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แบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานของพนกังานสวนทองถ่ิน 

(สําหรบัตําแหนงประเภทวิชาการ และทั่วไป) 
 

 

รอบการประเมิน 
 
 
 
 

ผูรับการประเมิน 

เลขประจําตัวประชาชน................................................. ช่ือ-นามสกุล.................................................................... ตําแหนง........................................................................................ 

ตําแหนงประเภท............................................................. ระดับ............................................................................... เลขท่ีตําแหนง................................................................................. 

งาน................................................................................. สวน/ฝาย......................................................................... สํานัก/กอง..................................................................................... 

ผูประเมิน 

เลขประจําตัวประชาชน................................................. ช่ือ-นามสกุล.................................................................... ตําแหนง........................................................................................ 

ตําแหนงประเภท............................................................ ระดับ ........................................................................... สํานัก/กอง..................................................................................... 

❑ คร้ังท่ี 1 วันท่ี  1  ตุลาคม  25.. ถึง  31  มีนาคม  25.. 
❑ คร้ังท่ี 2 วันท่ี  1  เมษายน 25.. ถึง  30  กันยายน 25.. 
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1.1 กอนเร่ิมรอบการประเมิน 
 
 

ลําดับ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวช้ีวัด น้ําหนัก ระดับคะแนนและคาเปาหมาย (D) 
ท่ี   (รอยละ)  

1  2 3 4 5 
 

(A) (B) (C) 
         

         

         

 
รวม 70 - - - - - 

 

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง หรือระดับสูงข้ึน ใหนําวิสัยทัศนหรือขอเสนอในการพัฒนางานมากําหนดเปนการ 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครัง้นั้น และครั้งถัดไปจนกวาจะไดผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดท่ีเสนอในวิสัยทัศนหรือขอเสนอ 

2. กรณีชอง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือชอง “ตัวช้ีวัด” หากไมสามารถกรอกรายละเอียดไดพอ อาจทําเปนหลักฐานแนบทายแบบประเมินได 

สวนท่ี 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (รอยละ ๗๐) 
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1.2  ห ล งั ส ิ้น ร อ บ ก า ร ป ร ะ เ ม  ิน  
 
 

ลําดับ การประเมินตนเอง ผลการประเมิน คะแนนท่ีได 

ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตัวบงช้ี ผลการประเมิน ของผูประเมิน (I)=(C) x (H) 
 ที่สําเร็จตามตัวชี้วัด ความสําเร็จ (ระดับคะแนน) (ระดับคะแนน) 5 
 (E) (F) (G) (H)  

      

      

      

 
รวม - - 

 

 

หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบงช้ีความสําเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารท่ีแสดงยืนยันตอผูประเมินวา ผลสัมฤทธิ์ของงานสําเร็จอยูในระดับคะแนนและคาเปาหมายใด 
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สมรรถนะ 
 
 

(A) 

 
 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

 
 

(B) 

ระดับ ท่ี
คาดหวัง ตาม

มาตรฐาน 
กําหนด 
ตําแหนง 

(C) 

ระดับสมรรถนะท่ีคนพบ 
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ 

คะแนน ท่ี
ได ตาม
ตาราง 

เปรียบเทียบ 

 
(G) 

 
ผลคะแนน ท่ี

ได 
(H) = (B) x (G) 
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การประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 
ของผูประเมิน 

(ระดับ) 

(F) 

หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
ความสําเร็จ 

(D) 

ผลการประเมิน 
(ระดับ) 

(E) 

สมรรถนะหลัก        

1. การมุงผลสัมฤทธิ์        

2. การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม        

3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน        

4. การบริการเปนเลิศ        

5. การทํางานเปนทีม        

สมรรถนะประจําสายงาน        

1...............................................................        

2...............................................................        

3................................................................        

4……………………………………………………………        

5................................................................        

รวม 30 - - - - -  
 
 
 

สวนที่  2  การประเมนิสมรรถนะ (รอยละ ๓๐) 
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 ข อตกลงการประเม ินผลการปฏ ิบัติง าน ฉบับน ี จัดทำข ึ้น  ระหว างช ื่อ-นามสก ุล ................ ....... ... ... .. ...... ... ... .... .. ตําแหนง. ... ... ........... ... ... .... ... ... . ....... ... ... ............ 
ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา ผูรับการประเมิน กับช่ือ-นามสกุล ..............................................................................ตําแหนง………………………………………………………ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา ผูประเมิน     
 ผูประเมิน และผูรับการประเมิน ไดมีขอตกลงรวมกันกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย สวนท่ี 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และสวนท่ี 2 การประเมินสมรรถนะ 
เพื่อใชสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งท่ี .. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผูรับการประเมินขอใหขอตกลงวา จะมุงม่ันปฏิบัติงานใหเกิดผลงานท่ีดีตามเปาหมาย 
และเกิดประโยชนแกประชาชนหรือทางราชการตามท่ีไดตกลงไว และผูประเมินขอใหขอตกลงวา ยินดีใหคําแนะนํา คําปรึกษาในการปฏิบัติงานแกผูรับการประเมิน และจะประเมินผล            
การปฏิบัติงานดวยความเปนธรรม โปรงใสตามท่ีไดตกลงกันไว โดยท้ังสองฝายไดรับทราบขอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกันแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
 

 
ลงช่ือ.....................................................(ผูรบัการประเมิน) ลงช่ือ........................................................(ผูประเมิน) 

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

ตําแหนง............................................... ตําแหนง................................................. 

วันท่ี........................... วันท่ี................................. 
 
 

4.1 ผลการประเมินตนเอง 
ขาพเจาขอรับรองวา ไดประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบงช้ีความสําเร็จท่ีมีอยูจริง 

 
(ลงชื่อ).......................................................ผูรับการประเม ิน 

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

ตําแหนง...................................................... 
วันท่ี............................................. 

สวนที่ 3 ขอตกลงการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน 

สวนที่ 4 สรุปผลการประเมนิ 
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4.2 ผลการประเมินของผูประเมิน 
 
 

รายการ คะแนนเต็ม 
(รอยละ) 

ผลการประเมิน 
(รอยละ) 

ระดับผลการประเมิน 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70  ดีเดน ต้ังแตรอยละ 90 ข้ึนไป 
ดีมาก ต้ังแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90 
 ดี ต้ังแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80 
พอใจ ต้ังแตรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70 
ตองปรับปรุง ตํ่ากวารอยละ 60 

2. การประเมินสมรรถนะ 30  

รวม 100  

 
 

 

(ลงช่ือ).......................................................ผูประเมิน 

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

ตําแหนง...................................................... 

วันท่ี.............................................. 
 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ 
ท่ีเลือกพัฒนา 

(ก) 

วิธีการพัฒนา 
 

(ข) 

ชวงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
 

(ง) 
    

สวนที่  5 แผนพัฒนาการปฏบิัตริาชการ 
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❑ ไดแจงผลการประเมินใหทราบแลว ❑ ไดรับทราบผลการประเมินแลว ไดแจงผลการประเมินแลวเมื่อวันท่ี.............................. 
  แตผูรับการประเมินไมยินยอมลงนามรับทราบ 

ลงช่ือ.......................................................... ลงช่ือ......................................................... โดยมี............................................................เปนพยาน 

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

ตําแหนง............................................................... ตําแหนง............................................................... ลงช่ือ......................................................... 

ผูประเมิน ผูรับการประเม ิน (.........................................................) 

วันท่ี................................. วันท่ี................................. ตําแหนง........................................................................ 

  พยาน 
  วันท่ี................................. 

 

 

 

 

สวนที่ 6 การแจงและรบัทราบผลการประเมนิ 

สวนที่ 7 ความเหน็ของผูบังคบับญัชาเหนอืข้ึนไป (ถามี) 

เห็นชอบกบัผลคะแนนของผูประเมิน 

มีความเห็นแตกตาง ดังนี้   1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรไดคะแนนรอยละ......................... เหตุผล........................................................................................................................................ 
2. สมรรถนะ ควรไดคะแนนรอยละ......................... เหตุผล......................................................................................................................... 

รวมคะแนนท่ีควรไดครัง้นี้รอยละ.......................... 
 

ลงช่ือ.................................................................... 
(...................................................................) 

ตําแหนง.................................................................... 
วันท่ี................................. 
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สวนที่ 8 ความเหน็ของคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของพนกังานสวนทองถ่ินน ิ่ 

เห็นชอบกับผลคะแนนของ  ผูประเม ิน ตามสวนท่ี 4 หรือ  ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ตามสวนท่ี 7 

มีความเห็นแตกตาง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรไดคะแนนรอยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................  
    2. สมรรถนะ ควรไดคะแนนรอยละ......................... เหตุผล................................................................................................................................... 

รวมคะแนนท่ีควรไดครัง้นี้รอยละ......................... 
 

ลงช่ือ..................................................................... 
(...................................................................) 

ตําแหนง ปลัดเทศบาล 
 ประธานกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 

วันท่ี................................. 
 
 สวนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายกเทศมนตร ี

❑ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ิน 

❑ มีความเห็นแตกตาง ดังนี้  1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ควรไดคะแนนรอยละ......................... เหตุผล................................................................................................................................... 

2. สมรรถนะ ควรไดคะแนนรอยละ......................... เหตุผล...................................................................................................................................... 

รวมคะแนนท่ีไดครั้งนี้รอยละ......................... 

 
ลงช่ือ.................................................................... 

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

            ตําแหนง นายกเทศมนตรี 

วันท่ี................................. 


	แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
	(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)
	รอบการประเมิน
	1.2 หลังสิ้นรอบการประเมิน


