
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏบิตัิงานในระบบแท่ง              

ของพนกังานจา้งตามภารกจิ                      

และพนกังานจา้งท ัว่ไป 

 

งานการเจา้หนา้ท่ี ส านกัปลดัเทศบาล 



วงรอบการปฏิบัติงาน 

ธ.ค. 59 
 
 
ม.ค. 60 
 
 

ต.ค. 59 
 
 พ.ย. 59 

 
 

ก.พ. 60 
 
 มี.ค. 60 

 
 

รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 
 
 

รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 
 
 

ระหว่างรอบการประเมิน 
ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและให้
ความส าคัญกับการพัฒนางานและ
พฤติกรรม 
 

เม.ย. 60 
 
 

พ.ค. 60 
 
 

มิ.ย. 60 
 
 

ก.ค. 60 
 
 

ส.ค. 60 
 
 

ก.ย. 60 
 
 

เริ่มรอบการประเมิน 
1. อปท. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
2. ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันวางแผน
ปฏิบัติงาน โดยก าหนดเป้าหมาย ระดับความ
ความส าเร็จของงาน และพฤติกรรมท่ีคาดหวัง 
 เริ่มรอบการประเมินที่ 2 

 

  ครบรอบการประเมิน 
1. ผู้ประเมินประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. แจ้งผลการประเมินให้กับผู้รับการประเมินทราบ 
3. จัดท าบัญชีรายชื่อเรียงล าดับตามผลคะแนน และเสนอ 
   ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
4. อปท. แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา 
   ความเห็นเสนอต่อนายก อปท. 
 
 

สิ้นสุดรอบการประเมินที่ 2 
 

เริ่มรอบการประเมินที่ 1 
 

สิ้นสุดรอบการประเมินที่ 1 
 



ระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน

(PERFORMANCE MANAGEMENT) 

ก าหนดและถา่ยทอด 
เป้าหมายผลการปฏบิตังิานจากระดบัองคก์ร 

ก าหนดโครงการ/งาน/กจิกรรม 

เป้าหมายผลการปฏบิตังิาน 

และสมรรถะทีค่าดหวงั 

ความกา้วหน้าของการปฏบิตังิาน 

ขอ้มลูยอ้นกลบัและการสอนงาน 

สมรรถนะเป้าหมาย 

และกจิกรรมเพือ่การพฒันา 

ผลส าเร็จของโครงการ/งาน/กจิกรรม 

ผลการประเมนิสมรรถนะ 

การประเมนิ 

ผลการปฏบิตังิาน 

การวางแผน 

การปฏบิตังิาน 

การพฒันา 

ผลการปฏบิตังิาน 

การตดิตาม 
ผลการปฏบิตังิาน 

ประกอบการ 
- เลือ่นคา่ตอบแทน  
- พฒันา 



ระบบการบรหิารผลการปฏิบตังิาน 

ระบบการบริหาร

ผลการปฏิบตังิาน 

ติดตาม 
(Monitor) 

วางแผน 
(Plan) 

พฒันา 
(Develop) 

ประเมิน 
(Appraise) 

ใหร้างวลั 
(Reward) 



การวางแผนการปฏบิตังิาน 

1 





แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 
1.  รอบการประเมิน 
2.  ข้อมูลประวัติส่วนตัว 
3.  ส่วนที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
4.  ส่วนที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
 



ระยะเวลาการประเมินผล 

ปีละ 2 ครั้ง 
  
 
 

1. ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม     
   ของปีถัดไป  
2. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายนถึง 30 กันยายน  
   ของปีเดียวกัน  
 
 





 ส่วนที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ช่องท่ี ๑ โครงการ/งาน/ กิจกรรม  
 หมายถึง การก าหนดตัวชี้วัดของโครงการ/งาน/กิจกรรม ท่ีผู้รับการประเมินรับผิดชอบ          
ในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยก าหนดไม่น้อยกว่า ๒ ตัวชี้วัด เทศบาลต าบลต้นธงชัยก าหนด 3 ตัวชี้วัด                     
โดยมีด้วยกัน 3 ลักษณะ ได้แก่  
           1. โครงการ/งาน/กิจกรรม ท่ีปรากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           2. โครงการ/งาน/กิจกรรมตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           3. โครงการ/งาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ ซึ่งไม่ใช่งานประจ าของหน่วยงาน 
หรือผู้ขอรับการประเมิน เช่น โครงการ หรืองานในการแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วนท่ีเกิดขึ้นในรอบการ
ประเมิน เป็นต้น 

 
 
 
 
    

 
 

 
   ช่องที่ 2 น้ าหนัก  
 หมายถึง การก าหนดค่าความส าคัญของโครงการ/งาน/กิจกรรมที่ผู้รับการประเมิน
กระท า โดยให้ก าหนดค่าน้ าหนักตัวชี้วัด  3 โครงการ  น้ าหนักรวมกัน 80 คะแนน  



ช่องที่ 3  เป้าหมาย (Goal) 
  หมายถึง การก าหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคต ซึ่งองค์การจะต้อง
พยายามให้เกิดขึ้น หรือหมายถึงการก าหนดภารกิจของ อปท. ในรูปของผลลัพธ์
ส าคัญที่ต้องการ เป้าหมายมีความเฉพาะเจาะจงน้อยกว่าวัตถุประสงค์
(Objectives) วัตถุประสงค์จะก าหนดขึ้น หลังจากก าหนดเป้าหมายแล้ว ในการ
ก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้ผู้บริหารคิดเกี่ยวกับสิ่งซึ่ง อปท.ต้องการ
ท าให้บรรลุผลส าเร็จ 
 การก าหนดเกณฑ์เป้าหมายตัวชี้วัด แบ่งเป็น  3 ประเภท  คือ  
เป้าหมายปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงประโยชน์ 



 เป้าหมายเชิงปริมาณ หมายถึง การก าหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ถูก
ก าหนดขึ้นเพื่อใชวัดสิ่งที่นับได หรือสิ่งที่มีลักษณะเชิงกายภาพ โดยมีหนวยวัด เชน 
จ านวน รอยละ และระยะเวลา เปนตน  การก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณจะเหมาะ
ส าหรับการวัดในสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปธรรม และมีความชัดเจน 
  เป้าหมายเชิงคุณภาพ หมายถึง การก าหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ใชวัดสิ่ง

ที่ไมเปนค่าเชิงปริมาณ หรือเปนหนวยวัดใดๆ แตจะเปนการวัดที่อิงกับ คาเปาหมาย
ที่มีลักษณะพรรณนา หรือเปนค าอธิบายถึงเกณฑการประเมิน ณ  ระดับคาเปาหมาย 
เช่น วัดคุณภาพชีวิต วัดความพึงพอใจของผรูับบริการ วัดความถูกต้องของงาน  

 เป้าหมายเชิงประโยชน์ หมายถึง การก าหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดโดยการ
วัดจากความส าเร็จของระยะเวลา ความประหยัด ความคุ้มค่า ในการด าเนิน
โครงการ/งาน/กิจกรรม ว่าตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดของโครงการหรือไม่  
 



๑.เชิงปรมิาณ 

๒.เชิง

คณุภาพ 

๓.เชิงการใช้

ประโยชน ์

๑. โครงการ/งาน 
/กจิกรรม 

ประเมิน ๓ มิต ิ



สดัสว่นน ้าหนกั 
รวมได ้80 

เป้าหมายเชงิคุณภาพ เป้าหมายเชงิประโยชน์ 

ตัวอย่างกรอกข้อมูลลงในแบบประเมินผล ฯ 
 (การตกลงตัวชี้วัดที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน) 

โครงการ/งาน/
กจิกรรม 

 

เป้าหมายเชงิ
ปรมิาณ 

80 



คะแนนผลงานในเชงิปรมิาณเทยีบ
กบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

คะแนนผลงานเชงิ
คุณภาพเทยีบกบัเกณฑ์

การประเมนิ 

คะแนนผลงานเชงิ
ประโยชน์เทยีบกบั
เกณฑก์ารประเมนิ 

ตัวอย่างกรอกข้อมูลลงในแบบประเมินผล ฯ 
 (การตกลงตัวชี้วัดที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน) 

80 



ช่องที่ 7 ผลการปฏิบัติงาน 
 หมายถึง การประเมินคุณค่าการท างานของบุคคล หรือวิธีการที่ใช้
ประเมินค่าว่าผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนมีความสามารถปฏิบัติงานได้เพียงใด              
โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของงานที่ผู้บังคับบัญชาได้บันทึกไว้        
หรือจากการสังเกต และวินิจฉัยตามระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อเป็นเครื่อง
ประกอบการพิจารณาในผลประโยชน์ตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน
นั้น ๆ 
 ก า รป ร ะ เ มิ น ผลก า รป ฏิ บั ติ ง า น  แ บ่ ง เ ป็ น  3  ป ร ะ เ ภ ท  คื อ                       
ผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงประโยชน์ 



คะแนนผลส าเร็จของงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 
ของเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

ผลส าเร็จของงาน คะแนน 

ไม่ถึง 60% ของเป้าหมาย 0.5 
ตั้งแต่ 60% แต่ไม่ถึง 70% ของเป้าหมาย 1 
ตั้งแต่ 70% แต่ไม่ถึง 80% ของเป้าหมาย 1.5 
ตั้งแต่ 80% แต่ไม่ถึง 90% ของเป้าหมาย 2 
ตั้งแต่ 90%   ถึง 100% ของเป้าหมาย 2.5 
เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 3 



คะแนนผลส าเร็จของงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 
ของเชิงประโยชน์ 

ผลส าเร็จของงาน คะแนน 

ไม่ถึง 70% ของเป้าหมาย 0.5 
ตั้งแต่ 70% แต่ไม่ถึง 75% ของเป้าหมาย 1 
ตั้งแต่ 75% แต่ไม่ถึง 80% ของเป้าหมาย 1.5 
ตั้งแต่ 80% แต่ไม่ถึง 85% ของเป้าหมาย 2 
ตั้งแต่ 85% แต่ไม่ถึง 90% ของเป้าหมาย 2.5 
ตั้งแต่ 90% แต่ไม่ถึง 95% ของเป้าหมาย 3 
ตั้งแต่ 95% ถึง 100% ของเป้าหมาย 3.5 
เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 4 



๑.ที่มาความหมาย? 

๒.จะก าหนดอย่างไร ?  

๓.จะประเมินผลอย่างไร? 





โครงการ/งาน/กิจกรรม 
(1) 

  
น้ าหนัก 

(2) 
  

เป้าหมาย (3) 

เชิงปริมาณ 
(4) 

เชิงคุณภาพ 
(5) 

เชิงประโยชน์ 
(6) 

1.การจัดท าฐานข้อมูลท่ี
จ าเป็นต่อการบริหารงาน
บุคคลของ อปท. 

30 
จ านวน ๕  
ฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูลมีความ
ถูกต้อง 

แล้วเสร็จภายใน
วันท่ี  ๕ ก.ย.๕๙  

2.การพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด อปท. 20 

ร้อยละ ๙๐ ผู้เข้าอบรมมีความ
พึงใจต่อการจัด

อบรมร้อยละ ๘๐ 

จัดฝึกอบรมให้แล้ว
เสร็จภายในวันท่ี  

๕ ก.ย.๕๙ 
3.การประ เมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

20 

ข้าราชการจัดท า
แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานได้

ร้อยละ ๙๕ 

การลงนามในแบบ
ประเมินฯ 
ครบถ้วน 

รวบรวมผลการ
ประเมินได้

ครบถ้วนในวันท่ี 
๓๐ กันยายน       

๒๕60 
น้ าหนักรวม 70   





 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของแต่ละต าแหน่ง ซึ่งมีการแบบสมรระนะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก ่
           1. สมรรถนะหลัก เป็นสมรรถนะเชิงพฤติกรรม ประกอบด้วย 5 สมรรถนะหลัก ได้แก่ 
               (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
               (2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
               (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  (4) การบริการเป็นเลิศ 
   (5) การท างานเป็นทีม 
           2. สมรรถนะประจ าผู้บริหารใช้ในการประเมินข้าราชการท้องถิ่นประเภทบริหารท้องถิ่น 
และประเภทอ านวยการท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ ได้แก่  
               (1) การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
               (2) ความสามารถในการเป็นผู้น า 
               (3) ความสามารถในการพัฒนาคน 
  (4) การคิดเชิงกลยุทธ์ 
   
    
            

 
 
 
 
    

 
 



       3. สมรรถนะประจ าสายงาน  ใช้ในการประเมิน ต าแหน่งวิชาการ และ
ประเภททั่วไป อย่างน้อย 3 สมรรถนะ โดยสมรรถนะดังกลา่วมี 22 
สมรรถนะ โดยแต่สมรรถนะก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละ
ต าแหน่ง  
 

ช่องที่ 2 น้ าหนัก  
 หมายถึง การก าหนดค่าความส าคัญของตัวชี้วัดสมรรถนะ 
หลัก และตัวชี้วัดสมรรถนะประจ าสายงาน โดยให้ก าหนดค่าน้ าหนัก
น้ าหนักรวมกัน 30 คะแนน  
 
ช่องที่ 3 ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ ก าหนดตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง  
 



กรณีพนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ
หลัก 5 สมรรถนะ ไม่มีสมรรถนะประจ าสาย
งาน โดยก าหนดระดบัสมรรถนะที่คาดหวัง/

ต้องการในระดับ 1 

น าหนักรวมต้องได ้
20 

ก าหนดมาจากมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  

ตาม ว.16  ลว. 20 ตุลาคม ๒๕๕๙ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒ)ิ ให้ประเมินสมรรถนะ 5 
สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 
สมรรถนะ  โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ  
ในระดับ ปง. หรือระดับ ปก.แล้วแต่กรณ ี

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ให้ประเมิน
สมรรถนะ 5 สมรรถนะ ไม่มีสมรรถนะประจ าสาย
งาน โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/
ต้องการในระดับ 2 

20 



ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัติงาน 



การพฒันาผลการปฏบิตังิาน 

๒ 



สมรรถนะทีค่าดหวงั 

ระดบัของสมรรถนะ 

ทีค่าดหวงั 

ระดบัของสมรรถนะที่

สงัเกตพบ 

คา่ความ

แตกตา่ง 

    -  
1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2 2 0 

2. การยดึมัน่ในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 3 1 -2 

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 2 2 0 

4. การบริการเป็นเลศิ 4 5 1 

5. การท างานเป็นทมี  3 4 1 

สมรรถนะ ความรู ้และทกัษะ

เป้าหมายในการพฒันา 
วธิีการพฒันา กจิกรรมเพือ่การพฒันา 

ช่วงเวลาใน

การพฒันา 

การวดัผล

ส าเร็จ 

ผล 

ส าเร็จ 

สมรรถนะตน้แบบขององค์กร 

การยดึมัน่ในความถูกต้องชอบ
ธรรม และจริยธรรม 

 การฝึกอบรม 

 ไมใ่ชก่ารฝึกอบรม 

เรียนรูจ้าก

สถานการณ์จรงิ 
ภายใน 27 ก.ย. 

2560 

น าเสนอผลการ

สมัภาษณ์ 

 ส าเร็จ 

 ไมส่ าเร็จ 

 ยกเลกิ 

ความรู ้และทกัษะอืน่ๆ 

การเจรจาไกลเ่กลีย่ 

ขอ้ขดัแยง้ 
 การฝึกอบรม 

 ไมใ่ชก่ารฝึกอบรม 

หลกัสตูรการไกลเ่กลีย่ความ

ขดัแยง้แบบ Win-Win 

Solution 

4-8 ม.ค. 2560 
เขา้รบัการอบรม

ตามก าหนด 

 ส าเร็จ 

 ไมส่ าเร็จ 

 ยกเลกิ 

ตวัอยา่ง 



กจิกรรมเพือ่การพฒันาทีไ่มใ่ชก่ารฝึกอบรม 

ชือ่สมรรถนะ ตวัอยา่งกจิกรรมเพือ่การพฒันาทีไ่มใ่ชก่ารฝึกอบรม 

1. การมุง่ผลสมัฤทธิ ์  มอบหมายโครงการส าคญั แลว้รายงานผลตามระยะเวลาทีต่กลงกนัไว้ 

 น าเสนอวธิีการทีส่ามารถปรบัปรุงการปฏบิตังิานไดจ้รงิและผลจากการ

น าไปใช ้

 สรุปปญัหา อุปสรรค และปจัจยัแหง่ความส าเร็จในงานทีร่บัผดิชอบ 

2. การบรกิารทีด่ ี  มอบหมายใหท้ างานรว่มกบัเพือ่นรว่มงานทีม่ีทกัษะดา้นการใหบ้รกิารทีด่ี 

 น าเสนอผลการศกึษาความตอ้งการของผูร้บับรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. การส ั่งสมความ 

   เชีย่วชาญในงาน    

   อาชีพ 

 การท ารายงานสรุปผลการน าองค์ความรูใ้หมม่าประยุกต์ใชใ้นงาน 

 การมอบหมายใหอ้า่นหนงัสือทีเ่กีย่วขอ้ง และสรุปสิง่ทีไ่ดเ้รียนรู ้

 เขา้รว่มสมัมนาวชิาการภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง และน ามาถา่ยทอด 

4. จรยิธรรม  สมัภาษณ์ขา้ราชการสูงอายุในหน่วยงานทีไ่ดร้บัการยอมรบันบัถือ

ทางดา้นจรยิธรรม เพือ่น าเสนอการน าจรยิธรรมมาใชใ้นการท างาน 

 ระบุขอ้ต ัง้ใจในการท างานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเพือ่ชาตแิละ

ประชาชน 

5. ความรว่มแรงรว่มใจ  รว่มกจิกรรมการสรา้งพลงัทีม 

 รว่มกจิกรรมการแลกของขวญัและการ์ดค าชมทีจ่รงิใจกบัเพือ่นรว่มงาน 



เข้ารับการอบรมครบตามเวลาที่ก าหนด 

ด าเนินการตามกิจกรรมการพัฒนาที่ได้รับมอบหมาย 

น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าต่อผู้บังคับบัญชา 

ผ่านเกณฑ์ในการประเมินหลังการฝึกอบรม 

ระดับสมรรถนะนั้นสูงขึ้นในปีงบประมาณถัดไป 

การวดัผลส าเร็จของการพฒันา 



 การตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

๓ 



ท าไมตอ้งตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

ใหไ้ดผ้ลตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้

ก าหนดตวัช้ีวดัเพิม่ กรณีไดร้บัมอบหมายงานเพิม่เตมิ 

เพิม่พูนความรู ้ทกัษะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ถา่ยทอดความรู ้ทกัษะ เทคนิคตา่ง ๆ 

สรา้งความกา้วหน้าในสายอาชีพ และความสขุในการท างาน 



กระบวนการตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

1. ช้ีแจงวตัถปุระสงคแ์ละความส าคญั 

2. เปรียบเทยีบผลการปฏบิตังิานกบัเป้าหมาย 

3. คน้หาสาเหตขุองผลการปฏบิตังิานในปจัจบุนั 

4. คน้หาแนวทางเพือ่การพฒันาผลการปฏบิตังิาน 

จดัเตรียมขอ้มูลเพือ่การ

ตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

ประชุมตดิตามผล 

ในระยะเวลาทีต่กลงกนัไว ้



การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

๔ 



5. สรุปผลการประเมิน 
6. ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
7. ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (เริ่มรอบ) 
8. ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน (ครบรอบ) 
9. ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ถ้ามี) 
10. ส่วนที่ 7 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
11. ความเห็นของนายก อปท.  



ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 

ที่ ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน 

1 นายก อปท. ปลัด อปท. 

2 ปลัด อปท. 1. รอง อปท. 
2. ผอ.ส านัก/กอง 
3 . ห น . ส่ ว น ร า ช ก า ร                
ที่ เ รี ยกชื่ ออย่ า งอื่ นที่ มี
ฐานะเทียบเท่าส านัก/กอง 



ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 

ที่ ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน 

3 ผอ.ส านัก/กอง 1. ข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในบังคับ
บัญชา 
2. ผอ. สถานศึกษา 
3. ครูผู้ดูแลเด็ก  

4 ผอ.สถานศึกษา ข้าราชการครูในสังกัด
โรงเรียน 



คะแนนผลงานในเชงิปรมิาณเทยีบ
กบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

คะแนนผลงานเชงิ
คุณภาพเทยีบกบัเกณฑ์

การประเมนิ 

คะแนนผลงานเชงิ
ประโยชน์เทยีบกบั
เกณฑก์ารประเมนิ 

ตัวอย่างกรอกข้อมูลลงในแบบประเมินผล ฯ 
 (การตกลงตัวชี้วัดที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน) 







ช่องที่ 11 รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 
 หมายถึง การค านวณคะแนนผลการปฏิบัติงานที่ผู้รับการ
ประเมินท าได้ โดยคิดคะแนน ดังนี ้
 
 (11)       = คะแนนของเชิงปริมาณ + เชิงคุณภาพ + เชิงประโยชน์ 

 
 (11)      = (8) + (9) + (10) 



ผลคะแนนรวมทีไ่ด ้
จากการประเมนิทัง้ ๓ มติ ิ

ผลคะแนนทีไ่ด ้
คณูกบัน ้าหนกั 

ตัวอย่างกรอกข้อมูลลงในแบบประเมินผล ฯ 
 (การประเมินผลการปฏิบัติงาน) 

เหตุผลของการได้
คะแนน 



ช่องที่ 12 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 หมายถึง ผลที่ได้ตามมาจากผลผลิต หรือผลลัพธ์ของการ
ปฏิบัติโครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสมฤทธิ์ต้องมีมูลค่าหรือ คุณค่า   
ต่อองค์กรเท่านั้น การค านวณผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนี้ 
 
 สูตร       = ค่าน้ าหนัก x คะแนนผลการปฏิบัติงาน 
                                        10  
 
 (12)       = (2) x (11)  
                           10 



ช่องที่ 13 เหตุผลที่ท าให้งานส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
 หมายถึง เหตุผลหลักที่ผู้รับการประเมินได้ท างานแล้วส่งผล
ให้ผลผลิต หรือผลลัพธ์ของการปฏิบัติโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ประสบความส าเร็จ 



ผลคะแนนรวมทีไ่ด ้
จากการประเมนิทัง้ ๓ มติ ิ

ผลคะแนนทีไ่ด ้
คณูกบัน ้าหนกั 

เหตุผลของการได้
คะแนน 







ตวัอย่างกรอกขอ้มลูลงในแบบประเมินผล ฯ (การประเมินสมรรถนะ) ระดบัท่ีต้องการ
ให้แสดงออก น ้าหนักท่ี 

ก าหนดไว้ 

คะแนนท่ี
ได้ 

คณูกบั
น ้าหนัก 

เหตผุลของ
คะแนนการ
ประเมิน 

คะแนน 
ทีได้ 

ระดบัท่ี
แสดงออก

จริง 

ตรงตามเป้าหมาย ได้ 4 คะแนน สูงกว่าเป้าหมายได้ 5 คะแนน ต่ ากว่าเป้าหมายแต่ละ
ระดับจะลดไป 1 คะแนน 





ระดับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
  

 
 





ปลดั  หรือรองปลดัทีดู่แล
รับผดิชอบส านัก/กอง 



องค์ประกอบ 
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ปลัด อปท.     เป็นประธาน 
2. หัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า 2 คน  เป็นกรรมการ 
3. พนักงานส่วนท้องถิ่นงานการเจ้าหน้าที่  เป็นเลขานุการ 



หน้าที่ของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลฯ 

๑. ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประเมิน และนายก อปท. 

๒. พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน และความ   
    เป็นธรรมของการประเมินผล 



ปลดั  อปท. 



นายก  อปท. 



องค์ประกอบผลสัมฤทธิ์ของงาน 
-ตัวชี้วัด 
-ค่าเป้าหมาย  
 (ก าหนดโดยพิจารณา ความส าเร็จ 
 ของงานที่ผู้ปฏิบัติงานและ 
 ผู้ใต้บังคับบัญชาตกลงกันไว้) 

องค์ประกอบพฤติกรรม 
-สมรรถนะ 
 (ก าหนดโดยอ้างอิงจากมาตรฐานที่ 
ก.กลาง ก าหนด) 

ประเมิน 
ประเมิน 

คะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน คะแนนประเมินสมรรถนะ 

คณะกรรมการกลัน่กรองฯ  
-ปลดั  อปท.                     ประธาน 
- หน.ส่วนฯ ไม่น้อยกว่า 2 คน   กรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ประธาน และ หน.ส่วนฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน 

แจ้งผลและปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

น ามาจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 

 แจ้งผล : เป็นการส่วนตัว 



 
 
 
 
 

จดัท ำโดย 
งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลดัเทศบาล 

 
 


