้ แต่วันที่
ได้รบั หนังสือฉบับนี้ พร้อมกับกำหนดให้มผื ลใช้บงั คับในวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๖๓ เป็นด้นไป น,ละอาลัย อำนาจ
ตามความในข้อ ๖ ของประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกียวกับหลักเกณฑ์ และวิธกี าร
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการ/พนักงาบส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแ่ ล้!ขเพืม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จึงได้กำหนดแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าบของข้าราขการ
หริอพนักงาบส่วนท้องถิน่ เพือ่ เตริยมการรองรับการประเมินผลการปฏิบต้ งิ าบใบรูปแบบระบบเทคโนโลยสารสบเทศ
โดยให้เริม่ ใข้แบบประเมิน ผลการปฏิบ ตั งิ าบข้าราชการหริอพนักงาบส่วนท้องถิน่ นีต้ ง้ั แต่รอบการประเมิน
ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๓ (ระหว่างวับที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กับยายน ๖๕๖๓),เป็นด้นไป รายละเอยคตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
สามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ทเ่ี ว็บไซต์ vwvw.dla.go.th เมนูหนังสือราชการ หริอที่ QR CODE ด้านท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเริยนมาเพื่อโปรดพจารณา,
ขอแสดงความนับถึอ

(บายลับติธร ยิม้ ละนัย)
รองอธิบติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
เลขาบุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
กลุม่ งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๔
ผูป้ ระสานงาน ะนายอติศร สุนทรวิภาต โทร. ๐๘■ ๙๙๖๙-๒๕๓๓
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ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบรหารส่วนจังv im
เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของข้าราชการองค์การบริหารjiวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๖<£๖๓
โดยทีเ่ บันการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรือ่ ง มาดรฐานทัว่ ,ไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ แลพิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๖£๕๘ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกษ^มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับการคัดเลิอกเพือ่ เลือ่ นและแต่งตัง้ ข้าราชการองค์การบริหารส่วบุจงั หวัด
ตำแหน่งประ๓ททัว่ ไป และประเภทวิชากาทัห่ ด้ ำรงตำแหน่งในระดับทีส่ งู ขัน้ และเพือ่ ให้มคิ วามชัดเจน ครบถ้วน
เบันรูปธรรม ประกอบกับ เพือ่ เบันการรองรับการประเมินผลการปฏิบตั งิ าบฺของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ใบรูปแบบระบบเทคโนใเลยสารสบเทศ
อาศัยอำนาจตามความใบมาตรา ๑๗ (๙) แห่งพระราชบัญ ญัตริ ะเบัยบบริห ารงานบุคคล
ส่วนห้องกีน่ ห.ส. ๒£๔๒ และมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใบการประชุมครัง้ ที่
๑๑/๒£๒๖ เมึอ๋ 'วนั ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒£๖๒ เห็บชอบให้แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จงออกประกาศไว้ ดังต่อไปบี้
ข้อ ๑ ประกาศบีเ้ ริยกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ และวิธการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒£๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศบี!้ ห็ใข้บงั คับตัง้ แต่วบั ที่ ๑ เมษายน ๖£๖๓ เบันต้นไป
ข้อ ๓ให้ยกเลิกความในข้อ £ ฃองประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ เ®ะวิธกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๖££๘ และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปบีแ้ ทน
“ข้อ £ การประเมิน ผลการปฏิบ ตั งิ าบให้ผ ปู้ ระเมิน ตามข้อ ๑๐ มิหน้าที่ ประเมิน ผล
การปฏิบตั งิ าบของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรือผูร้ บั การประเมิน เพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณาในเรือ่ งการบริหารงาน
บุคคลส่วนห้องกีบ่ ไต้แก่ การเลือ่ นขัน้ เงินเดือน ค่าตอบแทบ เงินรางวัลประจำปี การเลือ่ นและหรือแต่งตัง้ การย้าย
การโอบและรับโอบ การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรือ่ งอืน่ ๆ เพือ่ เบันการสร้าง
แรงจูงใจให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบตั ริ าชการให้มปิ ระสิทธิภาพ และประสิทธิผลยงขัน้
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้มงุ่ เน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)
ทีเ่ ขึอ๋ มโยงผลการปฏิบตั งิ านจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาบ ไปสูร่ ะดับรายบุคคล เพือ่ ให้ผลการปฏิบตั งิ าน
มิประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป๋าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาบสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไต้อย่างเปีนรูปธรรม”
ข้อ ๔ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการ่กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ แลพิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาบของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒££๘ และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปบีแ้ ทน

-๒-

'‘ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำแบบ
ประเมินผลการ1ปฏิบตั งิ านตาม1ทส่ี ำนัก'งานคณะกรรมการกลาง'ขา้ รา'ขการองค์การบริหารส่วน'จงั ห,วดั กำหนด
โดยการประเมินผลการปฏิบตั งิ านต้องมีหลักฐาน และตัวขีว้ ดั ความสำเร็จทีชดั เจน”
ข้อ ๕ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของประกาคคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ, ๒๕๕๘ และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ให้มอี งค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ผลสัมฤทธึฃ๋ องงาน ให้มลี ดั ส่วนนํา้ หนักร้อยละ ๗๐ โดยประเมินผลจากการปฏิบตั งิ าน
ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาทีกำหนด หรือการประหยัด
หรือความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี
ให้กำหนดผลลัมฤทธีฃ้ องงานพร้อมกับกำหนดตัวขีว้ ดั ความสำเร็จไม่นอ้ ยกว่า ๒ ผลงาบต่อครัง้
กรณีขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งหรือระดับสูงขีน้
โดยมีการเลนอวิสยั ทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานให้นำวิสยั ทัศน์หรือข้อเลนอใบการพัฒนางานดังกล่าว
มากำหนดเป็นองค์ประกอบการประเมินผลส้มฤทธึข๋ องงาบในการประเมินครัง้ นัน้ และครัง้ ถัดไปจนกว่าจะได้
ผลสำเร็จตามตัวขีว้ ดั ทีเสนอใบวิสยั ทัศน์หรือข้อเสนอ
(๒) พฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการหรือสมรรถนะ ให้มสี ดั ส่วนนํา้ หนักร้อยสะ ๓๐ ให้ประเมิน
จากสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
ได้แก่
กรณีตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิน่ และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องร่น ให้ประเมิน
สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จำนวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำผูบ้ ริหาร จำนวน ๔ สมรรถนะ
กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททัว่ ไป ให้ประเมินสมรรถนะประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก จำนวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงาบ จำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๓ สมรรถนะ
กรณีการประเมินผลการปฏิบตั งิ าบของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีบรรจุใหม่
หรืออยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั หิ น้าทีราชการหรือมีระยะเวล่าทดลองปฏิบตั หิ นาทีราชการอยูใ่ นรอบการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านให้ประเมินผลส้มฤทธีช้ องงาน และพฤติกรรมการืปฏิบตั ริ าชการหรือสมรรถนะ โดยมีสดั ส่วน
คะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านฃฺองข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ ๑๐ ผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผูอ้ ำนวยการสำนัก
ผูอ้ ำนวยการกอง หรือห้วหน้าส่วนราชการทีเรืยกชือ่ อย่างอนทีมฐี านะเทียบเท่าสำนักหรือกอง
(๓) ผูอ้ ำนวยการสำนัก หรือผูอ้ ำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างกีน่ ทีมฐี านะ
เทียบเท่าสำนักหรือกอง สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีอ่ ยูใ่ นสังกัดบังคับบัญชา
กรณีไม่มผี ปู้ ระเมินตาม (๑) ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ผกู้ ำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดดามที
กฎหมายกำหนดเป็นผูป้ ระเมิน

-๓-

กรณึIม่มผี ปู้ ระเมินตาม (๖) และ (๓) หรือมีแต่ไ.ม่สามารถปฎิบต้ ริ าขการได้ให้ผรู้ กั ษาราชการ
แทบเป็นผูป้ ระเมิน
กรณีขา้ ราชการองค์การปรื vmส่วนจังหวัต!่ ด้รบั มอบหมายให้ไปช่วขราชโฑรต่างอพ์การปริ>กรส่วนจังหวัด
หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลอืน่ หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอืน่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานอืน่
ทีไ่ ปช่วยราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผูเ้ สนอข้อนุลและความเห็นการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ประกอบการ
พจารถภฃองผูป้ ระเมินต้นสังกัด
กรณีขา้ ราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดไดเอนหรือย้ายหลังวันที่ ๑ มีนาคม หรือวันที่
๑ กันยายนให้ผปู้ ระฟ้นผลการปฏิบตั งิ าน่โนองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดเติมเป็นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูน้ น้ั แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฎิบต้ งิ านให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ห่รือเทศบาล พอองค์การปริหารส่วนตำบล หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงาบอืน่ ทีเ่ ป็นต้นสังกัดใหม่ เพือ่ ประกอบการ
พิจารถภดามข้อ ๕”
ข้อ ๗ให้ยกเลิกความในข้อ ๑® ชองประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การปริหารส่วนจังหวัด
เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักเกณท์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทบ
“ข้อ «๑ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านชองข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำเนินการ
ตามชัน้ ตอน และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(๑) ภายใบเสือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ประเมินผลการปฏิบต้ งิ านประจำปีให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดทราบโดยทัว่ กับ
(๖ )ในแต่ละรอบการประเมินให้ผปู้ ระเมิน และผูร้ บั การประเมิน มีหน้าทีก่ ำหนดและจัดทำ
ข้อตกลงร่วมกับใบแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านได้แก่ กำหนดผลสัมฤทธของงาบ เป๋าหมาย และตัวขีว้ ดั
ความสำเรืจหรือกำหนดหลักฐานหรือตัวขีว้ ดั ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
ตำแหน่งและระดับ รวมทัง้ กำหนดพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการหรือสมรรถนะ ลัดส่วนค,านํา้ หนัก และระดับ
ทีค่ าดหวัง
สำหรับการกำหนดผลสัมฤทธิฃ้ องงาน และตัวขีว้ ดั ให้พจิ ารณาวิธกี ารถ่ายทอดจากบนลงล่าง
เป็นหลักก่อน ในกรณีทไ่ี ม,อาจตำเนิบการได้ห รือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธกี ารกำหนดตัวขีว้ ดั วิธใี ดวิธหี นึง๋
หรือ หลายวิธที เ่ี หมาะสมแทนหรือเพืม่ เติม หรืออาจกำหนดตัวขีว้ ดั เป็น ระดับ องค์กร ระดับส่วนราชการ
และระดับรายบุคคล
(๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผูป้ ระเมิน มีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบต้ งิ านของผูร้ บั การประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีป่ ระกาศกำหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้จดั ทำไว้
กับผูร้ บั การประเมิน
กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบายหรืองานทีไ่ ต้รบั มอบหมายหรือมีการย้ายเปลีย่ นตำแหน่ง
หรือหน้าทีค่ วามรับผดขอบให้ผปู้ ระเมินและผูร้ บั การประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลีย่ นข้อตกลงผลการปฏิบตั งิ าบ
ใบระยะการประเมินใต้โดยให้ผปู้ ระเมินเป็นผูม้ อี ำนาจใบการอนุมติ เิ ปลีย่ นแปลงข้อตกลง
(๔)ในระหว่างรอบการประเมินให้ผปู้ ระเมินมีหน้าทีใ่ ห้คำปรึกษา แนะน่า หรือขีแ้ จงให้แก่
ผูร้ บั การประเมิน เพือ่ ปรับปรุง แก1ฃ และพัฒนาผลลัมฤทธึข๋ องงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบตั ิ
ราชการ และเมอลิน้ รอบการประเมินให้ผรู้ บั การประเมินแสดงหลักฐานความสำเร็จของงาบต่อผูป้ ระเมิน
โดยทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จชองงาน และคะแนนที,ได้รบั สำหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ
หรือสมรรถนะให้ผปู้ ระเมินเป็นผูป้ ระเมินสมรรถนะของผูร้ บั การประเมินทีแ่ สดงออกใบการปฏิบตั งาน

(๕)ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านแต่ละครัง้ ให้ผปู้ ระเมินตามข้อ ๑๐ แจ้งผลการประเมิน
ให้ผรู้ บั การประเมินทราบเป็นรายบุคคลโดยใหผูร้ บั การประเมินลงลายมือขือ่ รับทรวบผลการประพินกรณี'ที
ผูร้ บั การประเมินโม่ยนิ ยอมลงลายมือขือ่ รับทราบผลการประเมิน ให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อย่างน้อยหนึง่ คน ลงลายมือขือ่ เป็นพยานว่าได้มกื ารแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
(๖) ให้ผปู้ ระเมินโดยความเห็นขอบของผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปอีกขัน้ หนึง่ (ล้ามี) จัดล่งผล
การประเมิน ผลการปฏิบ ตั งิ านของข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ในหน่วยงานของตน เสนอต่อ
คณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมิน ผลการปฏิบ ตั งิ านขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดก่อนนำเสนอต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา/
(๗) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาครายขือ่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผูม้ ผื ล
การปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับติเด่นในทีเ่ ปีดเผยให้ทราบโดยทัว่ กัน เพือ่ เป็นการยกย่อง ซมเขย และสร้างแรงรุเงใจ
ให้พฒ
ั นาผลการปฏิบตั งิ านในรอบการประเมินต่อไปให้ดยี ง่ิ ขึน้ ,'
ข้อ ๘ให้ยกแกความในข้อ ๑๓ ของประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักเกณทํ และวิธีการประฟ้บผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปบีแ้ ทน
‘'ข อ้ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตัง้ คณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผล
การปฏิบ ตั งิ าบของข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด มืห บัาทั่ พิจารณากลัน่ กรองผลคะแนนการ
ปฏิบตั งิ าบ ตรวจสอบหลักฐานหรือด้วขีว้ ดั พืจ่ ดั ทำไว้ป ระกอบการประเมิน และเสนอความเห็นเกีย่ วกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทุกประ๓ทตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ประกอบด้วย
(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผูอ้ ำนวยการสำนัก หรือผูอ้ ำนวยการกอง หรือ
หัวหน้าส่วนราชการทัเ่ รืยกขือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐื านะเทยบเท่าสำนักหรือกอง จำนวนไม่นอ้ ยกว่าสองคน เป็นกรรมการ
(๓)ข้าราชการองค์การปริหารส่วนจังหวัดพืร่ บั ผิดซอบงานการเจ้าหน้าที่ จำนวนหนึง่ คนเป็นเลขานุการ
ทัง่ บี้ องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดอาจกำหนดให้ม คี ณะกรรมการช่วยพิจารผากลัน่ กรอง
การประเมิน ผลการปฏิบ ตั งิ าน เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมในระดับสำนักหรือกอง หรือส่วนราชการทีเ่ รียกขือ่
อย่างอืน่ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยก็ได้’’
ประกาศ ณ วันที่ * มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก

(อนุพงบั เผ่าจินดา)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานIทศบาล
เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินผลฺการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๖๓
โดยทีเ่ ป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือ่ ง มาตรฐาน
ทัว่ ไปเกีย่ วกับ หลัก เกณฑ์ และวิธ กี ารประเมิน ผลการปฏิบ ตั งิ านของพนัก งานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานครูและบุคลากรทาง,การศกษา
มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับการคัดเลอกเพือ่ เลือ่ นและแต่งตัง้ พนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททัว่ ไป และประเภทวิชาการ
ให้ดำรงตำแหน่งไนระดับทีส่ ูงขึน้ และเพือ่ ให้มคิ วามขัคเจน ครบถ้วน เป็นรูปธรรม ประกอบกับ เพือ่ เป็นการรองรับ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาลในรูปแบบระบบเทศโนโลยสารสนเทfใ,
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๙) และมาตรา ๒๔ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญ้ติ
ระเบียบบริหารงาบบุคคลส่วนห้องกีน่ พ.ค. ๒๔๔๒ และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุบ
ครัง๊ ที่ ๑๑/๒๔๖๒ เมึอ๋ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๒,เห็บขอบให้แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าบของพนักงาบเทศบาล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ ริยกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาบเทศบาล เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไป
เกีย่ วกับหลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาบเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วบั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นด้นไป
ข้อ ๓ให้ยกเสิกความใบข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไป
เกีย่ วกับหลักเกณฑ์,และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าบของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๔๔๘ และให้ใช้ขอ้ ความ
ต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ ๔ การประเมิน ผลการปฏิบ ตั งิ านให้ผ ปู้ ระเมิน ตามข้อ ๑๐ มิห น้าที่ ประเมิน ผล
การปฏิบตั งิ านชองผูใ้ ด้บงั คับบัญชาหริอผูร้ บั การประเมิน เพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณาในเรือ่ งการบริหารงาน
บุคคลส่วนห้องถัน๋ ได้แก่ การเลือ่ นขัน้ เงินเดือน ค่าตอบแทบ เงินรางวัลประจำปี การเลือ่ นและหรือแต่งตัง้ การย้าย
การโอนและรับโอบ การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรือ่ งอืน่ ๆ เพือ่ เป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานเทศบาลปฏิบตั ริ าชการให้มปิ ระสิทธิภาพ และประสิทธิผลยงขึน้
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าบ ให้มงุ่ เนนระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)
ทีเ่ ชึอ๋ มโยงผลการปฏิบตั งิ านจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสูร่ ะดับรายบุคคล เพือ่ ให้ผลการปฏิบตั งิ าน
มิ1ประสิทธิภาพและ,ประสิทธิผลตาบเป้า'หมาย1ขององค์กรหรือ'หน่วยงาบ สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานเทศบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม”
ข้อ ๔ให้ยกเลกความในข้อ ๖ ชองประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาบเทศบาล เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไป
เกีย่ วกับหลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๔๔๘ และให้ใช้ขอ้ ความ
ต่อไปนีแ้ ทบ
"ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้พนักงานเทศบาลจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตามทีส่ ำนักงาบคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำVTนค โดยการประเมินผลการปฏิบตั งิ านต้องมิหลักฐาน และ
ตัวขึว้ คั ความสำเร็จทีข่ ดั เจน?

V

-๖ข้อ ๔ให้ยก๓กความในข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไป
เกีย่ วกับหลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินผลการปฏินตั งิ านของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒££๘ และให้ใช้ขอ้ ค่ วาม
ต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ให้มอิ งค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ผลส้มฤทธีข้ องงาน ให้มลิ ดั ส่วนนํา้ หนักร้อยละ ๗๐ โดยประเมินผลจากการปฏิบตั งิ าน
ตามปริมาณผลงาน หริอคุณภาพของงาน หริอความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาทีก่ ำหนด หรือการประหยัด
หรือความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี
ให้กำหนดผลสัมฤทธิข้ องงานพร้อมกับกำหนดตัวขีว้ ดั ความสำเร็จไม่นอ้ ยกว่า ๒ ผลงานต่อครัง้
กรณีพนักงานเทศบาลได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งหรือระดับสูงขึน้ โดยมิการเลนอ
วิสยั ทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้นำวิสยั ทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มากำหนดเป็น
องค์ประกอบการประเมินผลลัมฤทธีข้ องงานในการประเมินครัง้ นัน้ และครัง้ ถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตาม
ตัวขีว้ ดั ทีเ่ สนอในวิสยั ทัศน์หรือข้อเสนอ
(๖) พฤติกรรมการปฏินตั ริ าขการหรือสมรรกนะ ให้มสิ ดั ส่วนนัา้ หนักร้อยละ ๓๐ ให้ประเมิน
จากสมรรถนะตามมาตรฐ่านกำหนดตำแหน่งทีค่ ณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ได้แก่
กรณีตำแหน่งประ๓ทบริหารท้องถิน่ และตำแหน่งประ๓ทอำนวยการท้องถิน่ ให้ประเมินสมรรถนะ
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จำนวน £ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำผูบ้ ริหาร จำนวน ๔ สมรรถนะ
กรณ ตี ำแหน่ง ประเภทวิข าการ และตำแหน่ง ประเภททัว่ ไป ให้ป ระเมิน สมรรถนะ
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จำนวน £ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงาน จำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๓ สมรรถนะ
กรณีการประเมินผลการปฏินตั งิ านของพนักงานเทศบาลทีบ่ รร้จใุ หม่ หรืออยูร่ ะหว่างทดลอง
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการห่รอื มิระยะเวลาทดลองปฏินตั หิ น้าทีร่ าชการอยูใ่ นรอบการประเมินผลการปฏิบต้ งิ านให้ประเมิน
ผลลัมฤทธํข่ องงานและพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการหรือสมรรถนะโดยมีสดั ส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ
ร้อยละ £๐ '’
ข้อ ๖ ให้ยกเลกความในข้อ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไป
เกีย่ วกับหลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านฃฺองพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒££๘ และให้ใช้ขอ้ ความ
ต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ ๑๐ ผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้
(๑) นายกเทศมนตรื สำหรับปลัดเทศบาล
(๖) ปลัดเทศบาล สำหรับรองปลัดเทศบาล ผูอ้ ำนวยการสำนัก ผูอ้ ำนวยการกอง ห่รอื หัวหน้าส่วนราขการ
ทีเ่ รืยกขือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ิฐานะเทียบเท่าสำนักห่รอกอง
(๓) ผูอ้ ำนวยการสำนัก หรือผูอ้ ำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกขือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐิ านะ
เทียบเท่าสำนักหรือกอง สำหรับพนักงานเทศบาลทีอ่ ยูใ่ บสังกัดบังคับบัญชา
กรณีไม่มผิ ปู้ ระเมินตาม (๑) ปฏิบตั ิหน้าทีใ่ ห้ผูก้ ำกับดูแลเทศบาลตามทีก่ ฎหมายกำหนดเป็นผูป้ ระเมิน
กรณีไม่มผิ ปู้ ระเมินตาม (๒) และ (๓) หรือมิแต่ไม่สามารถปฏิบตั ริ าชการได้ให้ผรู้ ักษาราชการ
แทบเป็นผูป้ ระเมิน
กรณีพนักงานเทศบาลได้รับมอบหมายให้1ปช่วยราชการต่างเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือองค์การบริหารส่วนตำบลอืน่ หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอืน่ ให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือนายกองค์กา่ รบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานอืน่ ทีไ่ ปช่วยราชการ
แล้วแต่กรณี เป็นผูเ้ สนอข้อมูลและความเห็นการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ประกอบการพิจารณาของผูป้ ระเมิน
ต้นสังกัด

-๓-

กรณีพนักงานเทศบาลได้โอนหรือย้ายหลังวันที่ ๑ มีน าคมหรือ วัน ที๑่ กับยายน ให้ผปู้ ระเมิน
ผลการปฏิบตั งิ าน,โนเทศบาลต้นลังกัดเดิมเป็นผูป้ 'ระเมินผลการ'ปฏิบตั 'ิ งาน',ยอง'พนัก'งานเทศ'บา!ลผูน้ '้ั น แล้วจัดส่ง
ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านให้แก่องค์กา■ รบริหาวส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล
หรือส่วนราขการ หรือหน่วยงานอืบ่ ทีเ่ ป็นต้นสังกัดใหม่ เพือ่ ประกอบการพจารถทตามข้อ ๕’'
ข้อ ๗ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไป
เกีย่ วกับหลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาบเทศบาล พ.ศ. ๖๕๕๘ และให้ใข้ขอ้ ความ
ต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ ๑๑ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาลให้ดำเนินการตามขัน้ ตอบ และวิธกี าร
ดังต่อไปนี้
(๑) ภายในเดือนกับยายนของทุกปี ให้เทศบาลประกาศหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผล
การปฏิบตั งิ าบประจำปีให้พนักงาบเทศบาลใบสังกัดทราบโดยทัว่ กัน
(๒)ในแต่ละรอบการประเมินให้ผปู้ ระเมิน และผูร้ บั การประเมินมีหน้าที่ กำหนดและจัดทำ
ข้อตกลงร่วมกันใบแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าบ ได้แก่ กำหนดผลสัมฤทธิข้ องงาบ เป๋าหมาย และตัวนีว้ ัด
ความสำเร็จหรือกำหนดหลักฐานหรือตัวนีว้ ดั ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
ตำแหน่งและระดับ รวมทัง้ กำหนดพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าขการหรือสมรรถนะ สดส่วนค่าบํา้ หนัก และระดับทีค่ าดหวัง
สำหรับการกำหนดผลสัมฤทธี,ของงาบ และตัวนีว้ ดั ให้พจิ ารณาวิธกี ารถ่ายทอดจากบนลงล่าง
เป็นหลักก่อน ในกรณีทไ่ี ม่อาจดำเนินการไต้หรือไม่เพิยงพอ อาจเสือกวิธกี ารกำหนดตัวนีว้ ัดวิธโี ดวิธหี น้ ง่ี หรือหลายวิธี
ทีเ่ หมาะสมแทบหรือเพืม่ เติม หรืออาจกำหนดตัวนีว้ ัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราขการ และระดับรายบุคคล
(ฬในแต่ละรอบการประเมินให้ผปู้ ระเมิน มีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั การประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีป่ ระกาศกำหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้จดั ทำไว้
กับผู้รับการประเมิน
กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบายหรืองานทีไ่ ด้รบั มอบหมายหรือมีการย้ายเปลีย่ นตำแหน่ง
หรือหน้าทีค่ วามรับผิดขอบให้ผปู้ ระเมินและผูร้ บั การประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลีย่ นข้อ?!กลงผลการปฏิบตั งิ าน
ในระยะการประเมินได้โดยให้ผูป้ ระเมินเป็นผูม้ อี ำนาจในการอบุมต้ เิ ปลีย่ นแปลงข้อตกลง
(๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผปู้ ระเมินมีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ หรือนีแ้ จงให้แก่
ผูร้ บั การประเมิน เพือ่ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลส้มฤฑธิข้ องงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบตั ิ
ราขการ และเมือ่ สิน้ รอบการประเมินให้ผรู้ บั การประเมินแสดงหลักฐานความสำเร็จของงาบต่อผูป้ ระเมิน
โดยทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน และคะแนนทีไ่ ด้รบั สำหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าซการ
หรือสมรรถนะให้ผปู้ ระเมินเป็นผูป้ ระเมินสมรรถนะของผูร้ บั การประเมินทีแ่ สดงออกในการปฏิบตั งิ าน
(๕) ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าบแต่ละครัง้ ให้ผปู้ ระเมินตามข้อ ๑๐ แจ้งผลการประเมิน
ให้ผรู้ บั การประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผรู้ บั การประเมินลงลายมือซือ่ รับทราบผลการประเมิน กรณีท่ี
ผูร้ บั การประเมินไม,ยิน ยอมลงลายมือขือ่ รับ ทราบผลการประเมิน ให้พ นักงานเทศบาลอย่างน้อยหมืง่ คน
ลงลายมือซือ่ เป็นพยานว่าได้มกี ารแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
(๖) ให้ผปู้ ระเมินโดยความเห็นขอบของผูบ้ งั คับบัญชาเหนือนีน้ ไปอีกขัน้ หนืง่ (ถ้ามี) จัดส่ง
ผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาลในหน่วยงาบของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลัน่ กรอง
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของเทศบาลก่อนนำเสนอต่อนายกเทศมนตรีพจิ ารณา

(๗) ให้เทศบาลประกาศรายซือ่ พนักงานเทศบาล ผูม้ ผิ ลการปฏิบตั งิ านอยูใ่ บระดับดีเด่นในที่
เปิดเผยให้ทราบโดยทัว่ กัน เพือ่ เป็น การยกย่อง 'ซมเขย และสร้างแรงจูงใจให้พฒ
ั นาผลการปฏิบตั งิ านในรอบ
การประเมินต่อไปให้ดยี ง่ิ ขึน้ ”
ข้อ ๘ ให้ยกเลิก ความในข้อ ๑๓ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาบเทศบาล เรึอ๋ ง
มาดรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาล พ.ศ. เ0๕(ะ๘
และให้ใข้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีแต่งตัง้ คณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานเทศบาล มิหน้าที่ พิจารณากลัน่ กรองผลคะแนนการปฏิบตั งิ าน ตรวจสอบหลักฐานหรือดัวขึว้ ดั
ทีจ่ ดั ทำไว้ประกอบการประเมิน และเสนอความเห็นเกีย่ วกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของหนักงาบเทศบาลทุกประเภทด่านหน่ง และระดับด่าแหบ่ง ประกอบด้วย
(๑) ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองปลัดเทศบาล หรือผูอ้ ำนวยการสำนัก หรือผูอ้ ำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราขการ
ทีเ่ รืยกซือ่ อย่างอนทีม่ ฐิ านะเทียบเท่าสำนักหรือกอง จำนวนไม่นอ้ ยกว่าสองคบ เป็นกรรมการ
(๓) พนักงานเทศบาลทีร่ บั ผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ จำนวนหนึง่ ค'น เป็นเลขานุการ
ทัง้ นี้ เทศบาลอาจกำหนดให้มคิ ณะกรรมการช่วยพิจารณากลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพือ่ ให้เกดความเป็นธรรมในระดับสำนักหรือกอง หรือส่วนราชการทีเ่ รียกซือ่ อย่างอืน่ ในเทศบาลด้วยกั!ด’,
ประกาศ ณ วันที่

/ มินาคม พ.ศ. ๒<£๖๓
พลเอก

(อนุพง,ษ์ เผ่าจินดา)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

ประกาศคผะกรรมการกลางพ’นกั งา,นส่วนตำบล
เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าบ
ของพนักงาบส่วนตำบล (อบับที ๖)
พ.ศ. ๒££๖HJ.
โดยทีเป็นการลมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรือ่ ง มาตรฐาน
ทัว่ 'ไปเกีย๋ วกับ หลัก เกณฑ์ และวิธ การประเมนผลการปฎํบ ตั งิ านของพนัก งานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานครูและบุคลากรทางการติกษา
มาตรฐาน'ทว่ั ’ไปเกีย่ วกับการคัดเลือกเพือ่ เลือ่ นและแต่งตัง้ 'พนักงาบุสว่ นตำบลตำแหน่ง'ประเภท'ทว่ั ’ไป และประเภทวิขาการ
ให้ดำรงตำแหน่งใบระดับทีสงู ขึน้ และเทีอให้มคิ วามชัดเจน ครบถ้วน เป็นรูปธรรมยงขึน้ ประกอบกับ เพือ่ เป็นการรองรับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลใบรูปแบบระบบเทคโนโลยสารสนเทศ
อาดัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๙) และมาตรา ๒๖ วรรคเจต แห่งพระราขปัญญัติ
ระเปียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องทน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ในการประทุม
ครัง้ ที ๒/๒๕๖๒ ฟ้อวับที ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นขอบให้แกั1ฃหลักเกณฑ์และวิธการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าบของพนักงาบส่วนตำบล จิงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ ริยกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไป
เกีย่ วกับหลักเกณฑ์ และวิธการประเมินผลการปฏิบตั งิ าบของพนักงาบส่วนตำบล (อบับที ๒)พ.ศ. ๒๕๖๖”
ข้อ ๖ ประกาศนีI้ ห้ใข้บงั คับตัง้ แต่วนั ที ๑ เมบายน ๖๕๖๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไป
เกีย่ วกับหลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใข้ข้อความ
ต่อไปนีแ้ หน
“ข้อ ๕ การประเมิน ผลการปฏิบ ตั งิ านให้ผ ปู้ ระเมิน ตามข้อ ๑๐ มิหน้าที ประเมิน ผล
การปฏิบตั งิ าบของผูใ้ ต้บงั คับนัญขาหรือผูร้ บั การประเมิน เพือ่ ใข้ประกอบการพจารณาในเรือ่ งการบริหารงาน
บุคคลส่วนห้องกีน่ ได้แก่ การเพือ่ นขัน้ เงินเติอน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจำปี การเพือ่ นและหรือแต่งตัง้ การย้าย
การโอนและรับโอบ การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรือ่ งอนๆ เพือ่ เป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบตั ริ าขการให้มปิ ระสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิง่ ขึน้
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ให้บงุ่ เน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)
ทีเขีอมโยงผลการปฏิบตั งิ านจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสูร่ ะดับรายบุคคล เพือ่ ให้ผลการปฏิบตั งิ าน
มิประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปีาหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานส่วนตำบลได้อย่'Nเป็นรูปธรรม”
ข้อ ๔ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไป
เกีย่ วกับหลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าบของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใข้ขอ้ ความ
ต่อไปนีแ้ ทบ
"ข้อ ๖ การประเมิน ผลการปฏิบ ตั งิ านให้พ นัก งานส,วนตำบลจัด ทำแบบประเบนผล
การปฏิบ ตั งิ านตามทีส า่ นัก งานคณะกรรมการกลางพนัก งานส่วนตำบลกำหนด โดยการประเมิน ผลการ
ปฏิบตั งิ านต้องมิหลักฐาน และดัวขึว้ ดั ความสำเร์จทีชดั เจน”

-Id-

ข้อ ๕ให้ยกเลิกความในข้อ๗ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไป
เกีย่ วกับหลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาบส่วนตำบส พ.ศ. ๒££๘ และให้ใข้ขอ้ ความ
ต่อไปนีแ้ ทน
‘‘ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ให้มอี งค์ประกอบ ดังต่อ'โปนี้
(๑) ผลสัมฤทธีฃ้ องงาน ให้มลี ดั ส่วนนํา้ หนักร้อยละ ๗๐ โดยประเมินผลจากการปฏิบตั งิ าน
ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาทีก่ ำหนด หรือการประหยัด
หรือความคุม้ ค่าของการใข้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี
ให้กำหนดผลสัมฤทธีฃ้ องงานพร้อมกับกำหนดคัวขึว้ ดั ความสำเร็จไม่นอ้ ยกว่า ๖ ผลงานต่อครัง้
กรณีพนักงานส่วนตำบลได้รบั การแต่งตัง้ ให้ตำรงตำแหน่งหรือระดับสูงขึน้ โดยมีการเสนอ
วิสยั ทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้นำวิสยั ทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒ นางานดังกล่าว มากำหนด
เมินองค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธึข๋ องงานใบการประเมินครัง้ นัน้ และครัง้ ถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จ
ตามดัวขึว้ ดั ทีเ่ สนอในวิสยั ทัศน์หรือข้อเสนอ
(๒)พฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการหรือสมรรถนะให้มสี ดั ส่วนนํา้ หนักร้อยละ ๓๐ให้ประเมิน
จากสมรรถนะดามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทีค่ ณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนดได้แก่
กรณีตำแหน่งประ๓ทบรืหารห้องถิน่ และตำแหน่งประ๓ทอำนวยการทัองถิน่ ให้ประเมินสมรรถนะ
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ'านวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำผูบ้ ริหาร จำนวน ๔ สมรรถนะ
กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประ๓ททัว่ ไป ให้ประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก จำนวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงาน จำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๓ สมรรถนะ
กรณีการประเมินผลการปฏิบติงานของพนักงานส่วนตำบลทีบ่ รรจุใหม่ หรืออยูร่ ะหว่างทดลอง
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการห่รอื มีระยะเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการอยูในรอบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้ประเมิน
ผลสัมฤห่ธฃองฑน และพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการห่รอื สมรรถนะ โดยมีลดั ส่วนคะแ'น,นของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐’’
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไป
เกีย่ วกับหลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนีแ้ ทบ
“ข้อ ๑๐ ผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผูอ้ ำนวยการสำนัก
ผูอ้ ำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกซือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าสำนักหรือกอง
(๓) ผูอ้ ำนวยการสำนัก หรือผูอ้ ำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกซือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐิ านะ
เทียบเท่าสำนักหรือกอง สำหรับพนักงานส่วนตำบลทีอ่ ยูในสังกัดบังคับบัญชา
กรณีไม่มผี ปู้ ระเมินตาม (๑) ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ผกู้ ำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่
กฎหมายกำหนดเมินผูป้ ระเมิน
กรณีไม่มผี ปู้ ระเมินตาม (๒) และ (๓) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ริ าชการได้โห้ผรู้ กั บาราชการ
แทบเมินผูป้ ระเมิน
กรณีพนักงานส่วนตำบลได้รบั มอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างองค์การบริหารส่วนตำบล
หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาลอืน่ หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอืน่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานอืน่
ทีไ่ ปช่วยราชการ แล้วแต่กรณี เมินผูเ้ สนอข้อมูล และความเห็บการประเมินผลการปฏิบตั งิ าบ เพือ่ ประกอบการ
พิจารณาของผูป้ ระเมินด้นสังกัด

กรณีพนักงานส่วนตำ'ชลได้โอนหรอย้ายหลังวันที่ .๑ มีนาคม หรอวันที่ ๑ กันยายน ให้ผปู้ ระเมิน
ผลการปฏินตั 'ิ งาน,1นองค์การนริ1หารส่วนตำ,ชลต้นลังกัดเดิมเป็นผู'้ ชระเมินผลการปฏิบัตุงๆ,นขอ'งพนักงานส่วนตำบลผูน้ น้ั
แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทคบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอืน่
หริอส่วนราขการ หริอหน่วยงานอืน่ ทีเ่ ป็นด้นลังกัดใหม่ เทีอ่ ประกอบการพิจารผาตามข้อ ๕”
ข้อ ๗ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ ของประกาคคผะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรือง มาตรฐานทัว่ ไป
เกีย่ วกับหลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนีแ้ ทน
"ข้อ ๑๑ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าบของพนักงาบส่วนตำบลให้ดำเนินการตามขัน้ คอน
และวิรกิ าร ดังต่อไปนี้
(๑) ภายในเดือนกัน ยายนของทุกปี ให้องค์การบริห ารส่วนตำบลประกาศหลักเกผฑ์และ
วิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจำปีให้พนักงานส่วนตำบลในลังกัดทราบโดยทัว่ กัน
(๒) ใบแต่ละรอบการประเมินให้ผปู้ ระเมิน และผูร้ บั การประเมิน มีหน้าที่ กำหนดและจัดทำ
ข้อตกลงร่วมกับใบแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ กำหนดผลลัมฤทธิฃ้ องงาน เป๋าหมาย และตัวขีว้ ดั
ความสำเร็จ หรือกำหนดหลักฐาน หริอตัวขีว้ ดั ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักบผะงาบ
ตำแหน่งและระดับ รวมทัง่ กำหนดพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการหรือสมรรถนะ ลัดส่วนค่านํา้ หนัก และระดับ
ทีค่ าดหวัง
สำหรับการกำหนดผลลัมฤทธ์ของงาบ และดัวขีว้ ดั ให้พจิ ารณาวิธกี ารถ่ายทอดจากบนลงล่าง
เป็นหลักก่อน ในกรณีทไ่ี ม่อาจตำเนิบการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลอกวิธกี ารกำหนดตัวขีว้ ดั วิธใี ดวิธหี นีง หรือ
หลายวิธที เ่ี หมาะสมแทนหรือเพมเติม หรืออาจกำหนดตัวขีว้ ดั เป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ และระดับ
รายบุคคล
(๓) ในแด่ละรอบการประเมินให้ผปู้ ระเมิน มีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั การ
ประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีป่ ระกาศกำหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านที!่ ดั
จัดทำไว้กบั ผูร้ บั การประเมิน
กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบาย หรืองานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย หรือมีการย้ายเปลีย่ นตำแหน่ง
หรือหน้าทีค่ วามรับผดชอบ ให้ผปู้ ระเมิน และผูร้ บั การประเมิน ร่วมกัน พิจารผาปรับเปลีย่ นข้อตกลงผลการ
ปฏิบตั งิ าบใบระยะการประเมินได้ โดยให้ผปู้ ระเมนเป็นผูม้ อิ ำนาจในการอบุมติ เิ ปลีย่ นแปลงข้อตกลง
(๔) ใบระหว่างรอบการประเมินให้ผปู้ ระเมิน มีหน้าที่ ให้คำปริก'พา แบะนำ หรือขีแ้ จงให้แก่
ผูร้ บั การประเมิน เทีอ่ ปรับปรุง แล้!ข และพัฒนาผลลัมฤทธีข้ องงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบตั ิ
ราชการ และเมีอลิบรอบการประเมิน ให้ผรู้ บั การประเมิน แสดงหลักฐานความสำเร็จของงานต่อผูป้ ระเมิน
โดยทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน และคะแนนทีไ่ ด้รบั สำหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ
หรือสมรรถนะ ให้ผปู้ ระเมินเป็นผูป้ ระเมินสมรรถนะของผูร้ บั การประเมินทีแ่ สดงออกในการปฏิบตั งิ าน
(๕) ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านแด'ละครัง้ ให้ผปู้ ระเมินตามข้อ ๑๐ แจ้งผลการประเมิน
ให้ผรู้ บั การประเมินทราบเป็นรายบุคคล,โดยให้ผรู้ บั การประเมินลงลายมีอชีอรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ี
ผูร้ บั การประเมินไม่ยนิ ยอมลงลายมิอฃึอ๋ รับทราบผลการประเมินให้พนักงานส่วนตำบลอย่างน้อยหนีงคนลงลายมีอชีอ
เป็นพยานว่าได้มกี ารแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
(๖) ให้ผปู้ ระเมินโดยความเห็นขอบของผูบ้ งั คับบัญชาเหนิอขีบ้ ไปอกขัน้ หนีง (ล้ามี) จัดส่งผล
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตำบลในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลัน่ กรอง
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนำเสนอต่อนายกเทมนตริพจิ ารณา

(๗) ให้องค์การ,บริหารส่วนตำบลประกาศราย'ซอ่ื พนักงานส่วนตำบล ผูม้ ผี ลการปฏิบตั งิ าน
อยูใ่ นระดับดีเด่นในทีเ่ ปิดเผยให้ทราบโดยทัว่ กัน เพือ่ เป็น การยกย่อง ซมเขย และสร้างแรงจูงใจให้พฒ
ั นา
ผลการปฏิบตั งิ านในรอบ่การประเมินต่อไปให้ดยี ง่ิ ขึน้ ”
ข้อ ๘ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรือ่ ง มาดรฐานทัว่ ไป
เกีย่ วกับหลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนีแ้ ทบ
“ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบรหารส่วนตำบลแต่งตัง้ คณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตำบล มิหน้าที่ พิจารณากลัน่ กรองผลคะแนนการปฏิบตั งิ าน ตรวจสอบหลักฐาน
หรือดัวขึว้ ดั ทีจ่ ดั ทำไว้ประกอบการประเมิน และเสนอความเห็นเกีย่ วกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาบส่วนตำบลVIกประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ประกอบด้วย
(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองปลัด องค์ก ารบริห ารส่วนตำบล หรือ ผูอ้ ำนวยการสำนัก หรือผูอ้ ำนวยการกอง
หรือหัวหน้าส่วนราซการทีเ่ รืยกขือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐิ านะเทียบเท่าสำนักห่รอื กอง จำนวนไม่นอ้ ยกว่าสองคน เป็นกรรมการ
(๓) พนักงานส่วนตำบลทีร่ บั ผิดขอบงานการเจ้าหน้าที่ จำนวนหนีง่ คน เป็นเลขานุการ
ทัง้ นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกำหนดให้มิคณะกรรมการช่วยพิจารณากลัน่ กรองการประเมินผล
การปฏิบ ตั งิ าน เพือ่ ให้เกิด ความเป็น ธรรมใบระดับ สำนักหรือกอง หรือ ส่วนราขการทีเ่ รืยกขือ่ อย่างอืน่
ในองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยกิได้’’
ประกาศ ณ วันที่

^ มบิ าคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พลเอก

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
รัฐมนตริวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล

๑

แบบประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิงาบของข้าราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น
(สำหรับ ตำแหน่ง ประ๓ ทบรืหารท้องถิ่น และอำนวยการท้อ งถิ่น )
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕.. ถึง ๓® มีนาคม ๒๕..
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕.. ถึง ๓๐ กับยายน ๒๕.,

□ ครัง้ ที่ ๑
Q ครัง้ ที่ ๒

รอบการประเมิน

------------------------------- ----------------■
เลขประจำตัวประชาชน.................................................

t
ซือ่ -นามสกล..................................................................... ตำแหน่ง.........................................................................................

ตำแหน่งประเภท.............................................................. ระดับ................................................................................ เลขทีต่ ำแหน่ง..................................................................................
งาน.................................................................................. ส่วน/ฝ่าย.......................................................................... สำนัก/กอง......................................................................................
■

ผู้ประเมิน

เลขประจำตัวประซาซน.................................................

ตำแหน่ง.........................................................................................
ซือ่ -นามสกล.....................................................................
จิ

ตำแหน่งประเภท............................................................

ระดับ ............................................................................ สำนัก/กอง......................................................................................
____________________________ __________________

ส่วนที่ ๑ การประเมิน ผลสัม ฤทธของงาน (ร้อ ยละ ๗๐)
—

๑.๑ ก่อนเริม่ รอบการประเมิน
ลำดับ

ตัวชี'้ วดั

ผลสัมฤทธีข้ องงาน

ที่

(B)

(A)

รวม
หมายเหตุ

๑. ในกรณีมข
ี า้ ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ง

นัา้ หนัก
(ร้อยละ)

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D)
๑

๒

๓

๕

(ร!

(C)

๗๐

.212

' -.2
-

หรือระดับสูงขึน้ ให้นำวิสยั ทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมากำหนดเป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธิฃ้ องงานในรอบการประเมินครัง้ นัน้ และครัง้ ถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามตัวขึว้ ดั ทีเ่ สนอในวิสยั ทัศน์หรือข้อเสนอ
๒. กรณีซอ่ ง '‘ผลสัมฤทธิข้ องงาน” หรือซ่อง “ตัวชีว้ ดั ” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทำเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้

๓
๑.๒ หลังสิ้น รอบการประเมิน

ลำดับ
ตัวชี'้ รดั

การประเมินตนเอง
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ
(F)

ผลการดำเนินงาน
ทีส่ ำเร็จตามตัวชี,้ วดั
(E)

รวม

ผลการประเมิน
(ระดับคะแนน)
(G)

ร..

ผลการประเมิน
ของผูป้ ระเมิน
(ระดับคะแนน)
(H)

คะแนนทีไ่ ด้
(l)=(C) X (H)

-

หมายเหตุ หลักฐาน/ตัวบ่งซีค้ วามสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารทีแ่ สดงยืนยันต่อผูป้ ระเมินว่า ผลสัมฤทธิ,ของงานสำเร็จอยูใ่ นระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด

๕

/■

ส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐)
—

สมรรถนะ
(A)

ระดับ
ทีค่ าดหวัง
นํา้ หนัก
ตามมาตรฐาน
(ร้อยละ)
กำหนด
ตำแหน่ง
(B)

(0

ระดับสมรรถนะทีค่ น้ พบ
เมือ่ เทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ
ผลการประเมิน
การประเมินตนเอง
ของผูป้ ระเมิน
(ระดับ)
หลักฐาน/ตัวน่งขี้
ผลการประเมิน
ความสำเร็จ
(ระดับ)
(D)
(E)
(F)

คะแนน
ทีไ่ ต้
ตามตาราง
เปรียบเทียบ
(G)

สมรรถนะหลัก
๑.

การมุง่ ผลสัมฤทธิ้

๒. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
๓.

ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน

๔. การบริการเป็นเลิศ
๕. การทำงานเป็นทีม
สมรรถนะประจำผูบ้ ริหาร
๑.

การเป็นผูน้ ำในการเปลีย่ นแปลง

๒. ความสามารถในการเป็นผูน้ ำ
๓.

ความสามารถในการพัฒนาคน

๔. การคิดเซิงกลยุทธ์
รวม

๓๐

ไ*

ไ % 'f ;

j ' 1; III

ผลคะแนน
ทีไ่ ต้
(H) = (B) X (G)
๕

๕

r

ส่วนที่ ๓ ข้อ ตกลงการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิงาน

...... "

ข้อ ตกลงการประเมิน ผลการปฏิบ ตั งิ านอบับ นีจ้ ดั ทำขึน้ ระหว่างซือ่ -นามสกุล ..................................................................ตำแหน่ง.............................. .................................
ซืง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า ผูร้ บั การประเมิน กับซือ่ -นามสกุล ................................................................................ตำแหน่ง...............................................................ซืง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า ผูป้ ระเมิน
ผูป้ ระเมิน และผูร้ บั การประเมิน ได้มขี อ้ ตกลงร่วมกันกำหนดการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ การประเมินผลสัมฤทธีฃ้ องงาน และส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะ
เพือ่ ไข้สำหรับประเมินผลการปฏิบตั งิ านในรอบการประเมิน ครัง้ ที.่ . ประจำปีงบประมาณ พ.ศ โดยผูร้ บั การประเมินขอให้ขอ้ ตกลงว่า จะมุง่ มัน่ ปฏิบตั งิ านให้เกิดผลงานทีด่ ตี ามเป๋าหมาย
และเกิดประโยชน์แก่ประซาซนหรือทางราชการตามทีไ่ ด้ตกลงไว้ และผูป้ ระเมินซอให้ขอ้ ตกลงว่า ยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการปฏิบตั งิ านแก่ผรู้ บั การประเมิน และจะประเมินผล
การปฏิบตั งิ านด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ โดยทัง้ สองฝ่ายได้รบั ทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบตั งิ านร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือซือ่ ไว้เป็นหลักฐาน

ลงซือ่ .....................................................(ผูร้ บั การประเมิน)

ลงซือ่ ........................................................(ผูป้ ระเมิน)
(.....................................................)

(................................................... )

ตำแหน่ง........
วันที่

ตำแหน่ง..........
วันที่
r

ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมิน
๔.๑ ผลการประเมินตบเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวปงซีค้ วามสำเร็จทีม่ อี ยูจ่ ริง

%

(ลงซือ่ )...................................................... ผูร้ บั การประเมิน
(......................................................)

ตำแหน่ง

๔.๒ ผลการประเมินของผ้ประเมิน

รายการ

คะแนนเต็ม
(ร้อยละ)

๑. ผลสัมฤทธิฃ้ องงาน

๗0

๒. การประเมินสมรรถนะ

๓๐

รวม

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับผลการประเมิน
□
□
□
□
□

๑๐๐

ดีเด่น
ตัง้ แต่รอ้ ยละ ๙๐ ขึน้ ไป
ดีมาก
ตัง้ แต่รอ้ ยละ ๘๐ แต่ไม่ถงึ ร้อยละ ๙๐
ดี
ตัง้ แต่รอ้ ยละ ๗๐ แต่ไม่ถงึ ร้อยละ ๘๐
พอใจ
ตัง้ แต่รอ้ ยละ ๖๐ แต่ไม่ถงึ ร้อยละ ๗๐
ต้องปรับปรุง ตรกว่าร้อยละ ๖๐

(ลงซือ่ )......................................................ผูป้ ระเมิน
(.....................................................)

ตำแหน่ง......................................................
วันที.่ .............................................
t

ส่วนที่ ๕ แผนพัฒ นาการปฏิบ ัต ิราซการ
-

ผลสัมฤทธิข้ องงานหรือสมรรถนะ
ทีเ่ ลือกพัฒนา
(ก)

วิธกี ารพัฒนา
(ข)

ช่วงเวลาและระยะเวลา
การพัฒนา
(ค)

วิธกี ารวัดผลในการพัฒนา
(ง)

1

-

- ---- ■ .................1111........... ....................................................................... ...............

ส่วนที่ ๖ การแจ้งและรับ ทราบผลการประเมิน
□ ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว

□ ได้รบั ทราบผลการประเมินแล้ว

ลงซือ่ ..........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...............................................................
ผูป้ ระเมิน
วันท................................

ลงซือ่ .........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...............................................................
ผูร้ บั การประเมิน
วันท.................................

111

□ ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมือ่ วันที.่ .............................
แต่ผรู้ บั การประเมินไม่ยนิ ยอมลงนามรับทราบ
โดยมี.......................... .............. เบ็เนพยาน
ลงซือ่ ..............
(............... ........................................)
ตำแหน่ง............................
พยาน
วันที่....

1

ส่วนที่ ๗ ความเห็น ของผู้บ ังคับ บัญ ซาเหนือ ขึ้น ไป (ถ้ามี)

■ —'

Q เห็นชอบกับผลคะแนนของผูป้ ระเมิน
Q มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลล้มฤทธิช้ องงาน ควรได้คะแนนร้อยละ.........................เหตุผล................................
๒. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ.........................เหตุผล.................................
รวมคะแนนทีค่ วรได้ครัง้ นีร้ อ้ ยละ..........................
ลงซือ่ ....................................................................
(.................................................................. )

ตำแหน่ง....................................................................
วันที.่ ................................

ส่วนที่ ๘ ความเห็น ของคณะกรรมการกลั่น กรองการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิงานของข้าราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น

________________________ ____I_____________________
□ เห็นชอบกับผลคะแนนของ □ ผูป้ ระเมิน ตามส่วนที่ ๔ หรือ □ ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือฃีน้ ไป ตามส่วนที่ ๗
□ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลลัมฤทธิฃ้ องงาน ควรได้คะแนนร้อยละ.........................เหตุผล.............................
๒. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ.......................เหตุผล..............................
รวมคะแนนทีค่ วรได้ครัง้ นีร้ อ้ ยละ........................
ลงซือ่ .....................................................................
(.............. ................................. ................ )

ตำแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต.
ประธานกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั งิ านฯ
____________________ _____________________________________________วันที.่ ................................................................................................

-

ส่วนที่ ๙ ผลการพิจ ารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.

- —-^

Q เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั งิ านชองช้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่
□ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลลัมฤทธีฃ้ องงาน ควรได้คะแนนร้อยละ.........................เหตุผล...............................................................................
๒. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ.........................เหตุผล................................................................................
รวมคะแนนทีไ่ ด้ครัง้ นีร้ อ้ ยละ.........................
ลงซือ่ ....................................................................
(.................................................................. )

ตำแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.
วันที.่ ................................

๑

แบบประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของข้าราขการหรอพนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น
(สำหรับ ตำแหน่งประ๓ ทวิข าการ และทั่วไป)
รอบการประเมิน

□
□

ครั&งทA ๑
ครัa งทA ๒

วัพนทcl ๑ ตุลาคม ๒๕.. «*ถง ๓® มิ«1บาคม ๒๕..
วัft/นทcj ๑ เมษายน ๒๕.. ถง ๓๐ กั«/นยายน ๒๕.
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เลขประจำตัวประซาซน

— ■ MM.

5'$'0.1 1
HP |pi§tf:;lfil
11 P I

ตำแหน่ง.........................................................................................
ซือ่ -นามสกล....................................................................
จํ

ตำแหน่งประเภท.............................................................. ระดับ................................................................................ เลขทีต่ ำแหน่ง..................................................................................
งาน.................................................................................. ส่วน/ฝ่าย.......................................................................... สำนัก/กอง......................................................................................

ฝ เ ฒ รเ
เลขประจำตัวประขาซน.................................................

ซือ่ -นามสกล.................................................................... ตำแหน่ง.........................................................................................

ตำแหน่งประเภท............................................................

ระดับ ............................................................................ 1 สำนัก/กอง......................................................................................

๒
ส่วนที่ ๑ การประเมินผลส้มqทธึข๋ องงาน (ร้อยละ ๗๐)
๑.®

ก่อนเริม่ รอบการประเมิน

ลำดับ

ตัวขึว้ ดั

ผลสัมฤทธิฃ้ องงาน

ที่

(B)

(A)

รวม
หมายเหตุ

๑. ในกรณีมข
ี า้ ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำรงดำแหน่ง

บํา้ หนัก
(ร้อยละ)

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D)
๑

๒

๓

<SL

๕

(0

๗๐

_

หรือระดับสูงขึน้ ให้นำวิสยั ทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมากำหนดเป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธีฃ้ องงานในรอบการประเมินครัง้ นัน้ และครัง้ ถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามดัวขึว้ ดั ทีเ่ สนอในวิสยั ทัศน์หรือข้อเสนอ
๒. กรณีซอ่ ง “ผลสัมฤทธิข้ องงาน” หรือซ่อง “ตัวขึว้ ดั ” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทำเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้

๓

๑.๒ หลังสิ้นรอบการประเมิน
ลำดับ
ตัวชี,้ งดั

การประเมินตนเอง
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ
(F)

ผลการดำเนินงาน
ทีส่ ำเร็จตามดัวชีว้ ดั
(E)

รวม

ผลการประเมิน
(ระดับคะแนน)
(G)

ผลการประเมิน
ของผูป้ ระเมิน
(ระดับคะแนน)
(H)

คะแนนทีไ่ ด้
(1)=«ะ) X (H)

-

หมายเหตุ หลักฐาน/ตัวบ่งซีค้ วามสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารทีแ่ สดงยืนยันต่อผูป้ ระเมินว่า ผลสัมฤทธิฃ้ องงานสำเร็จอยูใ่ นระดับคะแนนและค่าเปัาหมายใด

๕

r

ส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐)
---------

สมรรถนะ
(A)

ระดับ
ทีค่ าดหวัง
นํา้ หนัก
ตามมาตรฐาน
(ร้อยละ)
กำหนด
ตำแหน่ง
(B)

(C)

ระดับสมรรถนะทีค่ น้ พบ
เมือ่ เทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ
ผลการประเมิน
การประเมินตนเอง
ของผูป้ ระเมิน
หลักฐาน/ตัวบ่งขี้
ผลการประเมิน
(ระดับ)
(ระดับ)
ความสำเร็จ
(D)
(F)
(E)

สมรรถนะหลัก
๑.

การมุง่ ผลสัมฤทธิ้

๒. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๔. การทำงานเป็นทีม
สมรรถนะประจำสายงาน
๑ .....................................................................................

๒................................................................
๓.................................................................
๔.................................................................
๔.................................................................
รวม

๓๐

- ______1 _ - _

คะแนน
ผลคะแนน
ทีไ่ ต้
ทีไ่ ต้
ตามตาราง
(H) = (B) X (G)
เปรียบเทียบ
๔
(G)

๕

ส่วนที่ ๓ ข้อ ตกลงการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิงาน

-

ข้อ ตกลงการประเมิน ผลการปฏิบ ตั งิ านฉบับ นีจ้ ดั ทำขึน้ ระหว่า งซือ่ -บามลกุล .................................................................ตำแหน่ง.................................................................
ซืง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า ผูร้ บั การประเมิน กับซือ่ -นามสกุล................................................................................ตำแหน่ง................................................................ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า ผูป้ ระเมิน
ผูป้ ระเมิน และผูร้ บั การประเมิน ได้มขี อ้ ตกลงร่วมกันกำหนดการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ การประเมินผลลัมฤทธีฃ้ องงาน และส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะ
เพือ่ ใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบตั งิ าบในรอบการประเมิน ครัง้ ที่ .. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ โดยผูร้ บั การประเมินขอให้ขอ้ ตกลงว่า จะมุง่ มัน่ ปฏิบตั งิ านให้เกิดผลงานทีด่ ตี ามเป้าหมาย
และเกิดประโยซป้แก่ประขาซนหรือทางราซการตามทีไ่ ด้ตกลงไว้ และผูป้ ระเมินขอให้ขอ้ ตกลงว่า ยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการปฏิบตั งิ านแก่ผรู้ บั การประเมิน และจะประเมินผล
การปฏิบตั งิ านด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ โดยทัง้ สองฝ่ายได้รบั ทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบตั งิ านร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือซือ่ ไว้เป็นหลักฐาน

ลงซือ่ ...........
(...........

.(ผูร้ บั การประเมิน)
)

(.................................................... )

ตำแหน่ง........
วันที่

ตำแหน่ง..........
วันที่

-

ลงซือ่ ........................................................(ผูป้ ระเมิน)

ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมิน
๔.๑ ผลการประเมินตบเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งขีค้ วามสำเร็จทีม่ อื ยูจ่ ริง
(ลงซือ่ ).......................................................ผูร้ บั การประเมิน
(......................................................)

ตำแหน่ง........
วันที่

๖
๔.๒ ผลการประเมินของผู้ประเมิน

รายการ

คะแนนเต็ม
(ร้อยละ)

ผลสัมฤทธีข้ องงาน

๗0

๒. การประเมินสมรรถนะ

๓0

๑.

รวม

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับผลการประเมิน
□
□
□
□
□

๑๐๐

ดีเด่น
ตัง้ แต่รอ้ ยละ ๙๐ ขึน้ ไป
ดีมาก
ตัง้ แต่รอ้ ยละ ๘๐ แต่ไม่ถงึ ร้อยละ ๙๐
ดี
ตัง้ แต่รอ้ ยละ ๗๐ แต่ไม่ถงึ ร้อยละ ๘๐
พอใจ
ตัง้ แต่รอ้ ยละ ๖๐ แต่ไม่ถงึ ร้อยละ ๗๐
ต้องปรับปรุง ตรก'วา่ ร้อยละ ๖๐

(ลงซือ่ )......................................................ผูป้ ระเมิน
(.................................................... )

ตำแหน่ง......................................................
วันที.่ .............................................
' ...........

ส่วนที่ ๕ แผนพัฒ นาการปฏิบ ัต ิราซการ
ผลสัมฤทธิข้ องงานหรือสมรรถนะ
ทีเ่ ลือกพัฒนา
(ก)

----- »
วิธกี ารพัฒนา
(ข)

ข่วงเวลาและระยะเวลา
การพัฒนา
(ค)

วิธกี ารวัดผลในการพัฒนา
(ง)

*

>

ส่วนที่ ๖ การแจ้งและรับ ทราบผลการประเมิน

□ ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว
ลงซือ่ ..........................................................
(........................................................)

ตำแหน่ง...............................................................
ผูป้ ระเมิน
วันที.่ ...............................

□ ได้รบั ทราบผลการประเมินแล้ว
ลงซือ่ ....................................
(.
ตำแหน่ง
ผูร้ บั การประเมิน
วันที.่

□ ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมือ่ วันที่.................
แต่ผรู้ บั การประเมินไม่ยนิ ยอมลงนามรับทราบ
โดยมี..........................................เป็นพยาน
)
ลงซือ่
)
ตำแหน่ง............
พยาน
วันที่.....................

................................

>

ส่วนที่ ๗ ความเห็น ของผู้บ ังคับ บัญ ชาเหนือ ขึ้น ไป (ถ้า มี)

Q เห็นชอบกับผลคะแนนของผูป้ ระเมิน
Q มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลสัมฤทธิฃ้ องงาน ควรได้คะแนนร้อยละ.........................เหตุผล.................................
๒. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ.........................เหตุผล.................................
รวมคะแนนทีค่ วรได้ครัง้ นีร้ อ้ ยละ..........................
ลงซือ่ ....................................................................
(.................................................................. )

ตำแหน่ง......................
วันที่

๘

-

ส่วนที่ ๘ ความเห็น ของคณะกรรมการกลั่น กรองการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง าบของข้าราขการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น

□ เห็นชอบกับผลคะแนนของ □ ผูป้ ระเมิน ตามส่วนที่ ๔ หรือ □ ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป ตามส่วนที่ ๗
Q มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลสัมฤทธิฃ้ องงาน ควรได้คะแนนร้อยละ.........................เหตุผล..............................
๒. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ.......................เหตุผล...............................
รวมคะแนนทีค่ วรได้ครัง้ นีร้ อ้ ยละ........................
ลงซือ่ .....................................................................
(..................................................................)

ตำแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต.
ประธานกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั งิ านฯ
_________________________________________________________________ วันที.่ ..................................................................................................
* ".........

ส่วนที่ ๙ ผลการพิจ ารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.
-

—

*

Q เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั งิ านชองข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่
Q มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลลัมฤทธิฃ้ องงาน ควรได้คะแนนร้อยละ.........................เหตุผล.................................................................................
๒. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ..........................เหตุผล.................................................................................
รวมคะแนนทีไ่ ด้ครัง้ นีร้ อ้ ยละ.........................
ลงซือ่ ....................................................................
(.................................................................. )

ตำแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.

๑

แบบประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง าบของข้าราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น
(สำหรับ ข้าราชการบรรจุใหม่ หรือ อยู่ร ะหว่างทดลองปฏิบ ัต ิราชการ)
รอบการประเมิน

□
□

ครัง้ ที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕.. ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕..
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕.. ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕..

ข้ร้บการประเมิน
เลขประจำตัวประซาซน.................................................

1 * 5 '

- ; -'

■

ซือ่ -นามสกล..................................................................... ตำแหน่ง.........................................................................................

ตำแหน่งประเภท............................................................. ระดับ................................................................................ เลขทีต่ ำแหน่ง..................................................................................
งาน.................................................................................. ส่วน/ฝ่าย.......................................................................... สำนัก/กอง......................................................................................
—

-

เลขประจำตัวประซาซบ.................................................

ซือ่ -นามสกล..................................................................... ตำแหน่ง.........................................................................................

ตำแหน่งประเภท............................................................

ระดับ ............................................................................

สำนัก/กอง......................................................................................

ส่วนที่ ๑ การประเมิน ผลส้ม โ!ทธของงาน (ร้อ ยละ (To)
-

-----------

------------------

๑.๑ ก่อนเริ่มรอบการประเมิน
ลำดับ

ตัวชี้'รัด

ผลสัมฤทธี้ฃองงาน

ท ี่

(B)

(A)

รวม
หมายเหตุ

๑ . ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานสวันห้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงดำแหบ่ง

นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D)
๑

๒

๓

(ร1

๕

(C)

๕๐

J

หรือระดับสูงขึ้นให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาบมากำหนดเป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ้ฃองงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งสัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามดัวซี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ
๒. กรณีซ่อง “ผลสัมฤทธิ้ฃองงาน” หรือซ่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทำเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้

๓
©.๒ หลังสิ้น รอบการประเมิน

ลำดับ
ตัวชี้วัด

การประเมินตนเอง
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ
(F)

ผลการดำเนินงาน
ที่สำเร็จตามตัวชี้วัด
(E)

รวม

ผลการประเมิน
(ระดับคะแนน)
(G)

ผลการประเมิน
ของผู้ประเมิน
(ระดับคะแนน)
(H)

คะแนนที่ได้
(IMC) X (H)

:
"

หมายเหตุ หลักฐาน/ตัวปงซี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลลัมฤทธิ้ฃองงานสำเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด

๕

ส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๕๐)

สมรรถนะ
(A)

ระดับ
ที่คาดหวัง
นํ้าหนัก
ตามมาตรฐาน
(ร้อยละ)
กำหนด
ตำแหน่ง
(B)

(C)

ระดับสมรรถนะที่ต้นพบ
คะแนน
ผลคะแนน
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ
ที่ไต้
ที่ไต้
ผลการประเมิน
ตามตาราง
การประเมินตนเอง
(H) = (B) X (G)
ของผู้ประเมิน
เปรียบเทียบ
๕
หลักฐาน/ตัวบ่งขี้
ผลการประเมิน
(ระดับ)
ความสำเร็จ
(ระดับ)
(G)
(F)
(E)
.(D)

สมรรถนะหลัก
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ้
๒. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
๓.

ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน

๔. การบริการเป็นเลิศ

๕. การทำงานเป็นทีม
สมรรถนะประจำสายงาน
๑................................................................
๒................................................................
๓.................................................................
(!L.................................................................

๕.................................................................
รวม

๕๐ 1มแ่ั เ

Jf" ไ ร ^

-

-

๕

...

.............

>

ส่วนที่ ๓ ข้อ ตกลงการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิงาน
-

ข้อ ตกลงการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านฉบับ นี้จ ัด ทำขึ้น ระหว่า งซื่อ -นามสกุล ..................................................................ตำแหน่ง..................................................................
ซื่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับซื่อ-นามสกุล............................................................................... ตำแหน่ง................................................................ซื่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน
ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมินได้มีข้อตกลงร่วมกันกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ การประเมินผลส้มกุทธิ้ฃองงาน และส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะ
เพื่อไข้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่.. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเปาหมาย
และเกิดประโยขน์แก่ประซาซนหรือทางราขการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผล
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือซื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงซื่อ........................................................(ผู้ประเมิน)

ลงซื่อ.....................................................(ผู้รับการประเมิน)

( .........................................................................)

( ....................................................................... )

ตำแหน่ง........
วับที่

ตำแหน่ง

ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมิน
—

๔.๑ ผลการประเมินตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งขี้ความสำเรีจที่มีอยู่จริง
(ลงซื่อ)......................................................ผู้รับการประเมิน
(.......................................................)
ตำแหน่ง.......
วันที่

๖
๔.๒ ผลการประเมินของผู้ประเมิน

I

รายการ

คะแนนเต็ม
(ร้อยละ)

๑. ผลสัมฤทธี้ของงาบ

๕๐

๒. การประเมินสมรรถนะ

๕๐

รวม

๑๐๐

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับผลการประเมิน
□
□
□
□
□

ดีเด่น
ตงแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
ดีมาก
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
ดี
ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
พอใจ
ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐
ต้องปรับปรุง ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

(ลงซื่อ).......................................................ผู้ประเมิน
( ..........................................................................)

ตำแหน่ง......................................................
วันที.่ .............................................

ผลสัมฤทธี้ของงานหรือสมรรถนะ
ที่เลือกพัฒนา
(ก)

วิธีการพัฒนา
(ข)

ช่วงเวลาและระยะเวลา
การพัฒนา
(ค)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(ง)

r

ส่วนที่ ๗ ความเห็น ของผู้บ ังคับ บัญ ขาเหนือ ขึ้น ไป (ถ้า มี)
Q เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน
□ มิความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลสัมฤทธิ้ชองงาน ควรได้คะแนนร้อยละ
๒. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ,

เหตุผล
เหตุผล.

ลงซื่อ..
(................................................................... )
ตำแหน่ง....................................................................
วันที่.................................

๘

ส่วนที่ ๘ ความเห็น ของคณะกรรมการกลั่น กรองการประเมิน ผลการปฎิบ ้ต งาบของข้าราขการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น
Q เห็นซอบกับผลคะแนนของ □ ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ ๔ หรือ n ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ ๗
□ มีความเห็นแตกต่าง คังนี้ ๑. ผลลัมฤทธิ้ฃองงาน ควรได้คะแนนร้อยละ.........................เหตุผล..............................
๒. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ.........................เหตุผล..............................
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.........................
ลงซื่อ.............. ......................................................
( ................................................... ....... ...............................)

ตำแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต.
ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

-

ส่วนที่ ๙ ผลการพิจ ารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.
Q เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
Q มิความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลลัมฤทธิ้ฃองงาน ควรได้คะแนนร้อยละ.........................เหตุผล
๒. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ.........................เหตุผล.
รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ.........................
ลงซื่อ....................................................................
( ................................................................................... ....... )

ตำแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.

๑

(ตัวอย่าง)
แบบประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของข้าราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น
(สำหรับ ตำแหน่ง ประเภทวิช าการ และทั่วไป)
รอบการประเมิน

0 ครั้งที่ ๑

□

ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓® มีนาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕.. ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕..
ผู้รับการประเมิน

เลขประจำตัวประซาขน X xxxx XXXXX XX X

ซื่อ-นามสกล นายศักดา ขวงศั

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบคคล

ตำแหน่งประ๓ท วิชาการ

ระตับ ชำนาณการ

เลขที่ตำแหน่ง XX X x x x x XXXXX

งาน................................................................................

ส่วน/ฝ่าย ฝ่ายอำนวยการ

สำนัก/กอง สำนักปลัด
ผู้ประเมิน

เลขประจำตัวประซาซน X XXXX XXXXX XX X

ซื่อ-นามสกล นายอดิศร ตุนทรวิภาต

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด.....................................................

ตำแหน่งประ๓ ท อำนวยการท้องถิ่น

ระดับ ตัน

สำนัก/กอง สำนักปลัด

๒

'
>

ส่วนที่ ๑ การประเมินผลสัมฤทธของงาน (ร้อยละ ๗๐)
๑.® ก่อนเริ่มรอบการประเมิน
ตัวขึ้วัด

ผลสัมฤทธิ้ฃองงาน

สำดับ
ที่

นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับคะแนนและค่าเบีาหมาย (อ)
๑

๒

๓

๔

๕

(B)
(A)
ระบบทะเบียนประวิดข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละชองการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียน
ประวัติ ก.พ.๗ ในระบบ LHR มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นบีจจุบัน

(C)
๒๕

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

๒

แผนอ*'ตรากาสัง มีป ระสิท ธิภ าพ และ ร้อ ยละของผู้'ทีผ ,านเกณฑ์ค ะแนนใบการ
ประเมินค่างาบ
ประสิทธิผล

๒๕

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๓

การประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ จำนวนข้าราชการที่มีการจัดทำข้อตกลงการ
และประสิทธิผล
ประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓

๒๐

๕

๑๐

(ริ)(ร^

๒๐

๒๕

รวม

๗๐

-

-

๑

-

หมายเหตุ

๑. ในกรฌีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

หรือระดับสูงขึ้น ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอใบการพัฒนางานมากำหนดเป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ้ฃองงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะใด้ผลสำเร็จตามตัวขึ้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ
๒. กรณีซ่อง “ผลสัมฤทธิ้ฃองงาน” หรือซ่อง “ตัวขึ้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทำเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้

1

๑.๒ หลังสิ้นรอบการประเมิน

๑

ผลการดำเนินงาน
ที่สำเร็จตามตัวชี้วัด
(E)
๙0

๒

๗0

การประเมินตนเอง
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ
(F)
๑ . แผนอัตรากำลังสามปี
๒. บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราขการ และลูกจ้าง
๓. ข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
(LHR) ว่ามีจำนวนกรอบอัตรากำลัง มีคนครอง อัตราว่าง และ
อัตราเงินเดือนปีจจุบัน ตรงกับแผนอัตรากำลัง บัญชีลงเวลา และ
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
บัญชีหรือตารางการประเมินค่างาน/โปรแกรมประเมินค่างาบ

๓

๒๕:

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ลำดับ
ตัวชี้วัด

รวม

ผลการประเมิน
(ระดับคะแนน)
(G)
๓

ผลการประเมิน
ชองผู้ประเมิน
(ระดับคะแนน)
(H)
๓

คะแนนที่ได้
(l)=(C ) X (H)

(ร1

(ริ^

๒0

๕

๕

๒0

:. -

๕๕

a

■ H
§5
______ ■ __________

๕

๑๕:

หมายเหตุ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่ผู้รับการประเมินแสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธึ๋ฃองงานสำเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด

'

f

............—

...........

■■■■

.........

ส่วนที่ ๒ การประเมิน สมรรถนะ (ร้อ ยละ ๓๐)
ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ
คะแนน
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ
ที่ไต้
ผลการประเมิน
ตามตาราง
การประเมินตนเอง
ของผู้ประเมิน
เปรียบเทียบ
(ระดับ)
ผลการประเมิน
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ
(ระดับ)
(G)
(E)
(F)
(อ)

สมรรถนะ

นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับ
ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
กำหนด
ตำแหน่ง

(A)

(B)

(C)

๕

๓

ไครงการงกับปรุงการทำฑน

๓

๓

(ร!ิ

(ริ!

๒. การรดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม

(ริ!

๒

รายงานการประชุม

๒

๒

๔

๓.๒๐

๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน

(ริ!

๒

ระบบฐานกฎหมาย

๑

๑

๓

๒.๔๐

๔. การบริการเป็นเลิศ

๕

๒

ทะเบียนผู้ฃอคำปรึกษา

๓

๓

๕

๕

๕. การทำงานเป็นทีม

(ริ!

๒

เป็นจิตอาสา

(ริ!

(ริ!

๕

(ริ!

๑. การแก้!ขปัญหาและดำเนินการเซิงรุก

๒

b

การแก้ไขปัญหาร้องเรียบ

b

b

(ริ!

๑.๖๐

๒. การคิดวิเคราะห์

b

b

แผนอัตรากำลัง

๓

๓

๕

๒

๓. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ

b

b

ระบบการสั่งงาน

๓

๓

๕

๒

๔. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

b

งานที่นำเสนอ

๒

๒

๔

รวม

๓๐

b
~

๑.๖๐
๒๕.๘๐

ผลคะแนน
ที่ไต้
(H) = (B) X (G)
๕

สมรรถนะหลัก
๑.

การมุ่งผลสัมฤทธี้

สมรรถนะประจำสายงาน

-

" \_______________________

....

- - ■ ..............

- :_

.

๔

*

...

'

ส่วนที่ ๓ ข้อ ตกลงการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิงาน
ข้อตกลงการประเมินผลการปฎิบ้ตงานฉบับนี้จัดทำขึ้น ระหว่างซื่อ-นามสกุล....นาย.ศักดา..ฐวงศ์......ตำแหน่ง.นักทรัพยากรบด[คลชำ.นา.ณการ.......................................................
ซื่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับซื่อ-นามสกุล............ นายเอดิศฺ.ร..สนทร.5วิภา?!............................... ตำแหน่ง...หัวหน้าสำนักปลัด............................ ซื่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน
ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาบ ประกอบด้วย ส่วนที ๑ การประเมินผลสัมฤทธี้ของงาน และส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะ
เพื่อใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่....๒...ประจำปีงบประมาณ พ.ค. ๒๔๖.รทโดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตาม
เฟ้าหมาย และเกิดประโยชน์แก่ประซาขนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเปีนธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมีอซื่อไว้เปีนหลักฐาน
ลงซื่อ
ศักดา
(ผ้รับการประเมิน)
(
นายศักดา ซวงศ์
)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบคคลชำนาณการ
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๓

-

ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมิน
๔.๑ ผลการประเมินตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งขี้ความสำเร็จที่มีอยู่จริง
ลงซื่อ................ศัก ดา......................... .(ผู้รับการประเมิน)
(............นาย.ศักดา...ฐ.วงศ์.......... .)

ตำแหน่ง..นักทรัพยากรบด.คล.ชำนาญการ...
วันที่...ชุ,..เมษายน.พ.1ศ,.๒๔๖๓

ลงซื่อ
อดิศร
(ผ้ประเมิน)
(. นายอดิศร สนทรวิภาต ...)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๓

๖
๔.๒ ผลการประเมินของผู้ประเมิน

คะแนนเต็ม
(ร้อยละ)

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

๑. ผลสัมฤทธิ้ฃองงาน

๗0

๔๔

๒. การประเมินสมรรถนะ

๓๐

๒๔.๘๐

๑๐๐

๘๐.๘๐

รายการ

รวม

ระดับผลการประเมิน
□
0
□
□
□

ดีเด่น
ตั้งแต่ร้อยละ ๙0 ขึ้นไป
ดีมาก
ตั้งแต่ร้อยละ ๘0 แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙0
ดี
ตั้งแต่ร้อยละ ๗0 แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘0
พอใจ
ตั้งแต่ร้อยละ ๖0 แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗0
ต้องปรับปรุง ตากว่าร้อยละ ๖0

ลงซื่อ.................อ.ติ.ศร......................... .(ผู้ประเมิน)
C .นายอติ.ศร.สุนทรวิภา.ตุ..... )
ตำแหน่ง. หัวหน้า.สำ.นัภป.สัค.........
วันที.่ ..๑..เมษายน.พ...ศ,.๒๔๖๓

ผลสัมฤทธิ้ของงานหรือสมรรถนะ
ที,เลือกพัฒนา
(ก)
การน่าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาบและเซื่อมโยงข้อมูล

วิธีการพัฒนา
‘ฝักอบรม

(ข)

ช่วงเวลาและระยะเวลา
การพัฒนา
(ค)
พฤศจิกายน ๒๔๖๓

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(ง)
จัดทำโครงการพัฒนาระบบ และการ
เชื่อมโยงข้อมูล

f

ส่วนที่ ๖ การแจ้งและรับ ทราบผลการประเมิน
—

0 ได้แจ้งผลการประเมินให้ทรา'บแล้ว

0 ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว

ลงซื่อ....................ฐ.คุ.ศร........................
(.....นายอดุ.ศร..สุนทรวิภว.ดุ.
.)
ตำแหน่ง........หัวหน้า.สำนัก.ปลัด ........ .
ผู้ประเมิน
วันที่...๑.. ตลาคม .พ..ศ.,.๒๕๖๓

ลงซื่อ............... ศักดา.......................
.(.....นายศัก ดา..ขวงศ์...... ..J
ตำแหน่ง.นักทรัพยากรบุ.คคล.,ชำนา.ณการ.
ผู้รับการประเมิน
วันที่...๑...ตลา.คม.พ.,ศ,.๒๕๖๓

‘

□ ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที.่ ................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ
โดยมี..........................................เมินพยาน
ลงซื่อ.........................................................
( .............................................................................. )

ตำแหน่ง........................................................................
พยาน
วันที่.................................

*

ส่วนที่ ๗ ความเห็น ของผู้บ ังคับ บัญ ชาเหนือ ขึ้น ไป (ถ้ามิ)
—

0 เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน
G มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลสัมฤทธิ้ฃองงาน ควรได้คะแนนร้อยละ.........................เหตุผล..........................
๒. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ........................ เหตุผล...........................
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.........................
ลงซื่อ........................... โควิด.........................
.(............นาย.โควิ.ด..แน่.มาก............... )
ตำแหน่ง..ปลัดองศ์การบริหาร.ส่วนตำบลบันลือโลก
_____________ วันที่...๒.. ตุลาคม..พ,ศ,.๒๕๖๓

t

'

ส่วนที่ ๘ ความเห็น ของคณะกรรมการกลั่น กรองการประเมิน ผลการปฏิน ัต ิงานของข้าราขการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *

0 เห็นขอบกับผลคะแนนของ 0 ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ ๔ หรือ [แ ผู้บังคับบัญชาเหนือฃี้นไป ตามส่วนที่ ๗
□ มิความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลลัมฤทธิ้ฃองงาบ ควรได้คะแนนร้อยละ.. ...................... เหตผล........................................................................................................................................
๒. ลมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ.. ...................... เหตผล........................................................................................................................................
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ..
ลงซื่อ

โควิด
นายโควิด แน่มาก
)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันลือโลก
ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
วันท ๓ ตลาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
»■ "“ 1■

>

—

"

1

ส่วนที่ ๙ ผลการพิจ ารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.

าฮิ เห็นชอบตามความเห็นของคผะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

□ มิความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลสัมฤทธิ้ฃองงาน ควรได้คะแนนร้อยละ.........................เหตุผล................................................
๒. ลมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ.........................เหตุผล................................................
รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ.........................
ลงซื่อ........................พนรัก ษา...........................
(..........นายบุญรักษา...โชคช่วย................ )
ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน.ตำบลบันลือโลก
วันที่...๔. ตุลาคม .พ..ค....๒๔๖๓

คาอธบาย
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินผลๆ
ที่สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบเอกสาร
และเพื่อเป็นการรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้เริ่มใช้แบบ
ประเมินผลๆ นี้ ตั้งแต่รอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เป็นต้นไป แบ่งออกเป็น ๑๐ รายการ ดังนี้
๑. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ รอบการประเมิน ข้อมูลของผู้รับการประเมิน และผู้ประเมิน
๒. ส่วนที่ ๑ การประเมินผลสัมฤทธึ๋ฃองงาน
๓. ส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะ
๔. ส่วนที่ ๓ ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๔. ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมิน
๖. ส่วนที่ ๔ แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
๗. ส่วนที่ ๖ การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน
๘. ส่วนที่ ๗ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขั้นไป (ถ้ามี)
๙. ส่วนที่ ๘ ความเห็น ของคณะกรรมการกลั่น กรองการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๑๐. ส่วนที, ๙ ผลการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี
หรือบายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้ข ้า ราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น ทุก คนดำเนิน การจัด ทำแบบประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้บันทึกหรือระบุรายการ ดังนี้
๑. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ รอบการประเมิน ข้อมูลของผูร้ ับการประเมิน และผู้ประเมิน
รอบการประเมิน
ให้ผู้รับการประเมินบันทึกหรือระบุว่าเป็น รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที, ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป หรือครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที, ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน
ชองปีเดียวถัน
ผู้รับการประเมิน
ผู้รับการประเมิน หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ถูกประเมิน โดยให้
ดำเนินการบันทึก หรือระบุข้อมูล ได้แก่
- เลขประจำตัวประชาซน ให้ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
- ซื่อ นามสกุลของผู้รับการประเมิน
- ตำแหน่ง หมายถึง ให้ระบุซื่อตำแหน่งในการบริหารงานสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประ๓ทอำนวยการท้องถิ่น เช่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าสำนักปลัด หรือให้ระบุซื่อตำแหน่งในสายงานสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่ง
ประเภททั่วไป เช่น นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานสาธารณสุข แล้วแต่กรณี
- ดำแหน,งประเภท หมายถึง ตำแหน่งประเภทบริห ารท้อ งถิ่น หรือตำแหน่งประเภท
อำนวยการท้องถิ่น หรือตำแหน่งประเภทวิชาการ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป
- ระดับ หมายถึง ระดับของตำแหน่งประเภทใดประเภทหนึ่ง เซ่น ระดับชำนาญการ ระดับ
ปฏิบัติงาน

*

- เลขที,ตำแหน่ง หมายถึง เลขที่ตำแหน่ง ๑๒ หลัก ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด
หรือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด
- งาน หมายถึง ส่วนราชการที่สังกัดของผู้รับการประเมินระดับงาน
- ส่วน/ฝ่าย หมายถึง ส่วนราชการที่สังกัดของผู้รับการประเมินระดับส่วน หรือฝ่าย
- สำนัก/กอง หมายถึง ส่วนราชการที่สังกัดของผู้รับการประเมินระดับสำนัก หรือกอง
ผู้ประเมิน
ผู้ประเมิน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๐ ของประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕:๘
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ผู้รับการประเมินบันทึกหรือระบุข้อมูลของผู้ประเมิน ได้แก่
- เลขประจำตัวประขาซน ให้ระบุเลขบัตรประจำตัวประขาซน ๑๓ หลัก
- ซื่อ นามสกุล ของผู้ประเมิน
- ตำแหน่ง หมายถึง ซื่อตำแหน่งใบการบริหารงาน
- ตำแหน่งประเภท หมายถึง ตำแหน่งประเภทบริห ารท้อ งถิน หรือ ตำแหน่งประเภท
อำนวยการท้องถิ่น
- ระดับ หมายถึง ระดับของตำแหน่งประเภทใดประเภทหนึ่ง
- สำนัก/กอง หมายถึง ส่วนราชการที่สังกัดของผู้ประเมินระดับสำนัก หรือกอง
to. ส่วนที่ ๑ การประเมินผลสัมฤทธิ๋ของงาน
๑.® ก่อนเริ่มรอบการประเมิน
- ผลสัมฤทธฃองงาน หมายถึง งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตกลงกันระหว่างผู้รับการประเมิน
และผู้ประเมิน โดยในแต่ละรอบการประเมินต้องกำหนดผลสัมฤทธิ้ของงานไม่น้อยกว่า ๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม
ใบกรณีมิข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไต้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้นำวิสัยทัศน์
หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมากำหนดเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ้ฃองงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และ
ครั้งกัดไปจนกว่าจะไต้ผลสำเร็จตามตัวขึ้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ
- ตัวขี้'วัด (KPIs) หมายถึง ดัชนีหรือหน่วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้น
โดยเป็นหน่วยวัดที่แสดงผลสัมฤทธิ้ฃองงาน และสามารถแยกแยะความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานได้ โดยกำหนด
เป็นตัวชี้วัดเซิงปริมาณ หรือตัวชี้วัดเซิงคุณภาพ ๆลฯ
- นํ้าหนัก หมายถึง การกำหนดค,านํ้าหนักของตัวชี้วัดแต่ละตัว ตามลำดับความสำคัญของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัว โดยมิหน่วยเป็นร้อยละ ค,านํ้าหนักรวมกันแล้วต้องมิค่าเท่ากับร้อยละ ๗๐ หรือร้อยละ ๕๐
แล้วแต่กรณี
- ระดับ คะแนนและค่า เป๋าหมาย หมายถึง ระดับค่าคะแนน ค่าเป๋าหมาย และเกณฑ์ให้
คะแนนที่ผู้รับการประเมินและผู้ประเมินตกลงร่วมกันกำหนดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ไต้แก่
๑) ระดับที่ ๕ หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป๋าหมายที่ดีกว่าค่าเป๋าหมายมาก เป็นค่าเป๋าหมาย
ที่มิความยากและท้าทาย หากทำไต้สำเร็จตามค่าเป๋าหมายกำหนดจะไต้ ๕ คะแนน
๒) ระดับที่ ๔ หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป๋าหมายที่ดีกว่าเป๋าหมาย เป็นค่าเป๋าหมาย
ที่มิความยากในระดับหนึ่ง หากทำไต้สำเร็จตามค่าเป๋าหมายกำหนดจะไต้ ๔ คะแนน
๓) ระดับที่ ๓ หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป๋าหมายค่ากลาง ที่เป็นไปตามค่าเป๋าหมาย
ที่จะทำให้สำเร็จหรือตั้งไว้ หากทำไต้สำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะไต้ ๓ คะแนน
๔) ระดับที่ ๒ หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป๋าหมายที่ตํ่ากว่าเป๋าหมาย เป็นค่าเป้าหมาย
ที่มิความง่าย หากทำไต้สำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะไต้ ๒ คะแนน

♦

๑๑

๕) ระดับที่ ๑ หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป้าหมายที่ตํ่ากว่าเป้าหมายมาก เป็นค่าเป้าหมาย

ที่มีความง่ายที่สุด หากทำได้สำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ ๑ คะแนน
๑.๒ หลังสิ้นรอบการประเมิน
- ลำดับตัวขี้วัด หมายถึง ลำดับตัวขี้วัดที่กำหนดตามข้อ ๑.๑ เมื่อครั้งก่อนเริ่มรอบการประเมิน
- ผลการดำเนินงาบที่สำเร็จตามตัวขี้วัด หมายถึง ระดับค่าเป้าหมายที่ผู้รับการประเมินทำสำเร็จ
- หลักฐาน/ตัว บ่ง ขีค้ วามสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที,ผู้รับการประเมินแสดงยืนยัน
ต่อผู้ประเมินว่า ที่ผู้รับการประเมินได้ประเมินผลการดำเนินงานที่สำเร็จตามตัวชี้วัด โดยมีหลักฐาน/เอกสารใด
เป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินผลตนเอง
- ผลการประเมิน หมายถึง ระดับคะแนนที่ผู้รับการประเมินเป็นผู้ประเมินตนเอง โดยการ
เทียบผลการดำเนินงานที่สำเร็จตามตัวชี้วัด (E) กับระดับคะแนนและค่าเป้าหมายที่ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินกำหนด (อ)
- ผลการประเมินของผู้ประเมิน หมายถึง ระดับคะแนนที่ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมิน โดยการ
เทียบกับระดับคะแนนและค่าเป้าหมายที่ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกำหนด (อ)
- คะแนนที'ได้ หมายถึง การนำผลคะแนนที'ได้มาคำนวณตามสูตรที่กำหนด โดยคิดคำนวณจาก
สูตร = ค่านํ้าหนัก X ผลการประเมินซองผู้ประเมิน(ระดับคะแนน)

๕
๓. ส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรทนะ
การประเมินสมรรถนะ หมายถึง การประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้รับการประเมิน
เมื่อเปรยบเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะที่กำหนดโดยก่อนเริ่มรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินร่วมกับผู้ประเมิน
กำหนดสมรรถนะ นํ้าหนัก และระดับที่คาดหวัง
สมรรถนะ แบ่งออกเป็น สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหารสำหรับตำแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น หรือสมรรถนะประจำสายงาบ สำหรับตำแหน่ง
ประเภทริซาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
๑) สมรรถนะหลัก (Competency) หมายถึง สมรรถนะเชิงพฤติก รรมที'กำหนดเป็น
คุณ ลักษณะร่วมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ทุกคนจำเป็นต้องมี ดังนั้น ให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคนประเมินสมรรถนะหลัก เพื่อเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรม และค่านิยมที,พึง
ประกาศร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยซน่สูงสุดต่อองค์กร ประชาซน และประเทคชาติ ประกอบด้วย
• การมุ่งผลสัมฤทธิ้
• การยืดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
• การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
• การบริการเป็นเลิศ
• การทำงานเป็นทีม
๒) สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) หมายถึง สมรรถนะที,สนับสบุนและ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าทีได้ดียิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภทวิชาการ และ
ตำแหน่งประเภททั่วไป มีการประเมินสมรรถนะประจำสายงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ สมรรถนะ
๓) สมรรถนะประจำผู้บริหาร หมายถึง สมรรถนะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะสำหรับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที'ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในฐานะผู้น่าที'มีประสิทธิภาพ เพื่อน่าทีมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ซององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และ
อำนวยการท้องถิ่น มีการประเมินสมรรถนะประจำผู้บริหาร จำนวน ๔ สมรรถนะ ประกอบด้วย

• การเป็นผู้น่าในการเปลี่ยนแปลง
• ความสามารถในการเป็นผู้น่า
• ความสามารถในการพัฒนาคน
• การคิดเซิงกลยุทธ์
- น่าหนัก หมายถึง การกำหนดค่าน่าหนักของสมรรถนะแต่ละตัว ตามลำดันความสำคัญของ
สมรรถนะ โดยมีหน่วยเป็นร้อยละ ค่านํ้าหนักรวมกันแล้วต้องมีค่าเท่ากับร้อยละ ๓๐ หรือร้อยละ ๕:๐ แล้วแด'กรณี
- ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หมายถึง ระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ
ตามที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งแต่ละตำแหน่งและแต่ละระดับกำหนด
- ระดับสมรรถนะทีค่ ้นพบเมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ หมายถึง ระดับสมรรถนะหรือ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่ผู้รับการประเมินแสดงออกเมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ ตั้งแต่ระดับ ๐ (ศูนย์) ระดับ ๕
- หลักฐาน/ตัวบ่งซี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน หรือเอกสาร หรือขอมูลเซิงประจักบหรือ
ค่าทางสถิติที่เปรียบเสมีอนเปนเครืองมีอวัดหรือตัวบ่งขี้บอกถึงกระบวนการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับการประเมินใช้ประเมินตนเอง วาฝนไปตามสมรรถนะและวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอยเพียงไร
- ผลการประเมิน (ระดับ) หมายถึง ระดับสมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่ผู้รับ
การประเมิน ประเมิน ตนเองตามหลัก ฐาน/ตัวบ่ง1ข ี้ค วามสำเร็จ เมื่อ เทีย บกับ พจนานุกรมสมรรถนะ โดยมี
สมรรถนะตั้งแต่ระดับ o (ศูนย์) - ระดับ ๕
- ผลการประเมินของผูป้ ระเมิน หมายถึง ระดับสมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่
ผู้ประเมินสังเกตเห็นของผู้รับการประเมิน เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะโดยมีสมรรถนะตั้งแต่ระดับ ๐(ศูนย์) ระดับ ๕:
- คะแนนทีไ่ ค้ตามตารางเปรียบเทียบ ได้แก่
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โดยก ารน ่า ระด ับ ท ี่ผ ู้ป ระเม ิน ป ระเม ิน ได้ม าเท ีย บ กับ ระดับ ท ี่ค าดห วัง เข่น หากมีร ะดับ สมรรถนะที่
ประเมิน ได้ ระดับ ๒ และมีร ะดับ ท ี่ค าดห วัง ระดับ ท ี่ ๖ จะได้ค ะแนน เท่า กับ ร: คะแนน ห รือ ห ากมีร ะดับ ท ี่ป ระเม ิน ได้
ม าก ก ว ่า ร ะ ด ับ ท ี่ต ้อ งก าร ๑ ระดับ ขึ้น ไป จ ะ ม ีค ่า ค ะ แ น น เท ่า ก ับ ๕ คะแนน เป็น ต้น
-

ผลคะแนนที่ไค้ ห ม ายถ ึง

ก าร น ่า ผ ล ค ะ แ น น ท ี่ไ ด ้จ าก ต าร าง เป ร ีย บ เท ีย บ ม าค ำน ว ณ ต าม ส ูต ร

ท ี่ก ำห น ด โ ด ย ค ิด ค ำน ว ณ จ าก
สูต ร = ค่า น ํ้า ห น ัก X คะแน น ท ี่ไ ด้ต าม ตารางเป รีย บ เท ีย บ

๔. ส่วนที่ ๓ ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้ผู้รับการประเมิน และผู้ป ระเมิน ดำเนิน การบัน ทึก /ระบุข้อ มูลขื่อ นามสกุล ดำแหน'ง
รอบการประเมินครั้งที, และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ที่มีการจัดทำข้อตกลง แล้วลงลายมือขื่อไว้เปีนหลักฐาน
ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน
๕. ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมิน
- ผลการประเมินตนเอง ให้ผู้รับการประเมินลงนามรับรองผลการประเมินตนเอง และเอกสาร
หรอหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จ
- ผลการประเมินของผู้ประเมิน ให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมินจากส่วนที, ๑ การประเมิน
ผลลัมฤทธิ้ฃองงาบ และส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะ แล้วรวมคะแนนผลการประเมิน คะแนนโดยมีหน่วย
เปีนร้อยละ
- ระดับผลการประเมิน ให้ผู้ประเมินระบุระดับผลการประเมิน โดยแบ่งเปีน ๕ ระดับ
๖. ส่วนที่ ๕ แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
ให้ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน ดำเนินการพิจารณากำหนดกิจกรรมในการพัฒ นางาน/
สมรรถนะของผู้รับการประเมินในรอบการประเมินถัดไป โดยควรเลือกงาน/สมรรถนะที่ต้องการพัฒนาให้ดี
ขึ้น ขื่งควรเป็นงาน/สมรรถนะ ที,มีผลการประเมินตํ่ากว่าระดับเป้าหมาย หากไม่มี ให้เลือกงาน/สมรรถนะที่
คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในอนาคตหรือที่ต้องการพัฒนาตามความสนใจส่วนตัว ให้ดำเนินการ
เมื่อสิ้นรอบการประเมินในแต่ละครั้ง
๗. ส่วนที่ ๖ การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน
เมื่อสิ้นรอบการประเมินในแต่ละครั้งให้ผู้ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วแจ้งผล
การประเมิน ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือขื่อรับทราบผลการประเมิน
กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่รนยอมลงลายมือขื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราซการหรือพนักงานส่วนห้องถิ่น
หนึ่งคนลงลายมือขื่อเป็นพยานว่าไต้มีการแจ้งผลการประเมินตังกล่าวแล้วด้วย
๘. ส่วนที่ ๗ ความเห็นของผู้บังคับบัญขาเหนือขึ้นไป
ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) เป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมิน
ปฏิบัติงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๙. ส่วนที, ๘ ความเห็น ของคณะกรรมการกลั่น กรองการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิงาบของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้ประธานกรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ปลัด อบจ. หรือปลัดเทศบาล หรือปลัด อบต. แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงนาม ตามมติหรือความเห็นชองการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรอง ๆ ก่อนนำเสนอนายก อบจ. หรือนายกเทศมนตรี หรือนายก อบต. แล้วแต่กรณี
๑๐. ส่วนที่ ๙ ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/บายก อบต.
ในส่วนนืให้นายก อบจ. หรือนายกเทศมนตรี หรือนายก อบต. เป็นผู้พิจารณาการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงาบส่วนท้องถิ่น

