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บทที่ 1
บทนา
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่
4/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับปรุงระบบจาแนกตาแหน่งของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง (Broadband) และมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เห็นชอบในหลักการการสร้างความสมบูรณ์ของระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตาม
แผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยให้มีการปรับปรุงระบบการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งระบบ และได้มีประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง
กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ให้มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558
แก้ไข “ตาแหน่งประเภทบริหาร” และ “ตาแหน่งประเภทอานวยการ” เป็น “ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น”
และ “ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ” และตามแนบท้ายประกาศเรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 บัญ ชีความรู้ ทักษะและสมรรถนะ
ที่จาเป็นของข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. ความรู้ที่จาเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจานวน 21 ด้าน
(สายงานประเภทบริหารท้องถิ่น อย่างน้อย 7 ด้าน , สายงานประเภทอานวยการท้องถิ่น อย่างน้อย 7 ด้าน ,
สายงานประเภทวิชาการ อย่างน้อย 5 ด้าน , สายงานประเภททั่วไป อย่างน้อย 3 ด้าน)
2. ทักษะที่จาเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจานวน 9 ด้าน ดังนี้
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะในการสืบสวน
5. ทักษะการบริหารโครงการ
6. ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
7. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
8. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
9. ทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ (สายงานประเภทบริหาร
ท้องถิ่น อย่างน้อย 4 ด้าน , สายงานประเภทอานวยการท้องถิ่น อย่างน้อย 4 ด้าน , สายงานประเภทวิชาการ
อย่างน้อย 3 ด้าน , สายงานประเภททั่วไป อย่างน้อย 3 ด้าน)
3. สมรรถนะที่จาเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 3 ประเภท
1. สมรรถนะหลัก ที่ข้าราชการทุกประเภทและระดับตาแหน่ง จาเป็นต้องมี 5
สมรรถนะ ดังนี้
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5. การทางานเป็นทีม

2. สมรรถนะประจาตัวผู้บริหาร สมรรถนะที่ข้าราชการประเภทบริหาร และอานวยการ
จาเป็นต้องมี 4 สมรรถนะ ดังนี้
1. การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเป็นผู้
3. ความสามารถในการพัฒนา
4. ความคิดเชิงกลยุทธ์
3. สมรรถนะประจาสายงาน ที่กาหนดเฉพาะสาหรับประเภทและระดับต่าง ๆ
จานวน 22 สมรรถนะ อย่างน้อยสายงานละ 3 สมรรถนะ ซึ่งได้กาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มี 4
ประเภท ดังนี้ บริหารท้องถิ่น , อานวยการท้องถิ่น , วิชาการ , ทั่วไป และให้มีระดับ ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
- ระดับต้น
- ระดับกลาง
- ระดับสูง
2. ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
- ระดับต้น
- ระดับกลาง
- ระดับสูง
3. ตาแหน่งประเภทวิชาการ
- ระดับปฏิบัติการ
- ระดับชานาญการ
- ระดับชานาญการพิเศษ
- ระดับเชี่ยวชาญ
4. ตาแหน่งประเภททั่วไป
- ระดับปฏิบัติงาน
- ระดับชานาญงาน
- ระดับอาวุโส
ตาม หนังสือ ที่ มท 0809.5/ว 58 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นออกคาสั่งจัดข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตาแหน่ง (ระบบแท่ง)ตามบัญชีจัดตาแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตาแหน่ง สายงานและระดับตาแหน่งที่ ก.จ.จ., ก.ท.จ., ก.อบต.
จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา เห็นชอบ โดยให้คาสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ การจัดทามาตรฐานตาแหน่ ง
พนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2558 ประกาศ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ได้กาหนดสายงาน 99 สายงาน
ตามบัญชีรายละเอียดมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ซึ่งมาตรฐานก าหนดตาแหน่งใหม่จะเขียนตามสายงานที่ได้มีการ
ยุบหรือเพิ่มสายงานตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยจะกาหนดรูปแบบมาตรฐานเพื่อจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งใหม่
คือ
1. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก (Key Accountabilities) เป็นการกาหนดว่าตาแหน่งงาน
นั้น ๆ จะต้องบรรลุผลสัมฤทธิ์ในด้านใดบ้างจึงจะถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของงานประจาตาแหน่งอันเป็นการ
สนับสนุน ภารกิจของหน่วยงาน/องค์กรโดยครบถ้วน

2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (Knowledge and Experiences) เป็นการกาหนดว่า
ตาแหน่ง งานนั้นต้องมีคุณสมบัติ เชิงวุฒิการศึก ษา และประสบการณ์ในระดับใดที่จาเป็นและเพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ประจาตาแหน่งให้สัมฤทธิ์ผล ไม่ต่าหรือสูงเกินความจาเป็นของระดับงานในตาแหน่ง
3. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง (Skills and
Competencies) เป็นการกาหนดว่าตาแหน่งงานต่าง ๆ ต้องการความรู้ทักษะ และสมรรถนะแบบใดที่จาเป็นใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้ ได้ผลงานที่ดี ซึ่งทาให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เข้าสู่ระบบแท่ง ตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นมา จึงทาให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตาบล ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ถูกยกเลิก และใช้ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามประกาศคณะกรรมการ กลางพนั กงานส่ ว นตาบล เรื่ อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ หลั กเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2558 สรุป การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น มีการปรับปรุงระบบการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งระบบประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง
อย่างน้อย 6 ระบบ โดยสรุปดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงระบบจาแนกตาแหน่ง
2. การเปลี่ยนแปลงชื่อสายงาน
3. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง (Job Specification) และการกาหนดความรู้
ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (Competency)
4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบัญชีเงินเดือน
5. การเปลี่ยนแปลงการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมถึงการพัฒนาในแต่ละระดับชั้นงาน
6. การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management)

บทที่ 2
การบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ข้อ 8 “การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้คานึงถึงระบบการบริหารผลงานที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงาน ระดับ
องค์กร คุณภาพ และปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถ และความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการ เป็ นพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น โดยจัดทาการประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอคาปรึกษา
ด้วย” และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2558 ประกาศ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 มี
รายละเอียดดังนี้
1. ประกาศนี้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
2. “ระบบบริหารผลงาน (Performance Management) หมายความว่า กระบวนการ
ดาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยง
เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ซึ่ ง การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านให้ ค านึ ง ถึ ง ระบบการบริ ห ารผลงาน (Performance
Management)ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณ
งาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
ความมี คุณธรรม และจริ ยธรรม ตลอดจนการรั กษาวินั ยที่เหมาะสมกับ การเป็ นข้าราชการ โดยจัดทาการ
ประเมินอย่าง น้อยปีละ 2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอคาปรึกษาด้วย
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไปตามแบบ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามที่ ก.อบต.ก าหนด ในกรณี ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเห็ น ควรจั ด ท าแบบ
ประเมินผล การปฏิบัติงานเป็นอย่างอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนตาบลก็ให้กระทา
ได้ โดย ความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัด แต่ทั้งนี้ ต้อมีสาระไม่น้อยกว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.
อบต. กาหนด
5. การกาหนดตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน รวมทั้งระบุ
พฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติร าชการ ทั้งนี้ตามแบบที่ ก.อบต.กาหนด และให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตาบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานใน
รอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

บทที่ 3
องค์ประกอบของแบบประเมินผล การปฏิบัติงาน
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2558 ประกาศ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558
“ข้อ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไปตามแบบประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต.กาหนด ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลเห็นควรจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นอย่างอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนตาบลก็ให้กระทาได้ โดยความเห็นชอบจาก
ก.อบต.จังหวัด แต่ทั้งนี้ ต้องมีสาระไม่น้อยกว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต.กาหนด” หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 692 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เรื่อง การ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในระบบจ าแนกต าแหน่ ง เป็ น ประเภทตามลั ก ษณะงาน ได้ แ จ้ ง แบบประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อมูลประวัติส่วนตัว
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของาน ร้อยละ 70
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ 30) สาหรับ ตาแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่น ประเภทอานวยการท้องถิ่น ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ตามแบบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นรายละเอียดตามภาคผนวก

บทที่ 4
ขั้นตอนวิธีการทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนและปฏิทินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในแต่ละรอบ
การประเมินผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตาม
ขั้นตอน และช่วงเวลา ประกอบด้วย
1. ต้นรอบการประเมิน
2. ระหว่างรอบการประเมิน
3. สิ้นรอบการประเมิน
โดยมีขั้นตอนวิธีการทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย
สรุปดังนี้
ขั้นตอน/กิจกรรม

เริ่มรอบการประเมินครั้งที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๑ : การเตรียมการประเมินผล
๑. อปท. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒. เสนอนายก อปท. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ
๓. อปท. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
ขั้นตอนที่ ๒ จัดทาคารับรองรายบุคคล
๑. นายก อปท. และผู้บริหารนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ และเป้าหมายของ อปท. ให้แก่
ปลัด/รองปลัด อปท. และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อกาหนดเป้าหมายผลสาเร็จของ อปท. ในรอบการประเมิน
๒. ผู้ประเมินประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดเป้าหมายขององค์กร และถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
สู่ระดับสานัก/กอง/หน่วยงาน/ขรก. แต่ละคน โดยพิจารณาถ่ายทอดจากบนลงล่าง
๓. ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ร่วมกันวางแผนปฏิบัติราชการโดยกาหนดเป้าหมายระดับ
ความสาเร็จของงาน และพฤติกรรมที่คาดหวัง
๔. จัดบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ขั้นตอนที่ ๓ : การติดตามและให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติงาน
ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมของผู้รับการประเมิน
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กาหนด และพฤติกรรมที่แสดงออก
จากการปฏิบัติงาน
๒. ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้รับการประเมินทราบพร้อมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน
หากผู้รับการประเมินไม่ยอนยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย ๑
คน ลงลายมือชื่อเป็นพยาน
๓. ผู้ประเมินเสนอผลคะแนนการประเมินต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) แล้วจัดทาบัญชีรายชื่อเรียงลาดับ
ตามผลการประเมินของสานัก/กอง
๔. อปท. รวบรวม และจัดเรียงผลการประเมินของทุกสานัก/กอง เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินฯ

ขั้นตอน/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ ๕ : การพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการประเมิน
๑. อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ
๒. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ ประชุมให้คาปรึกษาและพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน
ในภาพรวม และรายบุคคลว่าการประเมินมีมาตรฐานความเป็นธรรมหรือไม่ และเสนอ
ความเห็นต่อนายก อปท.
๓. นายก อปท. พิจารณาผลการประเมิน
๔. อปท. ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมิน “ดีเด่น” ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นการ
ยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไป
๕. จัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดงความสาเร็จของงานและสมรรถนะสาหรับแบบประเมินผล
ให้เก็บสาเนาไว้ที่สานัก/กอง อย่างน้อย ๒ รอบการประเมิน และให้จัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้ม
ประวัติข้าราชการ

บทที่ 5 สรุป
ขั้นตอนวิธีการทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการ
ปฏิบัติงานในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคลเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บังคับบัญชาในการ
กากับ ติดตามเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัดสามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
ตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชานาผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนตาแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และให้เงินรางวัล (โบนัส) แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามหลักการของระบบคุณธรรม
1. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้
1.1 คะแนนจากผลสัมฤทธิ์ของาน โดยมีองค์ประกอบคือ โครงการ/งาน/กิจกรรม น้าหนัก
และเป้าหมาย กาหนดโดยพิจารณาจากความสาเร็จของโครงการ/งาน/กิจกรรม และการตกลงกัน ระหว่าง
ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้ถูกประเมิน) กับผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) ซึ่งประเมินจาก 4 มิติ คือ
1.1.1 ปริมาณผลงาน
1.1.2 คุณภาพผลงาน
1.1.3 ความรวดเร็วหรือตรงตามกาหนดเวลาที่กาหนด
1.1.4 ความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
โดยในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น มีมิติในการประเมิน
ดังกล่าว ออกเป็น 3 ด้านได้แก่
(1) เชิงปริมาณ หมายถึง ผลงานที่เป็นจานวนวัดได้
(2) เชิงคุณภาพ หมายถึง ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเรียบร้อย
ของผลงาน
(3) เชิงประโยชน์ หมายถึง ความรวดเร็วหรือความตรงเวลาที่กาหนด หรือความ
ประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
1.2 คะแนนจากการประเมินพฤติกรรมหรือสมรรถนะ โดยอ้างอิงจาก ข้อกาหนดสมรรถนะ
ที่ ก.กลาง (ก.จ.,ก.ท., ก.อบต.) กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละประเภท สายงาน และระดับ
ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจาสายงาน
ผู้ที่พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ร้อยละ 70
ร้อยละ 30
ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ร้อยละ 50
ร้อยละ 50
2. ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.1 รอบการประเมินและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 รอบ คือ
รอบที่ 1 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคมของปี
ถัดไป
รอบที่ 2 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน

2.2 การกาหนดระดับผลการประเมิน
1) การคิดคะแนนผลการปฏิบัติงาน กาหนดให้คานวณคะแนนทั้งในส่วนของการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และการประเมินสมรรถนะ โดยนาผลคะแนนที่ได้จากแต่ละส่วน มาคานวณผล
คะแนนตามค่า น้าหนักของแต่ละองค์ประกอบ ตามสัดส่วนที่กาหนดไว้ แล้วให้สรุปคะแนนผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวม ซึ่งจะ มีคะแนนเต็มร้อยละ 100

=

+

คะแนนผลการ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน x น้าหนัก
คะแนนสมรรถนะ x น้าหนัก
ปฏิบัติราชการ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
สมรรถนะ
(100 คะแนน)
2) แบ่งระดับผลการประเมิน ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
2.1) ดีเด่น (คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป)
2.2) ดีมาก (คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90)
2.3) ดี (คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80)
2.4) พอใช้ (คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70)
2.5) ต้องปรับปรุง (คะแนนประเมินต่ากว่าร้อยละ 60)
2.3 การจัดทาข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน
ในช่วงต้นรอบของการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้ รับการประเมิน) ต้องร่ วมกันวางแผนการปฏิบัติงานและจัดทาข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน
รายบุ ค คล เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ ตกลงในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านรายบุ ค คล เมื่ อ ครบรอบการประเมิ น
ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) จะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน) ตามที่ได้ตก
ลงกันไว้ และร่วมกันวิเคราะห์ผลสาเร็จของงานและสมรรถนะใน การปฏิบัติงาน หากผลคะแนนใดได้คะแนนต่า
กว่าเกณฑ์เพื่อที่จะได้จัดทาแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
2.4 การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง
จะต้องแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้รับการประเมิน ดังนี้
1) ให้ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) แจ้งผลการประเมินแก่ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ผู้รับการประเมิน) เป็นรายบุคคล และให้คาปรึกษา ชี้แนะแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน)
ร่วมทั้งร่วมกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน) จัดทาแผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล
2) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน) ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน
กรณีผู้รับการ ประเมินไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่าง
น้อย 1 คน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้แจ้งผลการประเมิน
ดังกล่าวแล้วด้วย
3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน
3.
การนาผลการประเมินไปใช้ ผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการเสร็ จแล้ว นาไปใช้
ประกอบการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1) การเลื่อนเงินเดือน
2) การแต่งตั้ง (เลื่อนระดับ เปลี่ยนสายงาน ฯลฯ)
3) การให้ออกจากราชการ
4) การพัฒนา และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

5) การให้รางวัลประจาปี (โบนัส)
6) การบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่น ๆ (รางวัลจูงใจ ค่าตอบแทน ฯลฯ)

ภาคผนวก

แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
รอบการประเมิน

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

1 ตุลาคม 25........
1 เมษายน 25........

ถึง 31 มีนาคม 25.......
ถึง 30 กันยายน 25......

ข้อมูลประวัติส่วนตัว
ผู้รับการประเมิน
ชื่อ – นามสกุล..........................................................................

ตาแหน่ง....(ชื่อตาแหน่งในสายงาน)..................................

ระดับตาแหน่ง................................................................

ประเภทตาแหน่ง.......................................................................

ตาแหน่งเลขที่...................................................................

สังกัด………………..........................……………………………..

ผู้ประเมิน
ชื่อ – นามสกุล.........................................................................

ตาแหน่ง.....(ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน).......................

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิข์ องงาน (ร้อยละ 70 )

น้าหนักรวม

70

1

2

คะแนนที่ได้

3

1

2

3

3.5

3

2.5

2

เชิงประโยชน์
(10)
0.5

1

เชิงคุณภาพ
(9)
2.5

เชิงปริมาณ
(8)

1.5

เชิง
ประโยชน์
(6)

0.5

เชิง
คุณภาพ
(5)

2.5

เชิง
ปริมาณ
(4)

1.5

น้าหนัก
(2)

0.5

โครงการ/งาน/
กิจกรรม
(1)

ผลการปฏิบตั ิงาน (7)

1.5

เป้าหมาย (3)

4

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

ผลสัมฤทธิ์ เหตุผลที่ทาให้
ของงาน
งานบรรลุ/
(12)
ไม่บรรลุ
= (2) x (11)
เป้าหมาย
10
(13)

-2ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ 30) สาหรับตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น
ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)

น้าหนัก
(2)

ระดับ
ทีค่ าดหวัง/ต้องการ
(3)

ระดับ
ที่ประเมินได้
(4)

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5 การทางานเป็นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. ……………………………………………………….
2. ……………………………………………………….
3. ……………………………………………………….
4. ……………………………………………………….
น้าหนักรวม

30

คะแนนรวม

คะแนนที่ได้
(๕)

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)
5

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรม
ที่ผู้รับการประเมินแสดงออก
(๗)

-3-

สรุปผลการประเมิน

คะแนน
(ร้อยละ)

องค์ประกอบการประเมิน
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

70

2. พฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ (สมรรถนะ)

30

คะแนนรวม

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

หมายเหตุ

100

ระดับผลการประเมิน
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

(ร้อยละ 90 ขึ้นไป)
(ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90)
(ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80)
(ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70)
(ต่ากว่าร้อยละ 60)

ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน/
สมรรถนะที่เลือกพัฒนา
(1)

วิธีการพัฒนา
(2)

ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา
(3)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(4)

-๔ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ชื่อ-นามสกุล (ผู้รับการประเมิน)...............................................................................ตาแหน่ง...................................................................ได้เลือกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สรรถนะ) เพื่อขอรับการประเมิน โดยร่วมกับผู้ประเมินกาหนดตัวชี้วัด น้าหนัก และเป้าหมายตัวชี้วัด รวมทั้ งกาหนดน้าหนักสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจา
ผู้บริหาร และสมรรถนะประจาสายงานในแต่ละสมรรถนะ พร้อมได้ลงลายมือชื่อรับทราบข้อตกลงในการปฏิบัติราชการร่วมกันตั้งแต่เริ่มรอบระยะเวลาการประเมินแล้ว
ลงชื่อ.....................................................(ผูร้ ับการประเมิน)
(…………...............................………)
ตาแหน่ง...............................................
วันที่.......................................................

ลงชื่อ........................................................(ผูป้ ระเมิน)
(.....................................................)
ตาแหน่ง.................................................
วันที่..........................................................

ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
ได้รับทราบผลการประเมิน และแผนพัฒนาปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลแล้ว

ได้แจ้งผลการประเมิน และผูร้ บั การประเมิน
ได้ลงนามรับทราบแล้ว

ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่.............................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ
โดยมี........................................................ เป็นพยาน

ลงชื่อ.................................................. (ผู้รับการประเมิน)
(..................................................)

ลงชื่อ........................................................(ผูป้ ระเมิน)
(.........................................................)

ลงชื่อ ...................................................... พยาน
(.......................................................)

ตาแหน่ง ...........................................................

ตาแหน่ง .............................................................

ตาแหน่ง.....................................................

วันที่ .................................................................

วันที่ .................................................................

วันที่ .........................................................

-๕ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น

เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น

มีความเห็นต่าง ดังนี.้ .....................................................................................

มีความเห็นต่าง ดังนี.้ ..........................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….…………

ลงชื่อ..................................................................

ลงชื่อ.............................................................................

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

(……………………….………………..……………………….)

ตาแหน่ง ...............................................................
วันที่ ...............................................................
ส่วนที่ 7 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตาแหน่ง …………………………………………………………
วันที่ ..........................................................................
ส่วนที่ 8 ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เห็นชอบตามที่เสนอ

เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

มีความเห็นต่าง ดังนี้......................................................................................

มีความเห็นต่าง ดังนี.้ ..............................................................................................

............................................................................................................................
คะแนนที่ควรได้รับร้อยละ...................
ลงชื่อ....................................................................

.......................................................................................................................................
คะแนนที่ควรได้รับร้อยละ...................
ลงชื่อ........................................................................

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

(…………………..…………….................………….)

ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

ตาแหน่ง.......นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ..…

วันที่ ............................................................

วันที่ ........................................................

