
เอกสารประกอบการบรรยาย 

โครงการ เทคนิคและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การปรับปรุงระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น การเขียนผลงานเลื่อนระดับ  

และการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

(มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระบบแท่ง ระดับต้น)
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ข้อกฎหมาย

หลกัเกณฑ์และ
วธีิการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

พรฎ. การบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546
มาตรา 6

ประกาศ กถ. แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่4)
ข้อ 20 วรรคสอง

ประกาศ ก.กลาง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบั
หลกัเกณฑ์วธีิการประเมินผล ลว. 24 ธ.ค. 58

แจ
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“มาตรา ๖ การบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือ
บรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

(๑) เกดิประโยชน์สุขของประชาชน
(๒) เกดิผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิของรัฐ
(๓) มีประสิทธิภาพและเกดิความคุ้มค่าในเชิงภารกจิของรัฐ
(๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัตงิานเกนิความจ าเป็น
(๕) มีการปรับปรุงภารกจิของส่วนราชการให้ทนัต่อสถานการณ์
(๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ 

ต้องการ
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม ่าเสมอ”

พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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ประกาศ กถ. แก้ไขเพิม่เติม(ฉบับที่ 4)
(ลว. 26 ธ.ค. 58)

“ข้อ 20 วรรคสอง การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ค านึงระบบการบริหาร
ผลงานที่เช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลผลการปฏิบัติงาน
ระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
ความมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกบัการเป็น
พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยจัดท าการประเมินปีละอย่างน้อย 2 คร้ัง และเปิด
โอกาสให้ผู้ถูกประเมินช้ีแจงหรือขอค าปรึกษาด้วย”  
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“ ข้อ  50 การประเมินผลการปฏิบัติ งาน ให้ ผู้ บังคับบัญชามีหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพจิารณา
ในเร่ืองต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการน้ัน ได้แก่การเล่ือนขั้น
เงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ การให้เงินรางวัลประจ าปี การพัฒนาและ
การแก้ไขการปฏิบัติงาน การแต่งตั้ง การให้ออกจากราชการ การให้รางวัล
จูงใจ และการบริหารงานบุคคลเร่ืองอ่ืนๆ .....”

ประกาศ ก.กลาง
มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์วธีิการประเมินผลงาน

(ลว. 24 ธ.ค. 58)
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หมายถงึ กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพือ่ผลักดันให้   
ผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่บรรลุเป้าหมาย โดย
การเช่ือมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร 
หน่วยงาน และบุคคลเข้าด้วยกนั 

การบริหารผลงาน
(Performance Management)

(ข้อ 4 ประกาศ ก.กลาง)
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� กระบวนการผลกัดัน อปท. ให้บรรลเุป้าหมายอย่างเป็นระบบ 
� การเช่ือมโยงเป้าหมายระดับองค์กร ส านัก/กอง และระดับบุคคลเข้าด้วยกนั 
� กระบวนการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
� การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  
� การพฒันาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
� การประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกบัเป้าหมายที่ก าหนดไว้
� การน าผลที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

แก่ผู้ปฏิบัติราชการ

การบริหารผลงาน
(Performance Management) 

หมายถงึ

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย

WWW.LOCALTRAIN57.COM



ข้อกงัวล/ความเข้าใจ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระบบการบริหารผลงาน

ระบบการบริหารผลงาน
เป็นเร่ืองใหม่ปฏิบัติยาก

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คือ การบริหารผลงาน

ระบบการบริหารผลงาน
คือ ตัวช้ีวดั (KPIs)

ระบบการบริหารผลงาน
เน้นทีก่ารประเมินผลงาน

ระบบการบริหารผลงาน
คือ ส่ิงที ่อปท.ปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ยงัไม่เป็นระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารผลงาน

ระบบการบริหารผลงาน
ตัวช้ีวดั (KPIs) เป็นเพยีงเคร่ืองมือในกระบวนการ

ระบบการบริหารผลงาน
เน้นทีค่วามต่อเน่ืองของกระบวนการทั้งหมด
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วงจร          
การบรหิาร

ผลงาน

1.วางแผน

2.ติดตาม

3.พัฒนา4.ประเมิน

5.ให้รางวัล

กระบวนการบริหารผลงาน 
(Performance Management Process)
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ความส าคญัของการบริหารผลงาน

การผลกัดันให้ผู้ปฏิบัตงิานทุกระดับ ท างานสอดคล้องกบัทิศทางและเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ปฏิบัติงานจะทราบถึงความเช่ือมโยงของงานตนกบัผลส าเร็จของ          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ชัดเจนยิง่ขึน้

มีการติดตามและการสอนงาน น าไปสู่การเปลีย่นแปลงวฒันธรรม                
การปฏิบัติราชการเพ่ือแก้ปัญหาในการท างาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเป็นธรรม และมีความเป็นระบบ          
มากยิ่งขึน้ แจ
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินความส าเร็จของงานรายบุคคลหรือ
ผลงานกลุ่มที่ปฏิบัติได้จริงตลอดรอบการประเมินความหมาย

ตามวธีิการที ่อปท. ก าหนด

เปรียบเทยีบ กบั เป้าหมายผลการปฏิบัตงิาน       
ตามแผนปฏิบัตงิาน/ข้อตกลงที่วางไว้

เม่ือต้นรอบการประเมิน
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วตัถุประสงค์

� เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของผู้บริหาร อปท. ในการก ากบัติดตาม   
เพ่ือให้ส่วนราชการต่างๆ ปฏิบัตงิานบรรลุเป้าหมาย ตาม 
วสัิยทัศน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

� เพ่ือให้ผู้บังคบับัญชาน าผลการประเมนิการปฏิบัติงาน
ไปใช้ประกอบการพจิารณาเล่ือนเงนิเดือน เล่ือนระดบั
และการให้เงนิรางวลัประจ าปี ตามหลกัการของระบบ 
คุณธรรม ฯลฯแจ
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- แบบประเมิน
- น า้หนักองค์ประกอบ
- ระดับผลการประเมิน

- การประกาศหลกัเกณฑ์การประเมิน
- คณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมิน

หลกัการ การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน

ยืดหยุ่น
ในการเลือก

วธีิการประเมิน

โปร่งใส 
เป็นธรรม ตรวจสอบได้
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‘ประโยชน์การประเมินผลการปฏิบัตงิาน’

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน

เป้าหมายการปฏิบตังิานของขา้ราชการทุกระดบั

สอดคลอ้งกบัทิศทางและเป้าหมายขององคก์ร

การสื่อสารระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพิ่มมากข้ึน

ผูป้ฏิบตังิานทุกระดบัท างานเพื่อผลสมัฤทธ์ิ

ตอ่ภารกิจขององคก์ร

ผลการปฏิบตังิานขององคก์รสูงข้ึน จากการมี

ขอ้มูลในการเทียบเคียง

รบัทราบถึงเป้าหมายผลการ

ปฏิบตังิานของตนเองอยา่งชดัเจน

เห็นความเช่ือมโยงของงานที่ตนท า

กบัความส าเร็จของ อปท.

ไดร้บัการพฒันาตามความเหมาะสม

ของแตล่ะบุคคล

ไดร้บัการประเมินผลงานท่ีชดัเจนจาก

การท าขอ้ตกลงผลการปฏิบตังิานไว้

ตั้งแตต่น้รอบการประเมิน
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การประเมินผลการปฏิบตังิาน 

ผู้บังคบับัญชา ผู้ใต้บังคบับัญชา

เพ่ือใช้ประกอบการพจิารณา

ประเมิน

¾ เล่ือนขั้นเงนิเดือน
¾ ให้เงนิรางวลัประจ าปี
¾ การพฒันา
¾ การแต่งตั้ง
¾ การให้ออกจากราชการ
¾ การให้รางวลัแรงจูงใจ
¾ การบริหารงานบุคคลเร่ืองอ่ืนๆ
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1. ผลสัมฤทธ์ิของงาน 2. พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ

¾ โครงการ/งาน/กจิกรรม
¾ตัวช้ีวดั
¾ ค่าเป้าหมาย

¾ สมรรถนะหลกั
¾ สมรรถนะทีเ่กีย่ว 
ข้องกบัการปฏิบัติงาน

3.องค์ประกอบ
อ่ืน ๆ 

ตามที ่อปท.
ก าหนด

องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

¾ งานตามแผนปฏิบัตริาชการ
¾ งานตามภารกจิหลกั
¾ งานตามข้อตกลง (ค ารับรอง)
¾ งานที่ได้รับมอบหมายพเิศษ
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ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

1. ปริมาณงาน 

ประเมินจาก
ความส าเร็จของงาน

2. คุณภาพ 
3. ความรวดเร็ว (ตรงเวลา)
4. ความคุ้มค่า (ความประหยดั)

พฤติกรรมการปฏิบัตริาชการ

1. สมรรถนะหลกั

ประเมินจาก

2. สมรรถนะประจ าสายงาน
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รอบการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ

น า้หนักขององค์ประกอบการประเมิน

กรณี น า้หนักของผลสัมฤทธ์ิ : สมรรถนะ
¾ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

¾ พนักงานจ้าง

¾ ผลสัมฤทธ์ิของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

¾ ผลสัมฤทธ์ิของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

¾ ระหว่างทดลองฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

รอบที ่๑ ระหว่างวนัที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคมของปี ถัดไป

รอบที ่๒ ระหว่างวนัที ่๑ เมษายน – ๓๐ กนัยายน
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ผู้บังคบับัญชา (ผู้ประเมนิ)

นายก อปท. ปลดั อปท.ประเมิน

ปลดั อปท. รองปลดั / ผอ.ประเมิน

ผอ. ข้าราชการในสังกดัประเมิน
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ผู้บังคบับัญชา (ผู้ประเมนิ)

กรณโีอน/ย้าย
หลงั 1 ม.ีค. / 1 ก.ย. ผู้บังคบับัญชา (เดมิ)

ข้าราชการผู้น้ัน

ประเมนิ

ผู้บังคบับัญชา (ใหม่)

ส่งผล
ประเมนิ ประกอบการพจิารณา

¾ เล่ือนขั้นเงนิเดือน
¾ ให้เงนิรางวัลประจ าปี
¾ การพฒันา

ฯลฯ

เพ่ือ
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ก่อน/ต้นรอบการประเมนิ

ระหว่างรอบการประเมนิ

ส้ินรอบการประเมนิ

1. ประกาศหลกัเกณฑ์วธีิการประเมนิ

3. ติดตามการปฏิบัติงาน (Monitor)

4. ประเมนิผลการปฏิบตัิราชการ

ช่วงเวลาการประเมินผลการปฏิบัตงิาน

2. ก าหนดข้อตกลงร่วมกนั

¾ อปท. ประกาศให้ข้าราชการในสังกดัทราบ

5. แจ้งผลการประเมนิ

6. คณะกรรมการกลัน่กรอง

7. ประกาศรายช่ือ (ระดบัดเีด่น)
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5. แจ้งผลการประเมนิ

6. คณะกรรมการกลัน่กรอง

7. ประกาศรายช่ือ (ระดบัดเีด่น)

ก่อน/ต้นรอบการประเมนิ

ระหว่างรอบการประเมนิ

ส้ินรอบการประเมนิ

1. ประกาศหลกัเกณฑ์วธีิการประเมนิ

3. ติดตามการปฏิบัติงาน (Monitor)

4. ประเมนิผลการปฏิบตัิราชการ

ช่วงเวลาการประเมินผลการปฏิบัตงิาน

2. ก าหนดข้อตกลงร่วมกนั
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การก าหนดข้อตกลง “ผลสัมฤทธ์ิของงาน”

คือ  - ผลที่ได้ตามมาจากผลผลติ หรือ 
- ผลลพัธ์ของการปฏิบัต ิ(โครงการ/งาน/กจิกรรม)      
- ผลสัมฤทธ์ิต้องมีมูลค่า หรือคุณค่าต่อองค์กร
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เป้าหมาย (TARGET)

ผลงานทีเ่ป็นจ านวนวดัได้ ความถูกต้อง/ความสมบูรณ์
/ความเรียบร้อยของผลงาน

ความรวดเร็ว/ตรงเวลา/
ความประหยดั/คุ้มค่า

¾ดัชนีหรือหน่วยวดัความส าเร็จของการปฏิบัติงานทีก่ าหนดขึน้
¾ซ่ึงต้องสอดคล้องกบัผลงานทีค่าดหวงัตามโครงการ/งาน/กจิกรรมที่ก าหนด

มี 3 เป้าหมาย

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงประโยชน์
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ข้อควรค านึงในการก าหนดค่าเป้าหมาย ของ ผลสัมฤทธ์ิของงาน

เจาะจง (Specific) มีความเจาะจง ว่าต้องการท าอะไร และ 
ผลลพัธ์ทีต้่องการคืออะไร

วดัได้ (Measurable) ต้องวดัผลที่เกดิขึน้ได้ 
ไม่เป็นภาระ (ตัวช้ีวดัไม่มากเกนิไป)

เห็นชอบ (Agreed Upon) ต้องได้รับการเห็นชอบซ่ึงกนัและกนั 
ระหว่างผู้ใต้บังคบับัญชา และ ผู้บังคบับัญชา

เป็นจริงได้ (Realistic) ต้องท้าทาย และสามารถท าส าเร็จได้

ภายใต้กรอบเวลาที่
เหมาะสม (Time Bound)

มีระยะเวลาในการท างานที่เหมาะสม 
ไม่ส้ันไม่ยาวเกนิไป
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ส่ิงที่ต้องพจิารณาเม่ือจะก าหนดค่าเป้าหมาย

¾ พจิารณาวตัถุประสงค์ : โครงการ/งาน/กจิกรรม นีท้ าไปเพ่ืออะไร 
¾ ก าหนดน า้หนัก : โครงการ/งาน/กจิกรรม มีน า้หนักความส าคญัเพยีงใด 

เม่ือเทียบกบัโครงการ/งาน/กจิกรรม อ่ืน ๆ
¾ ก าหนดค่าเป้าหมาย : จะวดัความส าเร็จของโครงการ/งาน/กจิกรรมได้

อย่างไร (ระบุหน่วยทีจ่ะใช้วดั เช่น จ านวน ร้อยละ ความถูกต้อง
ระยะเวลาที่เสร็จ ฯลฯ)

¾ วดัผลส าเร็จ : จะวดัหรือเกบ็ข้อมูลด้านใด เม่ือใด และจากแหล่งไหน 
หรือจะอ้างองิวธีิการประเมินอย่างไร
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เทคนิคการก าหนด
โครงการ/งาน/กจิกรรม และค่าเป้าหมาย (ผลสัมฤทธ์ิของงาน)

การถ่ายทอดตัวช้ีวดัผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง (ข้อ 11 (2)
(Goal Cascading Method)

การสอบถามความคาดหวงัของผู้รับบริการ
(Customer-Focused Method)

การไล่เรียงตามผงัการเคล่ือนของงาน 
(Work Flow Charting Method)

การพจิารณาจากประเด็นส าคญัทีต้่องปรับปรุง 
(Issue- Driven)
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เชิงปริมาณเชิงคุณภาพ

ผลสัมฤท
ธ์ิ

เชิงประโยชน์

•การทกัท้วง ข้อท้วงติง
•ข้อร้องเรียน
•ค าชม
•ความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ

•จ านวนเงนิทีใ่ช้จ่ายลดลง
•จ านวนค าแนะน าทีม่กีารปฏิบตัิตาม
•การประหยดัค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ
•ร้อยละของเงนิงบประมาณทีส่ามารถ
เบกิจ่ายได้ตามเวลาทีก่ าหนด

•ปริมาณการให้บริการ
•จ านวนโครงการทีส่ าเร็จ
•จ านวนช้ินงานทีผ่ลติได้
•จ านวนโทรศัพท์ทีรั่บสาย

•การปฏิบตัิงานส าเร็จตามแผน
•งานเสร็จตามวนัทีก่ าหนด
•ส่งงานตามก าหนดเวลา
•งานเสร็จภายใน Cycle time 

ตัวอย่างประเภทเป้าหมาย
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¾ ร้อยละ (Percentage )
¾ สัดส่วน( Proportion )
¾ อตัรา (Rate )
¾ อตัราส่วน (Ratio )
¾ จ านวน (Number )
¾ ค่าเฉลีย่ (Average or Mean )

ค่าเป้าหมาย

แสดงเป็นตัวเลขในลกัษณะของ
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การบูรณาการวธีิการก าหนดเป้าหมายต่างๆ เพ่ือก าหนดตวัช้ีวดัรายบุคคล

งานที่รับผดิชอบ

ตวัช้ีวดัและค่า
เป้าหมายของ

ผู้บังคบับัญชา หรือ
หน่วยงานที่สังกดั

ความคาดหวงัหรือ
ความต้องการของ

ผู้รับบริการ

1. วธีิการถ่ายทอด
เป้าหมายและตวัช้ีวดั
ผลงานจากบนลงล่าง 

2. วธีิการสอบถาม
ความคาดหวงัของ
ผู้รับบริการ

กระบวนงานที่
เกีย่วข้อง และเน้ือ
งานที่เกีย่วข้อง

3. วธีิการไล่เรียง
ตามผงัการเคล่ือน
ของงาน

ตวัช้ีวดัและ       
ค่าเป้าหมาย

ผลงานที่คาดหวงั
ในรอบการ
ประเมินทิ่
พจิารณา

ประเดน็หรือ
ปัญหา                

การปฏิบัตงิานที่
ต้องปรับปรุง

4. การพจิารณา
ประเดน็ที่ต้อง
ปรับปรุง
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บทบาทของ ผอ.ส านัก/กองไปจนถึง หน.ฝ่าย และผู้บังคบับัญชา
ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน

¾ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคบับัญชาตามทีไ่ด้ตกลงกนัไว้ในเบ้ืองต้น

¾ ท าความเข้าใจเป้าหมายการปฏิบัติงาน และตวัช้ีวดัของ อปท. รวมถึงเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานของตนเอง และหน่วยงานที่ตนรับผดิชอบ

¾ ถ่ายทอดตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมาย ลงไปเป็นผลส าเร็จของงานร่วมกบัผู้ใต้บังคบับัญชา

¾ ร่วมกบัผู้ใต้บังคบับัญชาในการวางแผนพฒันาผลการปฏิบัติงานให้ดยีิง่ขึน้ โดยการ
เสริมสร้างส่ิงทีเ่ป็นจุดเด่นตามความเหมาะสม

¾ ตดิตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคบับัญชา ให้เป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบัติงาน 
โดยอาจสอนงาน ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหา แก่ผู้ใต้บังคบับัญชาตามความจ าเป็น
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ข้อควรระวงั

6. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องต้องมีความยุตธิรรมให้ข้อมูลทีเ่ป็นจริง ต้องไม่มีอคตต่ิอ
ผู้รับการประเมิน

1. ต้องเข้าใจวตัถุประสงค์ของการประเมิน
2. ต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินทีชั่ดเจนและต้องมีการช้ีแจงให้ผู้รับการประเมิน
ได้รับรู้ก่อนประเมิน

4. ต้องน าระบบการประเมินไปใช้ควบคู่กบัการบริหารงานและท าจนเป็นเร่ืองปกติ

5. ผลของการประเมินต้องเน้นให้เกดิทางบวกมากกว่าทางลบ

3. ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ถูกประเมินก่อนเร่ิมการประเมิน

ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและการประเมินพฤติกรรม (สมรรถนะ) 
มีข้อควรระวงั ดังนี้
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ระหว่างรอบการประเมิน “ผู้ประเมินต้องติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานตามแผน  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ช่วยเหลือผู้รับการประเมิน” 
เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พฒันางาน ให้บรรลุเป้าหมาย น าไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรม / สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ

ประกาศ ก.กลาง (ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.
เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัพนักงานจ้าง 

(ฉบับที ่3)
ลงวนัที่  10 กรกฎาคม 2557

ข้อ 39 (3) (ข)

เช่น

การติดตาม

ประกาศ ก.กลาง (ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.
เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และ

วธีิการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

ข้อ 11 (4) (ข)
แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย

WWW.LOCALTRAIN57.COM



ท าไมต้องติดตาม    
ผลการปฏิบัตงิาน

ให้ได้ผลตามทีไ่ด้ก าหนดไว้

ก าหนดตัวช้ีวดัเพิม่ กรณีได้งานเพิ่ม/เปลีย่นงาน

เพิม่พูนความรู้ ทกัษะของผู้ใต้บังคบับัญชา

ถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ เทคนิคต่าง ๆ

สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
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เหตุผลในการประเมนิผล

1. ผลการปฏิบัตงิานเป็นอย่างไร โดยพจิารณาจากผลสัมฤทธ์ิ         
การปฏิบัตงิานของพนักงาน

2. ระบบการบริหารงานภายในมีประสิทธิภาพเพยีงไร
3. ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความพงึพอใจมากน้อยเพยีงใด

¾ ผู้บริหาร อปท. ต้องการทราบว่า

¾ ผู้ประเมิน ต้องการทราบว่า
1. การบริหารงานภายในเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรหรือไม่
2. พนักงานมีผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร มีความพงึพอใจเพยีงใด
3. ค่าตอบแทนเหมาะสมกบัผลการปฏิบัติงานหรือไม่
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35

¾ ผู้ถูกประเมิน ต้องการทราบว่า

1. ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
2. มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพมากน้อยเพยีงไร
3. ผลตอบแทนทีไ่ด้รับเหมาะสมกบังานที่ได้รับผดิชอบหรือเปล่า
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¾ รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
¾ เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนด
¾ ให้คะแนนสมรรถนะที่แสดงออกจริงเม่ือเทียบกับระดับที่คาดหวัง
¾ น าคะแนนที่ได้ทั้งสอง  ไปค านวณเพ่ือหาคะแนนรวม
¾ น าผลการประเมินไปปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาในล าดับถัดไป

(โดยในขั้นตอนนี้อาจมีการปรับแก้ผลการประเมินได้ ตามความเหมาะสม)
¾ แจ้งผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ
¾ ร่วมกับผู้ใต้บังตับบัญชาวางแผนส าหรับการประเมินในรอบถัดไป
¾ ร่วมกันวางแผนพัฒนาผู้รับการประเมิน

บทบาทของผู้บังคบับัญชาในการประเมินผล

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย
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ปัญหาการประเมินผล

ปัญหาทีเ่กดิจากผู้บังคบับัญชา หรือผู้ประเมิน

ปัญหาที่เกดิจากระบบหรือเคร่ืองมือในการวดัผล

ปัญหาทีเ่กดิจากผู้ใต้บังคบับัญชา หรือผู้ถูกประเมินแจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย
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ปัญหาทีเ่กดิจากผู้บังคบับัญชา หรือผู้ประเมิน

¾ ผู้ประเมนิให้ความส าคญักบัเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงมากเกนิไป

¾ ผู้ประเมนิ ตั้งเกณฑ์ในการประเมนิสูงเกนิไป และ
ประเมนิผลต า่กว่าความเป็นจริง (พวกชอบกดคะแนน)

¾ ผู้ประเมนิ ให้ความส าคญักบัพฤติกรรมใกล้กบัเวลาประเมนิ
มากเกนิไปแจ

กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย
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¾ มาตรฐานไม่ชัดเจนหรือไม่มีมาตรฐาน: แบบฟอร์มในการประเมินไม่มี
มาตรฐานทีชั่ดเจน ท าให้ผู้ประเมินแต่ละคนอาจเข้าใจไม่ตรงกนั ว่าจะ
ใช้เกณฑ์อะไรในการวดั เป็นต้น

ปัญหาที่เกดิจากระบบหรือเคร่ืองมือในการวดัผล

¾ เลือกเทคนิค/วธีิการไม่เหมาะสม: ผู้ประเมินเลือกเทคนิคการประเมินไม่
เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย
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¾ ผู้ถูกประเมนิ คดิว่าผู้ประเมนิไม่เป็นธรรม

ปัญหาทีเ่กดิจากผู้ใต้บังคบับัญชา หรือผู้ถูกประเมิน

¾ ผู้ถูกประเมนิ ไม่ยอมรับผลการประเมนิ 

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย
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สรุป การบริหารผลการปฏิบัติงาน อยู่บนพืน้ฐาน

การตกลงร่วมกนั

มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ

เช่ือมโยงการบริหารคนและงาน

แลกเปลีย่นเรียนรู้

มส่ีวนร่วม

ส่ือสาร 2 ทาง
แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย
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การแจ้งผลการประเมิน

�เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่ผู้ถูกประเมิน เพ่ือจะได้ทราบว่าผลงานของตน
เป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่ และมีจุดอ่อน/จุดแข็งใดทีจ่ะต้องน าไป
ปรับปรุงและพฒันา

�เป็นการสร้างความร่วมมือและสนับสนุนบรรยากาศในการท างาน เพราะ
ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินได้มีโอกาสพูดจากนั

�เป็นหนทางในการร่วมกนัพฒันาผลการปฏิบัติงาน และการวางแผนพฒันา
ทางก้าวหน้าในอาชีพ

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย
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การกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนท้องถิน่

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย
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แบบประเมนิผลการปฏิบัตงิานของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน

ส่วนที่ 3 แผนพฒันาการปฏิบัติราชการรายบุคคล

ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (เร่ิมรอบฯ)

ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน (ครบรอบ
ฯ)

ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคบับัญชาเหนือขึน้ไป

ส่วนที่ 7 ความเห็นของคณะกรรมการกลัน่กรองฯ

ส่วนที่ 8 ความเห็นของนายก อปท.

ประกอบด้วย

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย

WWW.LOCALTRAIN57.COM



แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
รอบการประเมิน     � ครั้งที่ 1      1   ตุลาคม  25........          ถึง   31  มีนาคม  25.........

� ครั้งที่ 2      1   เมษายน 25........          ถึง   30  กันยายน 25........

ข้อมูลประวตัสิ่วนตวั

ผู้รับการประเมิน

ชื่อ – นามสกุล.....................................................................................................   ต าแหน่ง.........................................................................................................  ระดับต าแหน่ง...................................................................... 

ประเภทต าแหน่ง..................................................................................................  ต าแหน่งเลขที.่...............................................................................................  สังกัด………………..............................................…………………
ผู้ประเมิน

ชื่อ – นามสกุล.......................................................................................................   ต าแหน่ง........................................................................................................  

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)

โครงการ/งาน/กิจกรรม
(1)

น  าหนัก
(2)

เป้าหมาย (3) ผลการปฏิบัติงาน (7) รวมคะแนน
ผลการปฏิบัติงาน

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

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน

(12)
= (2) x (11)

10

เหตุผลท่ีท าให้งาน
ส าเร็จ/
ไม่ส าเร็จ

ตามเป้าหมาย
(13)

เชิง
ปริมาณ

(4)

เชิง
คุณภาพ

(5)

เชิง
ประโยชน์

(6)

เชิงปริมาณ (8) เชิงคุณภาพ (9) เชิงประโยชน์ (10)
0.5 1 1.5 2 2.5 3 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

น้้าหนักรวม 70 คะแนนที่ได้

(๑) – (๖)
กรอก “ต้นรอบการประเมิน”

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย
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โครงการ/งาน/กิจกรรม
(1)

น้้าหนัก
(2)

เป้าหมาย (3)
เชิง

ปริมาณ
(4)

เชิง
คุณภาพ

(5)

เชิง
ประโยชน์

(6)

น้้าหนักรวม 70แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
รอบการประเมิน     � ครั้งที่ 1      1   ตุลาคม  25........          ถึง   31  มีนาคม  25.........

� ครั้งที่ 2      1   เมษายน 25........          ถึง   30  กันยายน 25........

ข้อมูลประวตัสิ่วนตวั

ผู้รับการประเมิน

ชื่อ – นามสกุล.....................................................................................................   ต าแหน่ง.........................................................................................................  ระดับต าแหน่ง...................................................................... 

ประเภทต าแหน่ง..................................................................................................  ต าแหน่งเลขที.่...............................................................................................  สังกัด………………..............................................…………………
ผู้ประเมิน

ชื่อ – นามสกุล.......................................................................................................   ต าแหน่ง........................................................................................................  

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)

โครงการ/งาน/กิจกรรม
(1)

น  าหนัก
(2)

เป้าหมาย (3) ผลการปฏิบัติงาน (7) รวมคะแนน
ผลการปฏิบัติงาน

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

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน

(12)
= (2) x (11)

10

เหตุผลท่ีท าให้งาน
ส าเร็จ/
ไม่ส าเร็จ

ตามเป้าหมาย
(13)

เชิง
ปริมาณ

(4)

เชิง
คุณภาพ

(5)

เชิง
ประโยชน์

(6)

เชิงปริมาณ (8) เชิงคุณภาพ (9) เชิงประโยชน์ (10)
0.5 1 1.5 2 2.5 3 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

น้้าหนักรวม 70 คะแนนที่ได้

(๘) – (๑๓)
กรอก “สิ้นรอบการประเมิน”

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย
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ผลการปฏิบตัิงาน (7) รวมคะแนน
ผลการ

ปฏิบัติงาน
(11) 

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

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
(12)

= (2) x (11)
10

เหตุผลที่ท้าให้
งานส้าเร็จ/
ไม่ส้าเร็จ

ตามเป้าหมาย
(13)

เชิงปริมาณ (8) เชิงคุณภาพ (9) เชิงประโยชน์ (10)

0.5 1 1.5 2 2.5 3 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

“ผู้ประเมิน” ให้คะแนน “ผลการปฏิบัติงาน” 
โดยเปรียบเทียบผลส้าเร็จของโครงการ/งาน/
กิจกรรม กับเป้าหมายในแต่ละด้านที่ตกลงกัน

ผลส้าเร็จของงาน เทียบ กับเป้าหมายเชิงปริมาณงาน คะแนน

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย
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ผลการปฏิบตัิงาน (7) รวมคะแนน
ผลการ

ปฏิบัติงาน
(11) 

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

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
(12)

= (2) x (11)
10

เหตุผลที่ท้าให้
งานส้าเร็จ/
ไม่ส้าเร็จ

ตามเป้าหมาย
(13)

เชิงปริมาณ (8) เชิงคุณภาพ (9) เชิงประโยชน์ (10)

0.5 1 1.5 2 2.5 3 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ผลส้าเร็จของงาน เทียบ กับเป้าหมายเชิงคุณภาพ คะแนน

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย
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ผลการปฏิบตัิงาน (7) รวมคะแนน
ผลการ

ปฏิบัติงาน
(11) 

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

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
(12)

= (2) x (11)
10

เหตุผลที่ท้าให้
งานส้าเร็จ/
ไม่ส้าเร็จ

ตามเป้าหมาย
(13)

เชิงปริมาณ (8) เชิงคุณภาพ (9) เชิงประโยชน์ (10)

0.5 1 1.5 2 2.5 3 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ผลส้าเร็จของงาน เทียบ กับเป้าหมายเชิงประโยชน์ คะแนน

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย
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ผลการปฏิบตัิงาน (7) รวมคะแนน
ผลการ

ปฏิบัติงาน
(11) 

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

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
(12)

= (2) x (11)
10

เหตุผลที่ท้าให้
งานส้าเร็จ/
ไม่ส้าเร็จ

ตามเป้าหมาย
(13)

เชิงปริมาณ (8) เชิงคุณภาพ (9) เชิงประโยชน์ (10)

0.5 1 1.5 2 2.5 3 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
คะแนนที่ได้แจ

กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย
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ตัวช้ีวัดสมรรถนะ
(1)

น้้าหนัก
(2)

ระดับ
ที่คาดหวัง/ต้องการ

(3)

ระดับ
ที่ประเมินได้

(4)
คะแนนที่ได้

(๕)

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)

5

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรม
ที่ผู้รับการประเมิน

แสดงออก
(๗)

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5 การท างานเป็นทีม
สมรรถนะประจ้าผู้บริหาร 
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ์

น้้าหนักรวม 30 คะแนนรวม

ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ 30) ส้าหรับต้าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอ้านวยการ
ท้องถิ่น

(๑) – (๓)
กรอก “ต้นรอบการประเมิน”

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย
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ตัวช้ีวัดสมรรถนะ
(1)

น้้าหนัก
(2)

ระดับ
ที่คาดหวัง/ต้องการ

(3)

ระดับ
ที่ประเมินได้

(4)
คะแนนที่ได้

(๕)

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)

5

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรม
ที่ผู้รับการประเมิน

แสดงออก
(๗)

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5 การท างานเป็นทีม
สมรรถนะประจ้าผู้บริหาร 
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ์

น้้าหนักรวม 30 คะแนนรวม

ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ 30) ส้าหรับต้าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอ้านวยการ
ท้องถิ่น

(๔) – (๗)
กรอก “ส้ินรอบการประเมิน”

แจ
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รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
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ระดบัที่ต้องการ/คาดหวงั
(ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง)

ระดบัที่ประเมินได้
0

ระดบัที่ประเมินได้
1

ระดบัที่ประเมินได้
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ระดบัที่ต้องการ/คาดหวงั 4
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ตารางเปรียบเทียบค่าคะแนน

4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน0 คะแนน

4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน3 คะแนน0 คะแนน

4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน0 คะแนน

4 คะแนน 5 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน0 คะแนน
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ประกาศที่เกีย่วข้องกบั
การเล่ือนขั้นเงนิเดือน (ระบบแท่ง)

ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบั
การก าหนดโควต้าและวงเงินเล่ือนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ฯ
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ า อปท.

ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบั
หลกัเกณฑ์การเล่ือนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ า อปท.พนักงาน
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ประกาศมาตรฐานทัว่ไป
หลกัเกณฑ์การเล่ือนขั้นเงนิเดือน

หลกัเกณฑ์ที่จะได้ 0.5 ขั้น
¾ คร่ึงปีที่แล้วมา

หลกัเกณฑ์ที่จะได้ 1.5 ขั้น

9 ได้ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ในระดับพอใช้ขึน้ไป

9 ไม่ถูกลงโทษหนักกว่าภาคทัณฑ์
9 ไม่ถูกส่ังพกัราชการเกนิ 2 เดือน
9 ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุสมควร
9 ได้รับการบรรจุไม่น้อยกว่า 4 เดือน
9 ผู้ได้อนุญาตไปศึกษาต่อต้องมีเวลา

ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน
9 มีเวลาปฏิบัติงาน 6 เดือนโดยมี

วันลาไม่เกนิ 23 วัน

หลกัเกณฑ์ที่จะได้ 1 ขั้น
¾ คร่ึงปีที่แล้วมา
9 ต้องอยู่ในหลกัเกณฑ์ที่จะได้ 0.5 ขั้น
9 และอยู่ในหลกัเกณฑ์ประการใด

ประการหน่ึงหรือหลายประการ ดังนี้
9 ได้ผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ในระดับดีเด่น
9 ได้คิดริเร่ิม/ค้นคว้า/ประดิษฐ ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพเิศษ
และ อปท. ได้ด าเนินการตาม

9 ปฏิบัติงานเส่ียงอนัตรายมาก    

¾ คร่ึงปีแรก (1 เม.ย.)
9 มีผลการปฏิบัติงาน ควรได้ 1 ขั้น

แต่มีข้อจ ากดัเร่ืองโควต้า
¾ คร่ึงปีหลงั (1 ต.ค.)
9 มีผลการปฏิบัติงาน ควรได้ 1 ขั้น

9 มีเงินคงเหลือ (ที่เล่ือนคร่ึงปีหลงัแล้ว)
9 ไม่มีข้อจ ากดัเกีย่วกบัวงเงิน
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