
 
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 
   เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  โดยท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ได้กําหนดประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล พ.ศ. 2558 และคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ  ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล พ.ศ. 2558 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ได้กําหนดให้ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีให้กับพนักงานส่วนตําบลได้รับทราบโดยท่ัวกัน 

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ 11(1) ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง 
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล พ.ศ. 2558 ซ่ึงแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2563 และข้อ 11 (1) ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล พ.ศ. 2558 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ดังต่อไปนี้ 
  1.  การจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล พ.ศ. 2558  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2563  กําหนด โดยยึดหลักการของระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) 
  2. ให้พนักงานส่วนตําบลทุกคนซ่ึงเป็นผู้รับการประเมิน ดําเนินการจัดทําแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ตามแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสํานักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบลกําหนด เสนอต่อผู้ประเมิน 
  3.  การจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งให้พนักงานส่วนตําบลดําเนินการ และ
กําหนดองค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   3.1 ส่วนท่ี 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อ 1.1 ของแบบประเมินผลฯให้ผู้
ประเมินและผู้รับการประเมิน ร่วมกันกําหนดและจัดทําข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
    (1) ให้กําหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยใช้วิธีการกําหนด
ตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ และระดับรายบุคคล  
    (2)  ให้กําหนดค่าน้ําหนักของผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัด โดยแบ่งปันค่า
น้ําหนัก ให้มีสัดส่วนน้ําหนักรวมร้อยละ 70 
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    (3)  ให้กําหนดระดับคะแนน แบ่งออกเป็น 5 ระดับคะแนน ได้แก่ ระดับ 1 
คะแนน  ระดับ 2 คะแนน  ระดับ 3 คะแนน  ระดับ 4 คะแนน และระดับ 5 คะแนน 
    (4)  ให้กําหนดค่าเป้าหมาย  แบ่งออกเป็น 5  ระดับ ได้แก่  
       -  ระดับ 5 คะแนน  หมายถึง  ค่าเป้าหมายในระดับท้าทาย มีความยาก
ค่อนข้างมาก โอกาสสําเร็จน้อยกว่าร้อยละ 50 
       -  ระดับ 4 คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายท่ีมีความยากปานกลาง 
       -  ระดับ 3 คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายท่ีเป็นค่ามาตรฐานโดยท่ัวไป 
       -  ระดับ 2 คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายในระดับตํ่ากว่ามาตรฐาน 
       -  ระดับ 1 คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายตํ่าสุดท่ีรับได้ 
   3.2  สําหรับส่วนท่ี 1 ข้อ 1.2 ของแบบประเมินผลฯ ให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน
จัดทําเม่ือสิ้นรอบการประเมินผลฯแล้ว 
   3.3  ส่วนท่ี  2  การประเมินสมรรถนะ มีค่าน้ําหนักร้อยละ 30 ให้ผู้รับการประเมิน
กําหนดสมรรถนะตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของแต่ละสายงาน และแบ่งปันค่าน้ําหนัก ดังนี้ 
   (1)  กรณีเป็นตําแหน่งประเภทบริหารท้องถ่ิน และตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถ่ิน ให้
กําหนดสมรรถนะสําหรับการประเมิน ได้แก่ 
    - สมรรถนะหลัก  จํานวน  5  สมรรถนะ  ประกอบด้วย  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การ
ยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ และการทํางาน
เป็นทีม โดยในแต่ละสมรรถนะให้กําหนดค่าน้ําหนักเท่ากัน  ร้อยละ 2  
    - สมรรถนะประจําผู้บริหาร  จํานวน 4  สมรรถนะ  ประกอบด้วย  การเป็นผู้นําใน
การเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการเป็นผู้นํา ความสามารถในการพัฒนาคน และการคิดเชิงกลยุทธ์ โดยในแต่ละ
สมรรถนะให้กําหนดค่าน้ําหนักเท่ากัน ร้อยละ 5 
   (2)  กรณีเป็นตําแหน่งประเภทวิชาการ และตําแหน่งประเภทท่ัวไป ให้กําหนดสมรรถนะ
สําหรับการประเมิน ได้แก่ 
    - สมรรถนะหลัก  จํานวน 5 สมรรถนะ  ประกอบด้วย  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การยึด
ม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ และการทํางานเป็น
ทีม โดยในแต่ละสมรรถนะให้กําหนดค่าน้ําหนักเท่ากัน ร้อยละ 4 
    - สมรรถนะประจําสายงาน จํานวน 3 สมรรถนะ ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
โดยในแต่ละสมรรถนะให้กําหนดค่าน้ําหนักเรียงตามลําดับ ได้แก่ ร้อยละ 4   ร้อยละ 3  และร้อยละ 3 
   (3)  กําหนดระดับท่ีคาดหวังให้กําหนดระดับท่ีคาดหวังตามมาตรฐานกําหนดของแต่ละสาย
งาน 
   (4)  ในกรณีพนักงานส่วนตําบลท่ีบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้กําหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
การประเมินสมรรถนะตามข้อ 3  แต่กําหนดสัดส่วนค่าน้ําหนักของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ต่อการประเมิน
สมรรถนะเป็นร้อยละ 50 : 50 
   3.4  ส่วนท่ี 3 การจัดทําข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน เม่ือกําหนดการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และการประเมินสมรรถนะแล้ว ให้ผู้ประเมิน ลงนามร่วมกัน ในข้อตกลงการประเมินผล
การปฏิบัติงานของแต่ละครั้ง เพ่ือใช้สําหรับเป็นหลักฐานข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 
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  4.  ให้ผู้รับการประเมิน และผู้ประเมิน ดําเนินการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 3  
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนี้ 
   (1)  ครั้งท่ี 1 / 2564 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563 
   (2)  ครั้งท่ี 2 / 2564 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 
   ท้ังนี้  เม่ือดําเนินการแล้วเสร็จ ให้แต่ละส่วนราชการรวบรวมจัดส่งให้กับกองการเจ้าหน้าท่ี
หรือส่วนราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ี จัดเก็บรักษาไว้เพ่ือใช้สําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานตอนสิ้นรอบ
การประเมินแต่ละครั้ง 
  5.  ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินให้คําปรึกษา คําแนะนํา หรือชี้แจงให้แก่ผู้รับการ
ประเมินเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ตัวชี้วัดท่ีตกลงกันไว้
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
  6.  เม่ือสิ้นรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละครั้ง ให้งานการเจ้าหน้าท่ี จัดส่งแบบ
ประเมินผลคืนให้กับแต่ละส่วนราชการ เพ่ือแจกจ่ายให้กับผู้รับการประเมินนําไปประเมินผลตนเอง พร้อมท้ังกับแสดง
หลักฐานตัวบ่งชี้ความสําเร็จต่อผู้ประเมินของตน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลฯ ของผู้ประเมิน โดยให้แต่
ละส่วนราชการดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนี้ 
  (1)  ครั้งท่ี 1/2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 5  เมษายน  2564 
  (2)  ครั้งท่ี 2/2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  5  ตุลาคม  2564 
  7.  ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปของผู้รับการประเมิน และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล พิจารณา
และเสนอความเห็นเก่ียวกับคะแนนของผู้รับการประเมินในแต่ละครั้ง เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาก่อนนําเสนอให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลฯ พิจารณาต่อไป 
  8.  ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลฯ ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ประชุมพิจารณากลั่นกรองผล
คะแนนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบหลักฐาน หรือตัวชี้วัดท่ีจัดทําไว้ และเสนอความเห็นเก่ียวกับคะแนนของผู้รับการ
ประเมินแต่ละคน แล้วรวบรวมความเห็นเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาต่อไป 

  ประกาศ ณ วันท่ี  28  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 
                                                   
 

 
           (ลงชื่อ)  

        (นายแสวง  อินทะพันธ์) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

(สําหรับตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอํานวยการท้องถิ่น) 
 

รอบการประเมิน   ���� ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 25..  ถึง 31 มีนาคม 25.. 
    ���� ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 25..  ถึง 30 กันยายน 25.. 
 

ผู้รับการประเมิน 

เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 

ตําแหน่งประเภท ระดับ เลขที่ตําแหน่ง 

งาน ส่วน/ฝ่าย สํานัก/กอง 

ผู้ประเมิน 

เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 

ตําแหน่งประเภท ระดับ สํานัก/กอง 
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1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน 

ลําดับ
ที่ 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(A) 

ตัวชี้วัด 

(B) 

น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 

(C) 

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 

1 2 3 4 5 

         

         

         

 รวม 70 - - - - - 
 

หมายเหตุ  1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง หรือระดับที่สูงขึ้น ให้นําวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมากําหนด 

                  เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 
     2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทําเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้ 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) 
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1.2 หลังสิ้นรอบการประเมิน 

ลําดับ
ตัวชี้วัด 

การประเมินตนเอง ผลการประเมิน
ของผู้ประเมิน 

(ระดับคะแนน) 
(H) 

คะแนนที่ได้ 

(I) = (C) x (H) 
5 

ผลการดําเนินงานที่สําเร็จตาม
ตัวชี้วัด 

(E) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 

(F) 
ผลการประเมิน 

(ระดับคะแนน) 
(G) 

      

      

      

 รวม - -  

 
 
 

หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานสําเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 
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สมรรถนะ 
 
 
 

(A) 

น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 
 

(B) 

ระดับที่
คาดหวังตาม
มาตรฐาน
กําหนด
ตําแหน่ง 

(C) 

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ 

เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนนที่ได้
ตามตาราง
เปรียบเทียบ 

 

(G) 

ผลคะแนนที่ได้ 

(H)=(B)x(G) 
        5 

การประเมินตนเอง ผลการประเมิน
ของผู้ประเมิน 

(ระดับ) 
(F) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ความสําเร็จ 

(D) 

ผลการประเมิน 

(ระดับ) 
(E) 

สมรรถนะหลัก        

    1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        

    2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        

    3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน        

    4. การบริการเป็นเลิศ        

    5. การทํางานเป็นทีม        

สมรรถนะประจําผู้บริหาร        

    1. การเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง        

    2. ความสามารถในการเป็นผู้นํา        

    3. ความสามารถในการพัฒนาคน        

    4. การคิดเชิงกลยุทธ์        

รวม 30 - - - - -  

 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ 30) 
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 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําขึ้น ระหว่าง ชื่อ-นามสกุล                                                  ตําแหน่ง                                       . ซึ่งต่อไปนี้
จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับ ชื่อ-นามสกุล.......................................................................ตําแหน่ง..............................................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน 

 ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกําหนดการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1  การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะเพื่อใช้สําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่.............. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ................ โดยผู้รบัการ
ประเมินขอให้ตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้
คําแนะนํา คําปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส่ตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

  ลงชื่อ...........................................................(ผู้รับการประเมิน)    ลงชื่อ......................................................(ผู้ประเมิน) 
        (...........................................................)            (......................................................) 
  ตําแหน่ง..................................................................     ตําแหน่ง................................................................ 
  วันที่.........................................................................     วันที่....................................................................... 
 
 
  
 

4.1  ผลการประเมินตนเอง 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสําเร็จที่มีอยู่จริง 
 

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

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

ส่วนที่ 3  ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 4  สรุปผลการประเมิน 



     

6 

4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 

รายการ 
คะแนนเต็ม 

(ร้อยละ) 
ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) 
ระดับผลการประเมิน 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70  � ดีเด่น                 ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
� ดีมาก                 ตั้งแต่ร้อยละ 80 แตไ่ม่ถึงร้อยละ 90 
� ดี                      ตั้งแต่ร้อยละ 70 แตไ่ม่ถึงร้อยละ 80 
� พอใช้                 ตั้งแต่ร้อยละ 60 แตไ่ม่ถึงร้อยละ 70 
� ต้องปรับปรุง        ต่ํากว่าร้อยละ 60 

2. การประเมินสมรรถนะ 30  

รวม 100  

 

       (ลงชื่อ).......................................................ผู้ประเมิน 

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

 
 
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะที่เลือกพัฒนา 

(ก) 
วิธีการพัฒนา 

(ข) 
ช่วงเวลาและระยะเวลาการพัฒนา 

(ค) 
วิธีการวัดผลในการพัฒนา 

(ง) 
  

 
 

  
 
 
 

 
 
 

 

ส่วนที่ 5  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
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� ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว 
 
 

            ลงชื่อ.................................................. 
                 (...................................................) 
           ตําแหน่ง............................................... 
                                  ผู้ประเมิน 

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

 

� ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว 
 
 

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

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

 

� ได้แจ้งผลการประเมินแล้ว เมื่อวันที่..............................  
    แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ 

    โดยมี............................................................เป็นพยาน 
 

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

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

 

 
 
� เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน 

� มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้   1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ........................ เหตุผล.............................................................................................................................. 
                                                2. สมรรถนะ           ควรได้คะแนนร้อยละ....................... เหตุผล............................................................................................................................... 
                                                        รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.......................................... 
 

                                                                     ลงชื่อ................................................................ 
                                                                            (.............................................................) 
                                                                    ตําแหน่ง............................................................. 
                                                                            วันที่........................................................ 
 
 

ส่วนที่ 6  การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 

ส่วนที่ 7  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) 
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�  เห็นชอบกับคะแนนของ         � ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ 4  หรือ � ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7 

�  มีความเห็นแตกต่าง  ดังนี้   1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ.....................  เหตุผล............................................................................................................................. 
                                      2. สมรรถนะ           ควรได้คะแนนร้อยละ.....................  เหตุผล............................................................................................................................. 
                                                    รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ......................................................... 
 

                                                                                     ลงชื่อ............................................................ 
                                                                                           (............................................................) 
                                                                                     ตําแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต. 
                                                                          ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 

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

 
�  เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

�  มีความเห็นแตกต่าง  ดังนี้  1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ควรได้คะแนนร้อยละ.....................  เหตุผล................................................................................................................................ 
                                     2. สมรรถนะ            ควรได้คะแนนร้อยละ.....................  เหตุผล................................................................................................................................ 
                                                       รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ............................................. 
 

                                                                            (ลงชื่อ)............................................................... 
                                                                                        (……………………………………………………..) 
                                                                            ตําแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
                                                                                     วันที่.............................................. 
 
 

ส่วนที่ 8  ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 9  ผลการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 



. 1 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

(สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) 
 

รอบการประเมิน   ���� ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 25..  ถึง 31 มีนาคม 25.. 
    ���� ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 25..  ถึง 30 กันยายน 25.. 
 

ผู้รับการประเมิน 

เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 

ตําแหน่งประเภท ระดับ เลขที่ตําแหน่ง 

งาน ส่วน/ฝ่าย สํานัก/กอง 

ผู้ประเมิน 

เลขประจําตัวประชาชน   ชื่อ-นามสกุล   ตําแหน่ง   

ตําแหน่งประเภท  ระดับ   สํานัก/กอง   
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1.2 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน 

ลําดับ
ที่ 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(A) 

ตัวชี้วัด 

(B) 

น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 

(C) 

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 

1 2 3 4 5 

         

         

         

 รวม 70 - - - - - 
 

หมายเหตุ  1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง หรือระดับที่สูงขึ้น ให้นําวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมากําหนด 

                  เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 
     2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทําเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้ 

 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) 
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1.2 หลังสิ้นรอบการประเมิน 

ลําดับ
ตัวชี้วัด 

การประเมินตนเอง ผลการประเมิน
ของผู้ประเมิน 

(ระดับคะแนน) 
(H) 

คะแนนที่ได้ 

(I) = (C) x (H) 
5 

ผลการดําเนินงานที่สําเร็จตาม
ตัวชี้วัด 

(E) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 

(F) 
ผลการประเมิน 

(ระดับคะแนน) 
(G) 

      

      

      

 รวม - -  

 
 
 

หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานสําเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 
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สมรรถนะ 
 
 
 

(A) 

น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 
 

(B) 

ระดับที่
คาดหวังตาม
มาตรฐาน
กําหนด
ตําแหน่ง 

(C) 

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ 

เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนนที่ได้
ตามตาราง
เปรียบเทียบ 

 

(G) 

ผลคะแนนที่ได้ 

(H)=(B)x(G) 
        5 

การประเมินตนเอง ผลการประเมิน
ของผู้ประเมิน 

(ระดับ) 
(F) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ความสําเร็จ 

(D) 

ผลการประเมิน 

(ระดับ) 
(E) 

สมรรถนะหลัก        

    1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        

    2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        

    3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน        

    4. การบริการเป็นเลิศ        

    5. การทํางานเป็นทีม        

สมรรถนะประจําสายงาน        

    1.        

    2.         

    3.         

    4.         

    5.        

รวม 30 - - - - -  

 
 
 

 
 

ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ 30) 
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 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําขึ้น ระหว่าง ชื่อ-นามสกุล                                                  ตําแหน่ง                                       . ซึ่งต่อไปนี้
จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับ ชื่อ-นามสกุล ............................................................................ตําแหน่ง........................................................................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน 

 ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกําหนดการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1  การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะเพื่อใช้สําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่.........ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..... โดยผูร้ับการประเมิน
ขอให้ตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้คําแนะนํา 
คําปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส่ตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผล
การปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

  ลงชื่อ...........................................................(ผู้รับการประเมิน)    ลงชื่อ......................................................(ผู้ประเมิน) 
        (...........................................................)                 (..........................................) 
  ตําแหน่ง..................................................................     ตําแหน่ง ....................................................... 
  วันที่.........................................................................     วันที่....................................................................... 
 
 
 
  
 

4.1  ผลการประเมินตนเอง 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสําเร็จที่มีอยู่จริง 
 

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

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

ส่วนที่ 3  ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 4  สรุปผลการประเมิน 
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4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 

รายการ 
คะแนนเต็ม 

(ร้อยละ) 
ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) 
ระดับผลการประเมิน 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70  � ดีเด่น                 ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
� ดีมาก                 ตั้งแต่ร้อยละ 80 แตไ่ม่ถึงร้อยละ 90 
� ดี                      ตั้งแต่ร้อยละ 70 แตไ่ม่ถึงร้อยละ 80 
� พอใช้                 ตั้งแต่ร้อยละ 60 แตไ่ม่ถึงร้อยละ 70 
� ต้องปรับปรุง        ต่ํากว่าร้อยละ 60 

2. การประเมินสมรรถนะ 30  

รวม 100  

 

       (ลงชื่อ).......................................................ผู้ประเมิน 

                        (………………………………………………….) 
                         ตําแหน่ง............................................................ 
                         วันที่.............................................................. 
 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะที่เลือกพัฒนา 

(ก) 
วิธีการพัฒนา 

(ข) 
ช่วงเวลาและระยะเวลาการพัฒนา 

(ค) 
วิธีการวัดผลในการพัฒนา 

(ง) 
  

 
 

  

 
 
 

ส่วนที่ 5  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
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� ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว 
 

            ลงชื่อ.................................................. 
                     (...........................................) 
           ตําแหน่ง................................................. 
                              ผู้ประเมิน 

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

 

� ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว 
 

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

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

 

� ได้แจ้งผลการประเมินแล้ว เมื่อวันที่..............................  
    แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ 

    โดยมี............................................................เป็นพยาน 
 

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

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

 

 
 
� เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน 

� มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้   1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ........................ เหตุผล.............................................................................................................................. 
                                                2. สมรรถนะ           ควรได้คะแนนร้อยละ....................... เหตุผล............................................................................................................................... 
                                                        รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.......................................... 
 

                                                                     ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                (......................................................) 
                                                                    ตําแหน่ง............................................................. 
                                                                            วันที่........................................................ 
 
 

 

ส่วนที่ 6  การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 

ส่วนที่ 7  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) 
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�  เห็นชอบกับคะแนนของ         � ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ 4  หรือ � ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7 

�  มีความเห็นแตกต่าง  ดังนี้   1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ.....................  เหตุผล............................................................................................................................. 
                                      2. สมรรถนะ           ควรได้คะแนนร้อยละ.....................  เหตุผล............................................................................................................................. 
                                                    รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ......................................................... 
 

                                                                                     ลงชื่อ............................................................ 
                                                                                                  (..........................................) 
                                                                                     ตําแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต. 
                                                                          ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 

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

 
�  เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

�  มีความเห็นแตกต่าง  ดังนี้  1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ควรได้คะแนนร้อยละ.....................  เหตุผล................................................................................................................................ 
                                     2. สมรรถนะ            ควรได้คะแนนร้อยละ.....................  เหตุผล................................................................................................................................ 
                                                       รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ............................................. 
 

                                                                            (ลงชื่อ)............................................................... 
                                                                                        (......................................................) 
                                                                            ตําแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
                                                                                     วันที่.............................................. 
 
 

 

ส่วนที่ 8  ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 9  ผลการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

(สําหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ) 
 

รอบการประเมิน   ���� ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 25..  ถึง 31 มีนาคม 25.. 
    ���� ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 25..  ถึง 30 กันยายน 25.. 
 

ผู้รับการประเมิน 

เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 

ตําแหน่งประเภท ระดับ เลขที่ตําแหน่ง 

งาน ส่วน/ฝ่าย สํานัก/กอง 

ผู้ประเมิน 

เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 

ตําแหน่งประเภท ระดับ สํานัก/กอง 
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1.3 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน 

ลําดับ
ที่ 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(A) 

ตัวชี้วัด 

(B) 

น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 

(C) 

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 

1 2 3 4 5 

         

         

         

 รวม 50 - - - - - 
 

หมายเหตุ  1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง หรือระดับที่สูงขึ้น ให้นําวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมากําหนด 

                  เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 
     2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทําเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้ 

 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 50) 
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1.2 หลังสิ้นรอบการประเมิน 

ลําดับ
ตัวชี้วัด 

การประเมินตนเอง ผลการประเมิน
ของผู้ประเมิน 

(ระดับคะแนน) 
(H) 

คะแนนที่ได้ 

(I) = (C) x (H) 
5 

ผลการดําเนินงานที่สําเร็จตาม
ตัวชี้วัด 

(E) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 

(F) 
ผลการประเมิน 

(ระดับคะแนน) 
(G) 

      

      

      

 รวม - -  

 
 
 

หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานสําเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 
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สมรรถนะ 
 
 
 

(A) 

น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 
 

(B) 

ระดับที่
คาดหวังตาม
มาตรฐาน
กําหนด
ตําแหน่ง 

(C) 

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ 

เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนนที่ได้
ตามตาราง
เปรียบเทียบ 

 

(G) 

ผลคะแนนที่ได้ 

(H)=(B)x(G) 
        5 

การประเมินตนเอง ผลการประเมิน
ของผู้ประเมิน 

(ระดับ) 
(F) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ความสําเร็จ 

(D) 

ผลการประเมิน 

(ระดับ) 
(E) 

สมรรถนะหลัก        

    1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        

    2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        

    3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน        

    4. การบริการเป็นเลิศ        

    5. การทํางานเป็นทีม        

สมรรถนะประจําสายงาน        

    1.        

    2.         

    3.         

    4.         

    5.        

รวม 50 - - - - -  

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ 50) 
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 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําขึ้น ระหว่าง ชื่อ-นามสกุล                                                  ตําแหน่ง                                       . ซึ่งต่อไปนี้
จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับ ชื่อ-นามสกุล................................................................................ตําแหน่ง.......................................................................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน 

 ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกําหนดการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1  การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะเพื่อใช้สําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่.............. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ................ โดยผู้รบัการ
ประเมินขอให้ตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้
คําแนะนํา คําปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส่ตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

  ลงชื่อ...........................................................(ผู้รับการประเมิน)    ลงชื่อ......................................................(ผู้ประเมิน) 
        (...........................................................)            (......................................................) 
  ตําแหน่ง..................................................................     ตําแหน่ง................................................................ 
  วันที่.........................................................................     วันที่....................................................................... 
 
 
  
 

4.1  ผลการประเมินตนเอง 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสําเร็จที่มีอยู่จริง 
 

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

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

ส่วนที่ 3  ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 4  สรุปผลการประเมิน 
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4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 

รายการ 
คะแนนเต็ม 

(ร้อยละ) 
ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) 
ระดับผลการประเมิน 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 50  � ดีเด่น                 ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
� ดีมาก                 ตั้งแต่ร้อยละ 80 แตไ่ม่ถึงร้อยละ 90 
� ดี                      ตั้งแต่ร้อยละ 70 แตไ่ม่ถึงร้อยละ 80 
� พอใช้                 ตั้งแต่ร้อยละ 60 แตไ่ม่ถึงร้อยละ 70 
� ต้องปรับปรุง        ต่ํากว่าร้อยละ 60 

2. การประเมินสมรรถนะ 50  

รวม 100  

 

       (ลงชื่อ).......................................................ผู้ประเมิน 

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

 
 
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะที่เลือกพัฒนา 

(ก) 
วิธีการพัฒนา 

(ข) 
ช่วงเวลาและระยะเวลาการพัฒนา 

(ค) 
วิธีการวัดผลในการพัฒนา 

(ง) 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 5  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
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� ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว 
 

            ลงชื่อ.................................................. 
                 (...................................................) 
           ตําแหน่ง............................................... 
                                  ผู้ประเมิน 

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

 

� ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว 
 

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

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

 

� ได้แจ้งผลการประเมินแล้ว เมื่อวันที่..............................  
    แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ 

    โดยมี............................................................เป็นพยาน 
 

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

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

 

 
 
� เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน 

� มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้   1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ........................ เหตุผล.............................................................................................................................. 
                                                2. สมรรถนะ           ควรได้คะแนนร้อยละ....................... เหตุผล............................................................................................................................... 
                                                        รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.......................................... 
 

                                                                     ลงชื่อ................................................................ 
                                                                            (.............................................................) 
                                                                    ตําแหน่ง............................................................. 
                                                                            วันที่........................................................ 
 
 

ส่วนที่ 6  การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 

ส่วนที่ 7  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) 
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�  เห็นชอบกับคะแนนของ         � ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ 4  หรือ � ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7 

�  มีความเห็นแตกต่าง  ดังนี้   1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ.....................  เหตุผล............................................................................................................................. 
                                      2. สมรรถนะ           ควรได้คะแนนร้อยละ.....................  เหตุผล............................................................................................................................. 
                                                    รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ......................................................... 
 

                                                                                     ลงชื่อ............................................................ 
                                                                                           (............................................................) 
                                                                                     ตําแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต. 
                                                                          ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 

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

 
�  เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

�  มีความเห็นแตกต่าง  ดังนี้  1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ควรได้คะแนนร้อยละ.....................  เหตุผล................................................................................................................................ 
                                     2. สมรรถนะ            ควรได้คะแนนร้อยละ.....................  เหตุผล................................................................................................................................ 
                                                       รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ............................................. 
 

                                                                            (ลงชื่อ)............................................................... 
                                                                                        (…………………………………………………….) 
                                                                            ตําแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
                                                                                     วันที่.............................................. 
 

 

ส่วนที่ 8  ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 9  ผลการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 


