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แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

(สำหรับตำแหนงประเภทวิชาการ และทั่วไป) 
 

 

รอบการประเมิน 
 
                               
 
 

ผูรับการประเมิน 

เลขประจำตัวประชาชน ………………………………….. ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว..................................... ตำแหนง ........................................................ 

ตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เลขที่ตำแหนง................................................................................. 

งานสวัสดิการชุมชนและสังคม สวน/ฝาย......................................-................................... สำนัก/กอง สำนักปลัด 

ผูประเมิน 

เลขประจำตัวประชาชน .............................................. ชื่อ-นามสกุล นางธัญลักษณ  สุทธกูล ตำแหนง หัวหนาสำนักปลัด 

ตำแหนงประเภท อำนวยการทองถิ่น ระดับ ตน สำนัก/กอง สำนักปลัด 

❑ คร้ังที่1 วันท่ี  1  ตุลาคม 2562 ถึง  31  มีนาคม 2563 
❑ คร้ังที่2 วันที่  1  เมษายน 2563 ถึง  30  กันยายน 2563 
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1.1 กอนเริ่มรอบการประเมิน 
 
 

ลำดับ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วดั น้ำหนัก ระดับคะแนนและคาเปาหมาย (D) 
ที่   (รอยละ)  

1 2 3 4 5 
 

(A) (B) (C) 
         

         

         

 
รวม 70 - - - - - 

 

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถ่ินไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนง หรือระดับสูงข้ึน ใหนำวิสัยทัศนหรือขอเสนอในการพัฒนางานมากำหนดเปนการ 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินคร้ังนั้น และคร้ังถัดไปจนกวาจะไดผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศนหรอืขอเสนอ 

2. กรณีชอง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือชอง “ตัวชี้วดั” หากไมสามารถกรอกรายละเอียดไดพอ อาจทำเปนหลกัฐานแนบทายแบบประเมินได 

สวนท่ี 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (รอยละ ๗๐) 
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1.2หลงัสิ้นรอบการประเมิน 
 
 

ลำดับ การประเมินตนเอง ผลการประเมิน คะแนนท่ีได 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตัวบงชี ้ ผลการประเมิน ของผูประเมิน (I)=(C) x (H) 
 ที่สำเร็จตามตัวชี้วัด ความสำเรจ็ (ระดับคะแนน) (ระดับคะแนน) 5 
 (E) (F) (G) (H)  

1      

2      

3      

 
รวม - - 

 

 

หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันตอผูประเมินวา ผลสัมฤทธิ์ของงานสำเรจ็อยูในระดับคะแนนและคาเปาหมายใด 
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สมรรถนะ 

 
 

(A) 

 
 

นำ้หนัก 
(รอยละ) 

 
 

(B) 

ระดับ ท่ี
คาดหวัง ตาม

มาตรฐาน 
กำหนด 
ตำแหนง 

(C) 

ระดับสมรรถนะที่คนพบ 
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) 

สมรรถนะหลกั        

1. การมุงผลสัมฤทธิ์        

2. การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม        

3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน        

4. การบริการเปนเลิศ        

5. การทำงานเปนทีม        

สมรรถนะประจำสายงาน        

1. การคดิวิเคราะห        

2.การบริหารความเสี่ยง        

3.การยึดมั่นในหลักเกณฑ        

4. การสงสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ        

5. ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน        

รวม 30       
 
 
 
 

 

สวนที่  2  การประเมินสมรรถนะ (รอยละ ๓๐) 
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 ขอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี จัดทำขึ้นระหวางชื่อ-นามสกุล ................................. ตำแหนง ............................................ ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา ผูรับ
การประเมิน กับชื่อ-นามสกุล .......................................... ตำแหนง ........................................ ซ่ึงตอไปนี้จะเรยีกวา ผูประเมิน ผูประเมิน และผูรับการประเมิน ไดมีขอตกลงรวมกัน
กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย สวนท่ี 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และสวนที่ 2 การประเมินสมรรถนะเพ่ือใชสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน คร้ังท่ี 
.. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผูรับการประเมินขอใหขอตกลงวา จะมุงมั่นปฏิบัติงานใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายและเกิดประโยชนแกประชาชนหรือทางราชการตามท่ีไดตกลงไว 
และผูประเมินขอใหขอตกลงวา ยินดีใหคำแนะนำ คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแกผูรับการประเมิน และจะประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความเปนธรรม โปรงใสตามที่ไดตกลงกันไว โดยทั้ง
สองฝายไดรับทราบขอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกันแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 

 
ลงชื่อ.....................................................(ผูรับการประเมิน) ลงชื่อ........................................................(ผูประเมิน) 
         (...............................................)  (…………………………………………..) 

   ตำแหนง ..............................................     ตำแหนง……………………………………… 

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

4.1 ผลการประเมินตนเอง 
ขาพเจาขอรับรองวา ไดประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสำเร็จท่ีมีอยูจริง 

 
(ลงชื่อ).......................................................ผูรับการประเมิน 

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

ตำแหนง............................................. 
วันที่............................................. 

สวนที่ 3 ขอตกลงการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

สวนที่ 4 สรุปผลการประเมิน 
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4.2 ผลการประเมินของผูประเมิน 
 
 

รายการ คะแนนเตม็ 
(รอยละ) 

ผลการประเมิน 
(รอยละ) 

ระดับผลการประเมิน 

1. ผลสัมฤทธ์ิของงาน 70  ดีเดน ต้ังแตรอยละ 90ขึ้นไป 
ดีมาก ต้ังแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ90 
ดี ต้ังแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ80 
พอใช ต้ังแตรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ70 
ตองปรับปรุง ต่ำกวารอยละ 60 

2. การประเมินสมรรถนะ 30  

รวม 100  

 
 

 

(ลงชื่อ).......................................................ผูประเมิน 

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

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

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

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ 
ที่เลือกพัฒนา 

(ก) 

วิธีการพัฒนา 
 

(ข) 

ชวงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
 

(ง) 
     

สวนที่  5แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
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❑ ไดแจงผลการประเมินใหทราบแลว ❑ ไดรับทราบผลการประเมินแลว ไดแจงผลการประเมินแลวเม่ือวันที่.............................. 

  แตผูรับการประเมินไมยินยอมลงนามรับทราบ 

ลงช่ือ.......................................................... ลงชื่อ......................................................... โดยม.ี...........................................................เปนพยาน 

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

        ตำแหนง..........................................               ตำแหนง .................................... ลงชื่อ......................................................... 

ผูประเมิน ผูรับการประเมิน (.........................................................) 

วนัที่................................. วนัท่ี................................. ตำแหนง........................................................................ 

  พยาน 

  วนัท่ี................................. 
 

 

 

 

สวนที่ 6 การแจงและรับทราบผลการประเมิน 

สวนที่ 7 ความเหน็ของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถาม)ี 

เห็นชอบกับผลคะแนนของผูประเมนิ 

มีความเห็นแตกตางดังน้ี1.ผลสัมฤทธ์ิของงานควรไดคะแนนรอยละ.........................เหตุผล........................................................................................................................................ 
2.สมรรถนะ ควรไดคะแนนรอยละ......................... เหตุผล......................................................................................................................... 

รวมคะแนนที่ควรไดคร้ังนี้รอยละ.......................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
                (นายสงกรานต  ศรีจันทร) 

ตำแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมวิน 
วนัที่................................. 
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สวนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

เห็นชอบกับผลคะแนนของ ผูประเมิน ตามสวนที่ 4 หรือ ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปตามสวนที่7 

มีความเหน็แตกตางดังนี้1.ผลสัมฤทธิ์ของงานควรไดคะแนนรอยละ.........................เหตุผล....................................................................................................................... 

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

รวมคะแนนที่ควรไดคร้ังนี้รอยละ......................... 
 

ลงชื่อ..................................................................... 
                (นายสงกรานต  ศรีจันทร) 

ตำแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมวิน 
 ประธานกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

วนัท่ี................................. 
 

สวนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายกองคการบริหารสวนตำบล 

❑ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

      มีความเห็นแตกตางดังน้ี1.ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรไดคะแนนรอยละ.........................เหตุผล................................................................................................................................... 

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

รวมคะแนนที่ไดครั้งนี้รอยละ......................... 

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

(นางเกศริน  ตุนแกว) 

ตำแหนง นายกองคการบริหารสวนตำบลแมวนิ 

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


