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(ก) 

 
ค ำน ำ 

 
 กำรปรับปรุงระบบจ ำแนกต ำแหน่งและค่ำตอบแทนของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นจำก
ระบบซีเป็นระบบแท่ง (Broadband) ตำมมติคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ใน
กำรประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2556 และกำรปรับปรุงระบบพนักงำนจ้ำงตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.) เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557 ซึ่งในกำรปรับปรุงดังกล่ำวจะมีกำรน ำระบบบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำนมำใช้กับระบบบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำรบูรณำกำรอย่ำงเป็นระบบ ซึ่งจะท ำให้ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น และ
พนักงำนจ้ำง ได้รับทรำบเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติรำชกำรหรือผลกำรปฏิบัติงำนของตนอย่ำงชัดเจน ได้รับกำร
พัฒนำตำมควำมเหมำะสมของแต่ละบุคคล รวมทั้งกำรประเมินผลงำนจะชัดเจนมำกยิ่งขึ้น  อันจะมีผลต่อ
ควำมส ำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร มีกระบวนกำรในกำรด ำเนินกำรเป็นวัฏจักรอยู่  5 
กระบวนกำร ประกอบด้วย กำรวำงแผน กำรติดตำม กำรพัฒนำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร กำรให้รำงวัล 
ซึ่งกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรหรือประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ถือเป็นกระบวนที่มีควำมส ำคัญอย่ำง
ยิ่งที่ต้องกำรควำมถูกต้องและเที่ยงตรง ตำมหลักกำรที่ว่ำถ้ำองค์กรไม่สำมำรถวัดผลกำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง องค์กรก็จะไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรให้บรรลุเป้ำหมำยภำรกิจขององค์กรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ดังนั้น กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น และกำร
ประเมินผลงำนของพนักงำนจ้ำง ที่ได้มีกำรปรับปรุงจึงมุ่งที่จะวัดค่ำของกำรปฏิบัติรำชกำรหรือปฏิบัติงำนอย่ำง
เจำะจง และเป็นรูปธรรมมำกขึ้น เพ่ือจะได้น ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น และพนักงำนจ้ำงให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 คู่มือเล่มนี้จึงมุ่งเน้นหลักกำร แนวคิด แนวทำง ตัวอย่ำง ที่เกี่ยวกับ “กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง” โดยได้
รวมรวมและเรียบเรียง เพ่ือให้เป็นคู่มือส ำหรับข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ศึกษำเพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนต่อไป   
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กำรบรหิำรผลกำรปฏบิตัริำชกำร 
 
๑. ควำมหมำยของกำรบรหิำรผลกำรปฏบิตัิรำชกำร 
 กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร หมำยถึง กระบวนกำรเชิงกลยุทธ์ และบูรณำกำร ที่มีผลต่อ
ควำมส ำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรปรับปรุงผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของบุคคล พัฒนำสมรรถนะของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นแต่ละคนและทีมงำน  
 กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นกลยุทธ์ เนื่องจำกกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรจะสนใจ
ถึงกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เติบโตอย่ำงยั่งยืนในสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และ
สนใจในทิศทำงกำรปรับตัว เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยในระยะยำวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
 กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นกำรบูรณำกำรทั้งในแนวรำบ (horizontal integration) 
และแนวดิ่ง (vertical integration) โดยในแนวรำบจะเชื่อมโยงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลทั้งหมด โดยเฉพำะ
กำรพัฒนำบุคลำกร และกำรให้สิ่งจูงใจเข้ำด้วยกัน ซึ่งจะน ำไปสู่กำรได้ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มี
สมรรถนะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกำร ส ำหรับในแนวดิ่ง คือ กำรเชื่อมโยงเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรในระดับองค์กร ระดับหน่วยงำน จนถึงระดับบุคคลเข้ำด้วยกัน โดยผ่ำนกระบวนกำรก ำหนดเป้ำหมำยผล
กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจน สมรรถนะหลักขององค์กรและบุคคล กำรพัฒนำ
ผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงต่อเนื่อง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่
สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ และผลที่ได้จำกกำรประเมินน ำไปประกอบกำรพิจำรณำตอบแทนควำมดี
ควำมชอบแก่ผู้ปฏิบัติงำน เช่น กำรเลื่อนเงินเดือน กำรเลื่อนระดับ เป็นต้น 
 

2. ลักษณะส ำคัญของกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร มีลักษณะที่ส ำคัญ สรุปได้ 4 ประกำร ดังนี้ 
 2.1 กำรปรับปรุงผลกำรปฏิบัติรำชกำร ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่กำรปรับปรุงผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
บุคคลเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร หน่วยงำน ทีมงำน และข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นแต่ละบุคคล 
เป้ำหมำยสุดท้ำยคือกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรปรับปรุงผลกำรปฏิบัติรำชกำรแบบนี้
จะเน้นกำรมองไปข้ำงหน้ำ เพ่ือพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และพันธกิจ 
มำกกว่ำกำรแก้ไชปัญหำที่ผ่ำนมำหรือท่ีเกิดขึ้นแล้ว 
 2.2 กำรพัฒนำบุคลำกร กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น  เนื่ องจำกกำรปรับป รุงผลกำรปฏิบัติรำชกำรจะเกิดขึ้นต่อเมื่ อ
กระบวนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภำพ และต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อมโยงกับสมรรถนะ
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.3 ควำมคำดหวังของผู้เกี่ยวข้อง กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรจะสะท้อนควำมพยำยำมที่
จะตอบสนองควำมต้องกำร และควำมคำดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ได้แก่ 
ผู้บริหำรท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
ผู้รับบริกำรและประชำชน แม้ควำมต้องกำรอำจไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกันก็ตำม 
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 2.4 กำรสื่อข้อควำม และกำรมีส่วนร่วม กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร จะให้ควำมส ำคัญใน
กำรสร้ำงบรรยำกำศของกำรสนทนำแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และควำมเห็นระหว่ำงผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บังคับบัญชำ ทีมงำนหรือเพ่ือร่วมงำน และข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นแต่ละคนให้เกิดขึ้น
ตลอดเวลำ เพ่ือให้เข้ำใจกันถึงควำมคำดหวังที่มีต่อกันให้ชัดเจน แลกดเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้อ
สัมพันธ์กับพันธกิจ ค่ำนิยม และเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนกำรนี้จึงน ำมำซึ่งควำมเข้ำใจ
ร่วมกันว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ จะเดินไปทำงไหนและอย่ำงไร หน่วยงำนแต่ละหน่วยงำน ข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นแต่ละคนจะมีบทบำทอย่ำงไร 
 กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร จึงมีลักษณะที่แตกต่ำงจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
โดยทั่วไป ที่มักเน้นกระบวนกำรที่เป็นกำรสั่งกำรแบบรำชกำรมำกกว่ำกำรร่วมมือและมีส่วนร่วม เน้นกำรแก้ไขสิ่งที่
ท ำผิดพลำดมำกกว่ำกำรพยำยำมท ำสิ่งที่ก ำลังเกิดขึ้นให้ดีขึ้น นอกจำกนี้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรมักถูก
มองว่ำเป็นกิจกรรมที่ไม่เชื่อมโยงกับเป้ำหมำย และพันธกิจขององค์กร ในขณะที่กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร
จะมุ่งตอบสนองต่อเป้ำหมำย และพันธกิจขององค์กรโดยมองแบบกลยุทธ์  และบูรณำกำรทั้งในแนวดิ่ง และ
แนวรำบ 
      

3. ควำมส ำคัญของกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร  ที่ให้
ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ปฏิบัติงำนเพ่ือผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่สูงขึ้น  จึงนับว่ำมี
ควำมส ำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นอย่ำงยิ่ง สรุปได ้ดังนี้ 
 3.๑ องค์กร 
  ๑) กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรจะท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ
สอดคล้องกับทิศทำงและเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๒) กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรมีลักษณะเป็นกระบวนกำรต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยผลักดัน
ให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับท ำงำนเพ่ือผลสัมฤทธิ์ตอ่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓) กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรมีกำรน ำตัวชี้วัด (KPI) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรก ำหนด    
เป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนระดับองค์กร ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่ำวสำมำรถน ำมำเป็นข้อมูลฐำน (Baseline) ส ำหรับกำร
เทียบเคียง เพ่ือปรับปรุงผลกำรปฏิบัติรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีต่อๆ ไปได ้
 3.๒ ผู้ปฏิบัติงำน (ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น)  
  ๑) กำรก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรเป็นรำยบุคคลในกระบวนกำรวำงแผน  จะท ำให้
ผู้ปฏิบัติงำนรับทรำบเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติรำชกำรของตนอย่ำงชัดเจน ตั้งแต่ต้นรอบกำรประเมิน รวมทั้งจะได้
ทรำบควำมเชื่อมโยงของงำนที่ตนรับผิดชอบ ว่ำส่งผลต่อควำมส ำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงไร 
  ๒ ) ผู้ปฏิบัติงำนจะได้รับกำรพัฒนำตำมควำมเหมำะสมของแต่ละบุคคล เนื่องจำก
กระบวนกำรได้ก ำหนดให้มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล เพ่ือแก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรท ำงำน อัน
น ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนแนวทำง/วิธีกำรของผู้ปฏิบัติงำนและกำรพัฒนำตัวบุคคลให้มีควำมเหมำะสมและส่งผลต่อ
เป้ำหมำยขององค์กรได้สมบูรณ์มำกยิ่งข้ึน 
  ๓) กำรประเมินผลงำนจะชัดเจนมำกยิ่งขึ้น เพรำะสิ่งที่จะประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ผู้ปฏิบัติงำนจะมำจำกเป้ำหมำยของงำน ซ่ึงมอบหมำยไว้ตั้งแต่ต้นรอบกำรประเมิน 
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 4. วงจรกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร  
  กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร เป็นกระบวนกำรที่มีลักษณะเป็นวัฏจักรที่หมุนวงเป็นวงจร
โดยเริ่มจำก 
  4.๑ กำรวำงแผน 
  4.๒ กำรติดตำม  
  4.๓ กำรพัฒนำ 
  4.๔ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  
  4.๕ กำรให้รำงวัล 
 

 
  4.๑ กำรวำงแผน 
   เป็นกำรก ำหนดผลส ำเร็จของงำนและเป้ำหมำยที่หน่วยงำนหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคำดหวังจำกข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งผลส ำเร็จของงำนโดยรวมของข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นทุกระดับจะส่งผลต่อควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำนหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   บทบำทของผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำในขั้นตอนนี้ คือ  
   1) ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำตกลงเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติรำชกำรร่วมกัน 
(ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย) ตั้งแต่ต้นรอบกำรประเมิน เพ่ือช่วยให้เข้ำใจร่วมกันในเป้ำหมำยของหน่วยงำนหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ำจะต้องท ำอะไรให้เป็นผลส ำเร็จบ้ำง เพรำะเหตุใดจึงต้องท ำสิ่งเหล่ำนั้น และ
ผลส ำเร็จนั้นควรจะมีคุณภำพอย่ำงไร โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
   ๑.1) ก ำหนดปัจจัยวัดผลส ำเร็จของงำน และมำตรฐำนผลงำน ที่สำมำรถวัด/ประเมิน
ได้สำมำรถเข้ำใจได ้สำมำรถตรวจสอบได้ มีควำมเท่ียงธรรม และสำมำรถปฏิบัติให้บรรลุผลส ำเร็จได้ 
   1.๒) ก ำหนดผลงำนพ้ืนฐำนที่ผู้ปฏิบัติงำนต้องท ำให้ส ำเร็จ 
   1.3) บันทึกตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยที่ เห็นพ้องต้องกันลงในเอกสำรแนบส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของงำน ก ำหนดน้ ำหนักของแต่ละตัวชี้ วัด (เมื่อรวมกันแล้วต้องเท่ำกับ100%) 
   1.4) ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำร่วมกันพิจำรณำพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร
ที่คำดหวังระบุชื่อสมรรถนะ ระดับท่ีคำดหวัง และน้ ำหนักของสมรรถนะท่ีจะใช้ส ำหรับกำรประเมินผล 

 

วงจรกำร
บริหำรผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร

1.วำงแผน

2.ติดตำม

3.พัฒนำ4.ประเมิน

5.ให้รำงวัล
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  4.2 กำรติดตำม 
   ผู้บังคับบัญชำ (ผู้ประเมิน) จะต้องมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนงำน/
โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือวัดผลส ำเร็จของงำนในช่วงเวลำนั้นๆ ว่ำ สอดคล้องกับเป้ำหมำย
ของหน่วยงำนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ และเพ่ือให้ค ำปรึกษำหำรือ แก้ไขปัญหำและอุปสรรคที่อำจ
กระทบต่อกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ใต้บังคับบัญชำ (ผู้รับกำรประเมิน)  โดยหำกมีควำมจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
แนวทำง/วิธีกำร เพ่ือให้งำนบรรลุเป้ำหมำย ก็อำจต้องปรับปรุงตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรท ำงำน และพัฒนำ
ควำมรู้/ทักษะที่ผู้รับกำรประเมินจ ำเป็นต้องใช้ในกำรท ำงำน เพ่ือให้งำนบรรลุตำมเป้ำหมำย 
  4.๓ กำรพัฒนำ 
   ระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ ผู้บังคับบัญชำ (ผู้ประเมิน) และผู้ใต้บังคับบัญชำ (ผู้รับกำร
ประเมิน) มีบทบำทหน้ำที่ที่ต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 
   ผู้รับกำรประเมินพิจำรณำพฤติกรรมของตนเองในระหว่ำงกำรท ำงำน  ว่ำเป็นไปตำม
พฤติกรรมที่คำดหวังหรือไม่ พร้อมทั้งหำกิจกรรมหรือวิธีกำรปรับปรุงตนเอง 
   ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำพฤติกรรมของผู้รับกำรประเมินในระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่ว่ำ
เป็นไปตำมสมรรถนะที่ควรจะเป็นหรือไม่ เพ่ือน ำข้อมูลดังกล่ำว มำประกอบกำรให้ค ำแนะน ำ กำรสอนงำน 
(Coaching) และกำรก ำหนดหลักสูตรหรือกิจกรรมที่จะใช้พัฒนำต่อไป 
   ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำจึงควรปรึกษำหำรือร่วมกันถึงแนวทำงในกำร
ปรับปรุงวิธีกำรท ำงำน และวิธีกำรพัฒนำควำมรู้/ทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำน เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ของงำนเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่ก ำหนดไว้ต่อไป 
  4.๔ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
   กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร เป็นกำรตรวจสอบควำมสำมำรถและสมรรถนะของ
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีต่อกำรปฏิบัติรำชกำรในงำนหรือหน้ำที่ที่รับผิดชอบตลอดรอบกำรประเมิน    
ในเชิงปริมำณ และคุณภำพ ตำมวิธีกำรที่หน่วยงำนหรือองค์กรก ำหนดไว้ เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมแผนกำรปฏิบัติรำชกำร และมำตรฐำนผลงำนที่วำงไว้เมื่อต้นรอบกำรประเมิน ว่ำผลส ำเร็จในกำร
ปฏิบัติรำชกำรของแต่ละบุคคล เป็นไปตำมเป้ำหมำยจริงหรือไม่ อย่ำงไร เพ่ือที่จะใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
ตัดสินใจในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ เช่น กำรเลื่อนเงินเดือน กำรแต่งตั้งหรือกำรพัฒนำ เป็นต้น 
   ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำว ผู้บังคับบัญชำ (ผู้ประเมิน) ควรท ำหน้ำที่ 
ดังนี้ 
   1) รวบรวมข้อมูลผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ใต้บังคับบัญชำ 
   2) เปรียบเทียบผลงำนจริงกับเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
   3)  ให้คะแนนสมรรถนะที่แสดงออกจริงเมื่อเทียบกับระดับที่คำดหวัง  
   4) น ำคะแนนที่ได้จำก 2) และ 3) ไปสรุปกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ือค ำนวณ
คะแนนรวม 
   5) น ำผลกำรประเมินไปปรึกษำหำรือกับผู้บังคับบัญชำในล ำดับถัดไป 
   6) แจ้งผลกำรประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชำทรำบ 
   7) ร่วมกันวำงแผนส ำหรับกำรประเมินในรอบถัดไป 
   8) ร่วมกันวำงแผนพัฒนำผู้รับกำรประเมิน 
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  4.๕ กำรให้รำงวัล 
   กำรให้รำงวัล มีควำมส ำคัญต่อวงจรกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรและต่อหน่วยงำน
หรือองค์กร ในฐำนะที่เป็นกำรตอบแทนข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด และตำมข้อตกลงที่หน่วยงำนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดไว้ 
   กำรให้รำงวัล มีทั้งรำงวัลที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน โดยกำรให้รำงวัลอำจมีทั้งที่
เป็นทำงกำรหรือไม่เป็นทำงกำรก็ได้ เช่น กำรเลื่อนเงินเดือน กำรให้โบนัส กำรแต่งตั้งในต ำแหน่งที่สูงขึ้น หรือกำร
ยกย่องชมเชย เป็นต้น  
  กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร จึงเป็นกระบวนกำรที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่ำงๆ ดังกล่ำว
ตั้งแต่ขั้นตอนกำรวำงแผน จนถึงขั้นตอนกำรให้รำงวัลเพ่ือตอบแทนผลส ำเร็จในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยเฉพำะใน
ขั้นตอนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรนั้น ก็คือกำรประเมินตำมสิ่งที่ตกลงกันไว้หรือผลสัมฤทธิ์ของงำนซึ่ง
ก ำหนดโดยตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย รวมถึงพฤติกรรมซึ่งแสดงออกในกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งก ำหนดโดยสมรรถนะ 
(Competency) นั่นเอง ในกำรประเมินจะน ำคะแนนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ส่วนหนึ่ง กับคะแนนกำรประเมิน
สมรรถนะอีกส่วนหนึ่ง เมื่อน ำมำคิดค ำนวณรวมกันจะได้คะแนนผลกำรปฏิบัติรำชกำร  ซึ่งจะน ำไปใช้ในกำร
พิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในกำรปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้ปฏิบัติกับผู้บังคับบัญชำ เพ่ือน ำไปสู
กำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิผลในกำรปฏิบัติรำชกำร ตลอดจนกำรพัฒนำบุคลำกรต่อไป 
 

............................................................................. ............. 
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กำรประเมนิผลกำรปฏบิัตริำชกำรขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ 
 
1. ควำมหมำยของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร เป็นกระบวนกำรอย่ำงเป็นระบบเพ่ือผลักดันให้ผลกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้ำหมำย โดยกำรเชื่อมโยงเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนในระดับ
องค์กร หน่วยงำน และบุคคลเข้ำด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บังคับบัญชำในกำรก ำกับ
ติดตำมเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนในสังกัดสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
ในกำรปฏิบัติรำชกำร ตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 

1.2 เพ่ือให้ผู้บริหำรหรือผู้บังคับบัญชำน ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรไปใช้ประกอบกำร
พิจำรณำเลื่อนต ำแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และให้เงินรำงวัลประจ ำปี (โบนัส) แก่ข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ตำมหลักกำรของระบบคุณธรรม 

 

2. หลกัเกณฑก์ำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิรำชกำร 
 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันนั้น ผู้บังคับบัญชำ (ผู้ประเมิน) ส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญกับกำรประเมินเมื่อสิ้นรอบกำรประเมินโดยใช้ดุลย
พินิจของผู้บังคับบัญชำเป็นหลัก แล้วน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ท ำให้ผลกำรประเมินไม่
สำมำรถระบุควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้ที่มีผลงำนดีเด่น ปำนกลำง และต่ ำกว่ำมำตรฐำน รวมทั้งไม่สำมำรถระบุควำม
เชื่อมโยงระหว่ำงผลกำรปฏิบัติรำชกำรระดับบุคคล หน่วยงำน และผลงำนขององค์กรได้อย่ำงชัดเจน  
 ในกำรปรับปรุงระบบจ ำแนกต ำแหน่งจำกระบบซี ไปเป็นระบบแท่งนั้น จึงได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นใหม่ โดยน ำแนวคิดและ
กระบวนกำร “กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร” มำใช้ เพ่ือเป็นเครื่องมือของผู้บริหำรหรือผู้บังคับบัญชำในกำร
ก ำกับติดตำมงำนให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และมีวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เหมำะสมกับลักษณะงำนแต่ละลักษณะงำนได้  โดยข้อเสนอในหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรใหม่ จะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 2.1 คะแนนจำกผลสัมฤทธิ์ของงำน โดยมีองค์ประกอบคือ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย ก ำหนดโดย
พิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของงำนและกำรตกลงกันระหว่ำงผู้ใต้บังคับบัญชำ (ผู้ถูกประเมิน) กับผู้บังคับบัญชำ            
(ผู้ประเมิน) 
 2.2 คะแนนจำกกำรประเมนิพฤตกิรรมหรือสมรรถนะ โดยอ้ำงอิงจำกข้อก ำหนดสมรรถนะที่ กถ. 
หรือ ก.กลำง (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) ก ำหนด 
 2.3 คะแนนจำกกำรประเมินปัจจัยอื่นๆ โดยอ้ำงอิงจำกข้อก ำหนดของหน่วยงำน หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3. ขั้นตอนและวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร เป็นกำรประเมินค่ำของบุคคลผู้ปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ ทั้ง
ผลงำนและคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่มีคุณค่ำต่อกำรปฏิบัติรำชกำรในหน้ำที่นั้น ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำง
แน่นอน ภำยใต้กำรสังเกต จดบันทึกและประเมินโดยผู้บังคับบัญชำ โดยอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นระบบและมี
มำตรฐำน มีเกณฑ์กำรประเมินที่มีประสิทธิภำพในทำงปฏิบัติให้ควำมเป็นธรรม ซึ่งขั้นตอนและวิธีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรที่จะเกิดข้ึนภำยใต้ระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรจะสำมำรถสรุปได้ ดังนี้ 
 3.1 รอบกำรประเมินและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
  ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นจะมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรปีละ 2 รอบ คือ 
 

รอบที ่๑ เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม – ๓๑ มีนำคมของปี ถัดไป 

รอบที ่๒ เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงวันที่ ๑ เมษำยน – ๓๐ กันยำยน 
 
 
 

ก ำหนดโดยพิจำรณำจำก
ควำมส ำเร็จของงำน และ

ผู้บังคับบัญชำ กับผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ตกลงกันกัน 

องคป์ระกอบ 
ผลสมัฤทธิ์ของงำน 

 - ตัวชี้วัด 
 - ค่ำเป้ำหมำย 

องคป์ระกอบ 
พฤตกิรรม/สมรรถนะ 

องคป์ระกอบอืน่ๆ 
(ข้ึนอยู่กับ อปท.) 

อ้ำงอิงจำกข้อก ำหนด
สมรรถนะ ตามประกาศ กถ. 

หรือ ก.กลาง 

อ้ำงอิงจำกข้อก ำหนดของ 
อปท. 

คะแนนประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

คะแนนประเมิน
สมรรถนะ 

คะแนนประเมิน
ปัจจัยอื่น 

คะแนนผล    
การปฏิบัติงาน 

พิจำรณำ       
เลื่อนเงนิเดือน 

แจ้งผลกำรปฏบิตังิำน และ
ปรึกษำหำรือถึงกำรพฒันำ 

70% 30% 
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 3.2 องค์ประกอบของกำรประเมินและสัดส่วนน้ ำหนักในกำรประเมิน 
  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  จะมีองค์ประกอบในกำรประเมินอย่ำงน้อย 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ 
  1) องค์ประกอบด้ำนผลสัมฤทธิ์ของงำน ซึ่งจะประเมินใน 4 มิติ คือ  
   1.1) ปริมำณผลงำน  
   1.2) คุณภำพผลงำน  
   1.3) ควำมรวดเร็วหรือตรงตำมก ำหนดเวลำที่ก ำหนด   
   1.4) ควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกร  
  2) องค์ประกอบด้ำนพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ ซึ่งจะประเมินจำกสมรรถนะ
หลักตำมข้อเสนอเกี่ยวกับต้นแบบสมรรถนะ และสมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำนที่มีกำรก ำหนด โดยสมรรถนะหลัก
ตำมข้อเสนอจะมี 5 สมรรถนะ คือ 
   2.1) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   2.2) กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม 
   2.3) ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน 
   2.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ 
   2.5) กำรท ำงำนเป็นทีม 
  3) องค์ประกอบอื่นๆ กถ. หรือ ก.กลำง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจก ำหนดให้มี
องค์ประกอบที ่๓ เป็นกำรเฉพำะเพ่ิมเติมจำก ๒ องค์ประกอบแรกก็ได้  
  องค์ประกอบในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำว จะมีสัดส่วนหรือน้ ำหนักไม่
เท่ำกัน   ซ่ึงน้ ำหนักขององค์ประกอบ จะถูกน ำไปใช้ในกำรคิดคะแนนผลกำรปฏิบัติรำชกำรโดยทั่วไป น้ ำหนักของ
องค์ประกอบด้ำนผลสัมฤทธิ์ของงำน จะมีน้ ำหนักไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๐ และจะมีกำรก ำหนดให้ข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่นที่พ้นจำกกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรแล้ว และผู้ที่อยู่ระหว่ำงกำรทดลองปฏิบัติรำชกำร 
มีน้ ำหนักขององค์ประกอบกำรประเมินแตกต่ำงกัน เช่น ก ำหนดสัดส่วนผลสัมฤทธิ์ของงำน : พฤติกรรมกำร
ปฏิบัติงำนหรือสมรรถนะดังนี้ 

พนกังำนสว่นทอ้งถิน่ น้ ำหนกัผลสมัฤทธิ์ของงำน        
(ไมต่่ ำกวำ่ 70%) น้ ำหนกัพฤตกิรรม/สมรรถนะ 

ผู้ที่พ้นกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่ 70% 20% 

ผู้ที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่ 50% 50% 
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 3.3 กำรก ำหนดระดับผลกำรประเมิน   
  ในแต่ละรอบกำรประเมิน ผู้ใต้บังคับบัญชำ (ผู้ถูกประเมิน) จะต้องท ำกำรตกลงเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัด เป้ำหมำยและผลกำรปฏิบัติรำชกำรร่วมกับผู้บังคับบัญชำ (ผู้ประเมิน) ตั้งแต่เริ่มต้นรอบกำรประเมิน และ
จะท ำกำรประเมินผลโดยเทียบเคียงผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ท ำได้จริงกับเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ เพ่ือสรุปเป็นคะแนน
ประเมิน ณ ปลำยรอบกำรประเมิน (ระหว่ำงรอบหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ เช่น มีกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่ 
อปท. ท ำให้ อปท.มีงำนเพ่ิมเติมจำกที่ได้ตกลงไว้ ณ ต้นรอบกำรประเมิน ผู้ใต้บังคับบัญชำ (ผู้ถูกประเมิน) อำจ
พิจำรณำร่วมกับผู้บังคับบัญชำ (ผู้ประเมิน) เพ่ือท ำกำรปรับปรุงสิ่งที่ได้ตกลงกันไว้ก็ได้ โดยกำรปรับปรุงนี้จะถูกใช้
ในกำรประเมิน ณ ปลำยรอบกำรประเมิน) โดยจะก ำหนดระดับผลกำรประเมินตำมกลุ่มคะแนน ดังนี้ 
 1) กำรคิดคะแนนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ก ำหนดให้ค ำนวณคะแนนทั้งในส่วนของกำรประเมินผล
สัมฤทธิข์องงำน และกำรประเมินสมรรถนะ โดยให้น ำผลคะแนนที่ได้จำกแต่ละส่วน มำค ำนวณผลคะแนนตำม  ค่ำ
น้ ำหนักของแต่ละองค์ประกอบ ตำมสัดส่วนที่ก ำหนดไว้ แล้วให้สรุปคะแนนผลกำรปฏิบัติรำชกำรในภำพรวม ซึ่ง
จะมีคะแนนเต็มร้อยละ 100  
 

 
 
 
 
 
  ๒) กำรแบ่งระดับผลกำรประเมิน จะมีกำรแบ่งคะแนนผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่รวมได้ ออกเป็น 5 
ระดับ ได้แก่  
  2.1) ดีเด่น  
  2.2) ดีมำก  
  2.3) ด ี 
  2.4) พอใช้  
  2.5) ต้องปรับปรุง (ต่ ำกว่ำร้อยละ 60) 
 แต่กรณีข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ต้องทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร นอกจำกจะแบ่ง  
ระดับผลกำรปฏิบัติรำชกำร ออกเป็น 5 ระดับ ดังกล่ำวแล้ว ยังจะต้องน ำผลกำรปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำวมำใช้ใน
กำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วย โดยน ำคะแนนผลกำรปฏิบัติรำชกำรมำจัดแยกออกเป็น ๒ 
ระดับ ได้แก่ ผ่ำนกำรประเมิน (ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป) และ ไม่ผ่ำนกำรประเมิน(ต่ ำกว่ำ 60) 
 ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ได้ดังกล่ำว นอกจำกจะถูกน ำไปจัดระดับผลกำรปฏิบัติรำชกำร เพ่ือใช้ใน
กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน และในกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรแล้ว ยังจะใช้ในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรแต่งตั้ง เป็นต้น 
 
 
 

 
 

คะแนนผลการปฏิบัติราชการ 

(100 คะแนน) 

คะแนนผลสมัฤทธ์ิของงาน 
X 

น า้หนกัผลสมัฤทธ์ิของงาน 

คะแนนสมรรถนะ 
X 

น า้หนกัสมรรถนะ 
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 3.4 กำรจัดท ำข้อตกลงผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
  ในช่วงต้นรอบของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแต่ละครั้ง ผู้บังคับบัญชำ (ผู้ประเมิน) และ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ (ผู้รับกำรประเมิน) ต้องร่วมกันวำงแผนกำรปฏิบัติรำชกำรและจัดท ำข้อตกลงผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรรำยบุคคล เพ่ือใช้เป็นข้อตกลงในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล 
  เมื่อครบรอบกำรประเมิน ผู้บังคับบัญชำ (ผู้ประเมิน) จะต้องประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของผู้ใต้บังคับบัญชำ (ผู้รับกำรประเมิน) ตำมท่ีได้ตกลงกันไว้ และร่วมกันวิเครำะห์ผลส ำเร็จของงำนและสมรรถนะ
ในกำรปฏิบัติรำชกำร เพ่ือหำควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำรำยบุคคล 
 

 3.5 หลักเกณฑ์กำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
  กำรจัดท ำข้อตกลงตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย จะต้องมีกำรจัดท ำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำร
มอบหมำยงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ และผู้ใต้บังคับบัญชำ โดยด ำเนินกำร 
ดังนี้ 
  1) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน  จะพิจำรณำจำกภำระงำนที่ปฏิบัติอยู่จริงของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ(ผู้รับกำรประเมิน) ในแต่ละรอบกำรประเมิน โดยให้ก ำหนดตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่บ่งชี้ผลส ำเร็จของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม ชัดเจน และเหมำะสมกับลักษณะงำน ซึ่งตกลงและเห็นชอบ
ร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ(ผู้ประเมิน) และผู้ใต้บังคับบัญชำ(ผู้รับกำรประเมิน) ทั้งนี้ กำรก ำหนดตัวชี้วัด จะอิง
กับงำนท่ีผู้รับกำรประเมินรับผิดชอบ โดยมีด้วยกัน ๓ ลักษณะ ได้แก่  
    (1) งำนตำมท่ีปรำกฏในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (๒) งำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (๓) งำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ ซึ่งไม่ใช่งำนประจ ำของหน่วยงำน หรือ
ของผู้รับกำรประเมิน เช่น งำนโครงกำร หรืองำนในกำรแก้ปัญหำส ำคัญเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในรอบกำรประเมิน เป็น
ต้น 
  ซ่ึงตัวชี้วัดที่จัดท ำผลสัมฤทธิ์ของงำน จะแบ่งออกได้เป็น ๔ มิต ิได้แก่ 
   1.1) มติดิำ้นปรมิำณของงำน โดยพิจำรณำจำกจ ำนวนผลงำนที่ท ำได้ส ำเร็จ
เปรียบเทียบกบัปริมำณงำนที่ก ำหนดหรือปริมำณงำนที่ควรจะท ำได้ในเวลำที่ควรจะเป็น 
   1.2) มติดิำ้นคุณภำพของงำน โดยพิจำรณำจำกควำมถูกต้อง ประณีต ควำมเรียบร้อย
ของงำน และตรงตำมมำตรฐำนของงำน 
   1.3) มติดิำ้นควำมรวดเรว็หรอืตรงตอ่เวลำ โดยพิจำรณำจำกเวลำที่ใช้ปฏิบัติงำนเทียบ
กับเวลำที่ก ำหนดไว้ 
   1.4) มติดิำ้นควำมประหยดัหรือควำมคุ้มค่ำในกำรใชท้รัพยำกร โดยพิจำรณำจำกกำร
ประหยัดในกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ ต้นทุน หรือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำงำน กำรระวังรักษำเครื่องมือเครื่องใช้ 
   โดยในกำรก ำหนดสัดสว่นคำ่น้ ำหนกัของแตล่ะตวัตวัชีว้ดั ต้องก ำหนดให้มีควำม
เหมำะสม โดยค ำนึงถึงน้ ำหนักควำมส ำคัญของแต่ละตัวชี้วัด น้ ำหนักตัวชี้วัดแต่ละตัวร่วมกันแล้วต้องเท่ำกับ 100 
และในระหว่ำงรอบกำรประเมินกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำย หรืองำนที่ได้รับมอบหมำยเปลี่ยนแปลงไป 
หรือมีกำรโอน ย้ำย เปลี่ยนแปลงต ำแหน่งและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชำ(ผู้ประเมิน) และ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ(ผู้รับกำรประเมิน) ร่วมกันพิจำรณำปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในระหว่ำงรอบกำร
ประเมิน 
 

 

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย



WWW.LOCALTRAIN57.COM 

11 
 

  2) กำรประเมนิพฤตกิรรมกำรปฏบิัตริำชกำรหรือสมรรถนะ จะกระท ำโดยอ้ำงอิงข้อก ำหนด
สมรรถนะและนิยำมสมรรถนะที่เป็นข้อเสนอของ สปร. ต่อ กถ. ซึ่งจะมีกำรแบง่สมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 
   2.1) สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 
    (1) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
    (2) กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม 
    (3) ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน 
    (4) กำรบริกำรเป็นเลิศ 
    (5) กำรท ำงำนเป็นทีม 
   2.2) สมรรถนะประจ ำผู้บรหิำร ประกอบด้วย  
    (1) กำรเป็นผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลง  
    (2) ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำ  
    (3) ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน  
    (4) กำรคิดเชิงกลยุทธ์ 
   2.3) สมรรถนะประจ ำต ำแหนง่งำน ประกอบด้วย 
    (1) กำรคิดวิเครำะห์ 
    (2) กำรค้นหำและกำรจัดกำรฐำนข้อมูล 
    (3) กำรแก้ไขปัญหำแบบมืออำชีพ 
    (4) ศิลปะกำรโน้มน้ำวจูงใจ 
    (5) กำรให้ควำมรู้และกำรสร้ำงสัมพันธ์ 
    (6) กำรแก้ไขปัญหำและกำรด ำเนินกำรเชิงรุก 
    (7) กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    (8) กำรบริหำรทรัพยำกร 
    (9) กำรวำงแผนและกำรจัดกำร 
        (10) กำรวิเครำะห์และกำรบูรณำกำร 
        (11) ควำมละเอียดรอบคอบและควำมถูกต้องของงำน 
                                      (12) กำรยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
        (13) กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในทุกภำคส่วน 
        (14) ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
        (15) กำรมุ่งควำมปลอดภัยและกำรระวังภัย 
        (16) กำรก ำกับติดตำมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
                  (17) กำรสั่งสมควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในสำยอำชีพ 
        (18) กำรควบคุมและจัดกำรสถำนกำรณ์อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
        (19) จิตส ำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
        (20) ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น 
        (21) สร้ำงสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 
        (22) ควำมเข้ำใจผู้อ่ืนและตอบสนองอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
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  ส ำหรับระดับควำมคำมหวังของสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร และสมรรถนะประจ ำ
ต ำแหน่ง จะมีรำยละเอียดตำมหนังสือคู่มือกำรก ำหนดสมรรถนะข้ำรำชกำรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งหมด  3 เล่ม คือ คู่มือ
สมรรถนะหลัก คู่มือสมรรถนะประจ ำผู้บริหำร และคู่มือสมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน 
 ส ำหรับวิธีกำรในกำรประเมินสมรรถนะจะใช้วีกำรสังเกตพฤติกรรมกำรแสดงออกที่เห็นเด่นชัด
ของผู้รับกำรประเมิน โดยใช้วิธีกำรบันทึกพฤติกรรมส ำคัญของผู้รับกำรประเมินในระหว่ำงรอบกำรประเมิน เพ่ือ
น ำไปใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงประกอบกำรพิจำรณำประเมินสมรรถนะในช่วงปลำยรอบกำรประเมิน โดยใช้วีกำร
เปรียบเทียบพฤติกรรมที่สังเกตได้ของผู้รับกำรประเมินกับพฤติกรรมบ่งชี้ที่ก ำหนดไว้ในระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
ตำมประเภทต ำแหน่งและระดับต ำแหน่งของผู้รับกำรประเมิน แล้วจึงสรุประดับสมรรถนะที่ประเมินได้   
 

  3) คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร จะก ำหนดให้มีกำรแต่งตั้ง “คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร” เพื่อท ำ
หน้ำที่พิจำรณำเสนอควำมเหน็เกีย่วกับมำตรฐำนและควำมเป็นธรรมของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรในกำร
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำ(ผู้ประเมิน) ก่อนที่จะเสนอผลกำรประเมินต่อนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 กำรด ำเนินกำรประเมินผลปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำว จะด ำเนินกำรโดยกำรใช้บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัด
และค่ำเป้ำหมำย เพ่ือใช้ในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และเพ่ือระบุสมรรถนะท่ีจะประเมิน ในช่วงเริ่มรอบกำร
ประเมิน เมื่อถึงเวลำสิ้นสุดรอบกำรประเมิน จะถูกน ำมำใช้ในกำรสรุปคะแนนกำรประเมิน บันทึกกำรแจ้งผลกำร
ประเมิน ตลอดจนก ำหนดแผนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
 

  4) กำรแจ้งผลกำรประเมนิกำรปฏบิตัิรำชกำร ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรแต่ละครั้ง 
จะต้องมีกำรแจ้งผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นผู้รับกำรประเมิน ดังนี้ 
   4.1) ให้ผู้บังคับบัญชำ(ผู้ประเมิน) แจ้งผลกำรประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ(ผู้รับกำร
ประเมิน) ทรำบเป็นรำยบุคคล และให้ค ำปรึกษำ ชี้แนะแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ(ผู้รับกำรประเมิน) ร่วมทั้งร่วมกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ(ผู้รับกำรประเมิน) จัดท ำแผนพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล 
   4.2) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ(ผู้รับกำรประเมิน) ลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรประเมิน 
กรณีให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ(ผู้รับกำรประเมิน) ไม่ยินยอมลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชำ      
(ผู้ประเมิน) หำพยำนที่เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นอย่ำงน้อย 2 คนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเดียวกัน ลงลำยมือชื่อเป็นพยำนว่ำได้มีกำรแจ้งผลกำรประเมินแล้ว 
   4.3) ให้ อปท. ประกำศรำยชื่อผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผย
ให้ทรำบโดยทั่วกัน  
 

  5) กำรน ำผลกำรประเมนิไปใช้ ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ได้ด ำเนินกำรเสร็จ
แล้ว จะได้น ำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้ 
   5.1) กำรเลื่อนเงินเดือน 
   5.2) กำรแต่งตั้ง (เลื่อนระดับ เปลี่ยนสำยงำน ฯลฯ) 
   5.3) กำรให้ออกจำกรำชกำร 
   5.4) กำรพัฒนำ และเพ่ิมพูนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร 
   5.5) กำรให้รำงวัลประจ ำปี (โบนัส) 
   5.5) กำรบริหำรงำนบุคคลในเรื่องอ่ืนๆ (รำงวัลจูงใจ ค่ำตอบแทน ฯลฯ) 
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4. ข้อเสนอแนะขั้นตอนและช่วงเวลำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 ในแต่ละรอบกำรประเมินผู้บังคับบัญชำ(ผู้ประเมิน) ผู้ใต้บังคับบัญชำ(ผู้รับกำรประเมิน) และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ควรจะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและช่วงเวลำโดยสรุปได้ ดังนี้  
 

กำรประเมนิ ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำร รอบที ่1 รอบที ่2 
1. ตน้รอบกำรประเมนิ 1.1 อปท. แจ้งหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ

รำชกำรให้ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นทรำบโดย
ทั่วกัน 

ตลุำคม เมษำยน 

1.2 ผู้รับกำรประเมินวำงแผนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับผู้
ประเมิน โดยให้มีกำรมอบหมำยงำนที่ชัดเจน และลงนำม
รับทรำบข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล 

ตลุำคม เมษำยน 

2. ระหวำ่งรอบกำร
ประเมนิ 

2.1 ผู้รับกำรประเมินปฏิบัติงำนให้เกิดผลงำนตำมที่
จัดท ำข้อ

..........................................................................................  
ตกลงไว้ 

ตลุำคม – 
มีนำคม 

เมษำยน – 
กันยำยน 

2.2 ผู้ประเมินให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และสอนงำนแก่
ผู้รับกำรประเมิน 

ตลุำคม – 
มีนำคม 

เมษำยน – 
กันยำยน 

2.3 ผู้ประเมินติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำร
ประเมินเป็นระยะ และพัฒนำผู้รับกำรประเมินให้มี
สมรรถนะที่เหมำะสมเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุ
เป้ำหมำที่วำงไว้ 

ตลุำคม – 
มีนำคม 

เมษำยน – 
กันยำยน 

2.4 กรณีมีควำมจ ำเป็น หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงในเชิง
นโยบำย หรือมีกำรโอน ย้ำยเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งและ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ อำจด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อตกลงผลกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล โดยกำร
ปรับเปลี่ยน เพ่ิม ลดตัวชี้วัดหรือค่ำเป้ำหมำย รวมทั้งค่ำ
น้ ำหนักของตัวชี้วัดได้  

ตลุำคม – 
มีนำคม 

เมษำยน – 
กันยำยน 

3. ครบรอบกำรประเมนิ 3.1 ผู้ประเมินด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของผู้ รับกำรประเมิน แล้วเสนอผลกำรประเมินให้
ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไป เพ่ือพิจำรณำผลกำรประเมิน
ตำมล ำดับชั้น โดยให้แต่ละส ำนัก/กอง/ส่วน จัดท ำบัญชี
รำยชื่อข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมล ำดับผล
กำรประเมิน 

เมษำยน ตลุำคม 
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กำรประเมนิ ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำร รอบที ่1 รอบที ่2 
3. ครบรอบกำรประเมนิ  

(ตอ่) 
3.2 ให้ส ำนักปลัด/กองกำรเจ้ำหน้ำที่รวบรวมผล
กำรประเมิน เสนอคณะกรรมกำรกลั่นกรองผล
กำรปฏิบัติรำชกำรพิจำรณำ 

เมษำยน ตลุำคม 

3.3 เมื่อคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรพิจำรณำเสนอควำมเห็นต่อนำยกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้ผู้ประเมินแจ้งผลกำร
ประเมินแก่ผู้รับกำรประเมินเป็นรำยบุคคล โดย
ให้ผู้รับกำรประเมินลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำร
ประเมิน กรณีผู้รับกำรประเมินไม่ยอมลงลำยมือ
ชื่อรับทรำบผลกำรประเมินให้ข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่นอย่ำงน้อย 1 คนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน ลงลำยมือ
ชื่อเป็นพยำนว่ำได้มีกำรแจ้งผลกำรประเมิน
ดังกล่ำวแล้วด้วย 

เมษำยน ตลุำคม 

3.4 อปท. น ำผลกำรประเมินไปประกอบกำร
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

เมษำยน ตลุำคม 

3.5 ผู้ประเมินเก็บส ำเนำผลกำรประเมินไว้ที่
หน่วยงำนอย่ำงน้อย 2 รอบกำรประเมิน ส่วน
ต้นฉบับให้ส ำนักปลัด/กองกำรเจ้ำหน้ำที่ เก็บ
รักษำไว้ 

เมษำยน ตลุำคม 

 
  

   ..........................................................................................  
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ค ำอธบิำย 
กำรประเมนิผลกำรปฏบิัตงิำนของพนกังำนจำ้ง 

 
 ระบบพนักงำนจ้ำง เป็นระบบกำรสรรหำบุคลำกรเพ่ือมำปฏิบัติงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยใช้กำรจ้ำงงำนตำมสัญญำ เป็นระบบที่มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว ภำยใต้สัญญำจ้ำง เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีผู้ปฏิบัติงำนในลักษณะกำรสนับสนุนภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นต้อง
ใช้ก ำลังคนเพ่ิมขึ้น หรือเป็นกำรจ้ำงเพ่ือสนับสนุนงำนเชิงนโยบำย ยุทธศำสตร์ส ำคัญที่มีผลกระทบสูงต่อกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นกำรจ้ำงระยะสั้น ระยะเวลำกำรจ้ำงสิ้นสุดตำมภำรกิจ และมี
กำรก ำหนดระยะเวลำกำรจ้ำงที่ชัดเจน ซึ่งระบบพนักงำนจ้ำงจะมุ่งเน้นผลงำนและผลสัมฤทธิ์ของงำนของผู้ได้รับ
กำรจ้ำงเป็นหลัก 
 

1. หลักกำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง 
 ระบบพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มมีมำตั้งแต่ปี 2547 และมีกำรปรับปรุงเมื่อ        
1 มกรำคม 2557 ตำมประกำศคะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต.) 
เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557 โดยมีกำรน ำระบบบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำนมำใช้กับกำรบริหำรพนักงำนจ้ำง และได้มีกำรเปลี่ยนแปลงระบบค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงจำก
ระบบที่ใช้บัญชีค่ำตอบแทนเป็นขั้น เปลี่ยนมำเป็นกำรใช้ระบบค่ำตอบแทน ขั้นต่ ำ – ขั้นสูง กำรเลื่อนค่ำตอบแทน
ใช้เป็นร้อยละ (%) และปรับปรุงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งเน้นผลงำนและผลสัมฤทธิ์ของงำนมำใช้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่น ำมำใช้นี้มีหลักกำรที่ส ำคัญ คือ  
 1.1 มีประสิทธิภำพ โปร่งใส เป็นธรรม 
 1.2 มุง่เน้นผลงำนและผลสัมฤทธิ์ของงำนของพนักงำนจ้ำง 
 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงบนหลักกำรดังกล่ำว เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีผู้ปฏิบัติงำนที่สำมำรถปฏิบัติภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล และมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  (1) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรพนักงำนจ้ำงและน ำผลกำรประเมินไปใช้ เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำในเรื่องตำ่งๆ แล้วแต่กรณ ีเช่น 

¾ กำรเลื่อนค่ำตอบแทน 
¾ กำรเลิกจำ้ง 
¾ กำรตอ่สัญญำจ้ำง 

  (2) เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้แก่พนักงำนจ้ำงทีป่ฏิบัติงำนได้ตำมที่ก ำหนด หรือสูงกว่ำ 
  (3) เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรม ในกำรพิจำรณำเลื่อนค่ำตอบแทน และกำรบริหำรงำนบุคคล 
 

 
 
 

 
 

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย



WWW.LOCALTRAIN57.COM 

16 
 
2. วธิกีำรประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนของพนกังำนจ้ำง 
 2.๑ องค์ประกอบกำรประเมิน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนจ้ำง ตำมข้อ 39 (1) ของ
ประกำศคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.) เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ลงวันที่  10 กรกฎำคม 2557 มีองค์ประกอบกำรประเมินที่ ใช้ ในกำรพิจำรณำ 
ประกอบด้วย 
  (๑) องค์ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนจ้ำง ประกอบด้วย “ผลสัมฤทธิ์ของงำน” 
และ “พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนหรือสมรรถนะ” โดยตำมประกำศจะก ำหนดสัดส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงำนต้อง
ไมน่อ้ยกว่ำร้อยละ ๘๐  
  (๒) กำรประเมิน “ผลสัมฤทธิ์ของงำน” จะพิจำรณำจำก “ควำมส ำเร็จของงำน” ตำมตัวชี้วัด
และ/หรือตัวบ่งชี้ผลผลิตและผลลัพธ์ของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยกำรประเมินตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของงำนมีมติที่
ใช้ในกำรพิจำรณำ ๔ มิติ  ไดแ้ก่ 
    (2.1) มิติ “ปริมำณผลงำน” 
    (2.2) มิติ “คุณภำพผลงำน” 
    (2.3) มิติ “ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ” 
    (2.4) มิติ “กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ” 
  กำรประเมิน “ผลสัมฤทธิ์ของงำน” ในลักษณะใด มิติใด ด้วยน้ ำหนักคะแนนเท่ำใด ผู้บังคับบัญชำ (ผู้
ประเมิน) จะต้องตกลงกับพนักงำนจ้ำง(ผู้รับกำรประเมิน” โดยจะต้องสอดคล้องกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ระบุไว้ในสัญญำ
จ้ำง 
  (๓) กำรประเมิน “พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนหรือสมรรถนะ”จะพิจำรณำจำก “พฤติกรรมที่
แสดงออกในกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงรอบกำรประเมิน” ซึ่งส่งผลต่อควำมส ำเร็จของงำน จำกสมรรถนะที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนที่ส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด โดยส่วนรำชกำรหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะ 
 

 2.๒ ผู้ประเมิน 
   ผู้ประเมินพนักงำนจ้ำง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นของพนักงำนจ้ำง และกำรประเมินนี้จะมี
คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน พิจำรณำมำตรฐำน ควำมโปร่งใส และควำมเป็นธรรมของ
กำรประเมินก่อนเสนอนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน ำไปใช้ในกำรเลื่อนค่ำตอบแทน และกำรบริหำรงำน
บุคคลชองพนักงำนจ้ำงในเรื่องอ่ืนไป ต่อไป 
 

 2.๓ ระดับผลกำรประเมิน 
   ระดับผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง ได้ก ำหนดไว้ตำมข้อ 39 (2) ของ
ประกำศคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.) เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557  โดยผลกำรประเมินจะมีมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และ
แบ่งระดับผลกำรประเมินเป็น ๕ ระดับ ตำมช่วงคะแนนประเมิน ดังนี้ 

¾ ระดับดีเดน่   ๙๕ - ๑๐๐   คะแนน 
¾ ดีมำก    ๘๕ - ๙๔     คะแนน 
¾ ด ี   ๗๕ - ๘๔     คะแนน 
¾ พอใช้    ๖๕ - ๗๔     คะแนน 
¾ ตอ้งปรับปรุง   นอ้ยกว่ำ ๖๕ คะแนน 
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 2.๔ คณะกรรมกำรกลัน่กรองกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 
   ตำมข้อ 41 ของประกำศคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. 
และ ก.อบต.) เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2547 ก ำหนดให้นำยกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ท ำหน้ำที่ช่วยพิจำรณำ
กลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง เพ่ือควำมเป็นธรรมจำกกำรใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำ
ก่อนที่จะเสนอผลกำรประเมินต่อนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 
  (1) นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรองนำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำยำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมำย เป็น ประธำน 
  (2) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (3) ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ผู้อ ำนวยกำรกอง/หัวหน้ำกอง/หัวหน้ำส่วน ที่มีพนักงำนจ้ำงสังกัดอยู่  
 

 2.๕ ระยะเวลำกำรประเมิน 
   กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง จะต้องมีกำรประเมินปลีะ ๒ ครั้งตำมปีงบประมำณ ดังนี้ 
   ครั้งที่ ๑ ส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ถึง ๓๑ มีนำคมของปีถัดไป 
   ครั้งที่ ๒ ส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงวันที่ ๑ เมษำยน ถึง ๓๐ กันยำยนของปี
เดียวกนั 
 

 2.๖ ขั้นตอนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
   กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.) เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ได้ก ำหนดขั้นตอนกำรประเมินไว้ ดังนี้ 
 

ระยะเวลำ ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำร ผูร้บัผดิชอบ 
1. ตน้รอบกำรประเมนิ 
   (รอบท่ี 1 = ตุลำคม)   
   (รอบที่ 2 = เมษำยน) 

1.1 อปท. ก ำหนดเป้ำหมำยผลส ำเร็จของงำนในภำพรวม
ของ อปท. ที่จะมอบพนักงำนจ้ำงปฏิบัติ 
 

 - ส่วนรำชกำรทุกส่วนรำชกำร 

1.2 ร่วมวำงแผนกำรปฏิบัติงำน  ก ำหนดข้อตกลงกำร
ปฏิบัติงำน โดยประกอบด้วยภำระงำน เป้ำหมำยและ/หรือ
ระดับควำมส ำเร็จของงำน ที่พนักงำนจ้ำงต้องรับผิดชอบใน
รอบกำรประเมิน รวมทั้งก ำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐำนบ่งชี้
ควำมส ำเร็จของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและชัดเจน ลงนำม
รับทรำบข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล 

- ผู้บังคับบัญชำ  
  (ผู้ประเมิน) 
- พนักงำนจ้ำง  
  (ผู้รับกำรประเมิน) 
 

1.3 ก ำหนดพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนหรือสมรรถนะที่
สง่ผลต่อเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของงำนตำมท่ีส่วนรำชกำร 
ก ำหนด รวมทั้งระบุพฤติกรรมที่คำดหวัง/ตัวบ่งชี้ ของแต่
ละสมรรถนะ 

- ผู้บังคับบัญชำ  
  (ผู้ประเมิน) 
- พนักงำนจ้ำง  
  (ผู้รับกำรประเมิน) 
- บุคลำกร/ผู้รับผิดชอบ  
  งำนบุคคล 
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ระยะเวลำ ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำร ผูร้บัผดิชอบ 
2.ระหวำ่งรอบกำรประเมนิ
(รอบที่ 1 = ตุลำคม – มีนำคม)
(รอบที่ 2 = เมษำยน – กันยำยน) 
 

2.1 ผู้รับกำรประเมินปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงกำร
ปฏิบัติงำน และสมรรถนะที่ก ำหนดไว้ 
 

- พนักงำนจ้ำง 
(ผู้รับกำรประเมิน) 

2.2 ผู้ประเมินให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และสอนงำนแก่
ผู้รับกำรประเมิน 

- ผู้บังคับบัญชำ  
  (ผู้ประเมิน) 
 

2.3 ผู้ประเมินติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำร
ประเมินเป็นระยะ และพัฒนำผู้รับกำรประเมินให้มี
สมรรถนะที่เหมำะสมเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้
บรรลุเป้ำหมำที่วำงไว้ 
 

- ผู้บังคับบัญชำ  
  (ผู้ประเมิน) 
 

2.4 กรณีมีควำมจ ำเป็น หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงใน
เชิงนโยบำย หรือมีกำรโอน ย้ำยเปลี่ยนแปลงต ำแหน่ง
และห น้ ำที่ ค ว ำม รั บ ผิ ด ช อบ  อำจด ำ เนิ น กำร
เปลี่ยนแปลงข้อตกลงผลกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล 
โดยกำรปรับเปลี่ยน เพ่ิม ลดตัวชี้วัดหรือค่ำเป้ำหมำย 
รวมทั้งค่ำน้ ำหนักของตัวชี้วัดได้ 
  

- ผู้บังคับบัญชำ  
  (ผู้ประเมิน) 
- พนักงำนจ้ำง  
  (ผู้รับกำรประเมิน) 
- บุคลำกร/ผู้รับผิดชอบ
งำนบุคคล 

3. ครบรอบกำรประเมนิ 
   (รอบที่ 1 = เมษำยน) 
   (รอบที่ 2 = ตุลำคม) 

3.1 ผู้ประเมินด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของผู้รับกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์และข้อตกลง 
และสมรรถนะที่ก ำหนด แล้วเสนอผลกำรประเมินให้
ผู้บั งคับบัญชำเหนือขึ้นไป เพ่ือพิจำรณำผลกำร
ประเมินตำมล ำดับชั้น 
  

- ผู้บังคับบัญชำ  
  (ผู้ประเมิน) 

 

3.2 ให้แต่ละส ำนัก / กอง / ส่วน จัดท ำบัญชีรำยชื่อ     
พนักงำนจ้ำงตำมล ำดับผลกำรประเมินส่งส ำนักปลัด/   
กองกำรเจ้ำหน้ำที ่
 

- ส่วนรำชกำรทุกสว่นรำชกำร 

3.3 ให้ส ำนักปลัด/กองกำรเจ้ำหน้ำที่รวบรวมผลกำร
ประเมิน เสนอคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำร
ปฏิบัติงำนพิจำรณำ 
 

- ส ำนักปลัด/กองกำรเจ้ำหน้ำที ่
- คณะกรรมกำรกลั่นกรองผล  
  กำรปฏิบัติงำน 
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ระยะเวลำ ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำร ผูร้บัผดิชอบ 
3. ครบรอบกำรประเมนิ 
   (รอบที่ 1 = เมษำยน) 
   (รอบที่ 2 = ตุลำคม) 

(ตอ่) 

3.4 เมื่อคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรปฏิบัติงำน
พิจำรณำเสนอควำมเห็นต่อนำยกองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  เพ่ื อ ใช้ เลื่ อน อัตรำค่ ำตอบ แท น  และ
บริหำรงำนบุคคลของพนักงำนจ้ำง 

- คณะกรรมกำรกลั่นกรองผล  
  กำรปฏิบัติงำน 
- นำยก อปท. 

3.5 ผู้ประเมินแจ้งผลกำรประเมินแก่ผู้รับกำรประเมิน
เป็นรำยบุคคล โดยให้ผู้รับกำรประเมินลงลำยมือชื่อ
รับทรำบผลกำรประเมิน กรณีผู้รับกำรประเมินไม่
ยอมลงลำยมือชื่ อ รับทรำบผลกำรประเมิน ให้
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นอย่ำงน้อย 1 คน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน ลง
ลำยมือชื่อเป็นพยำนว่ำได้มีกำรแจ้งผลกำรประเมิน
ดังกล่ำวแล้วด้วย 

- ผู้บังคับบัญชำ  
  (ผู้ประเมิน) 
- พนักงำนจ้ำง  
  (ผู้รับกำรประเมิน) 
 

3 .6 ผู้ ป ระเมิ น เก็บส ำ เน ำผลกำรประเมิน ไว้ที่
หน่วยงำนอย่ำงน้อย 2 รอบกำรประเมิน  ส่วน
ต้นฉบับให้ส ำนักปลัด/กองกำรเจ้ำหน้ำที่เก็บรักษำไว้ 

- ผู้บังคับบัญชำ  
  (ผู้ประเมิน) 
- ส ำนักปลัด/กองกำร 
  เจ้ำหน้ำที ่
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3. วิธีกำรกรอกแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนจ้ำง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำจใช้แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงตำมแนบท้ำย
ประกำศคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.) เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557 ซึ่งจะก ำหนดรำยละเอียดงำน/ภำรกิจที่พนักงำนจ้ำงได้รับ
มอบหมำย ควำมส ำเร็จของงำน ผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่คำดหวังจำกกำรปฏิบัติงำน ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน และ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนว่ำได้ท ำอะไรเป็นผลส ำเร็จบ้ำง อย่ำงไร หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจปรับหรือ
จัดท ำแบบประเมินขึ้นใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงำน และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดก็ได้ ส ำหรับวิธีกำรกรอกแบบประเมินแนบท้ำยประกำศสรุปได้ ดังนี้ 
 ๓.๑ กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน 
  (๑) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนให้พิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของงำน โดยผลสัมฤทธิ์ของงำน 
หมำยถึง กำรท ำงำนได้ส ำเร็จหรือบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 
  (๒) ให้ผู้บังคับบัญชำ(ผู้ประเมิน) ระบุหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ/ภำรกิจ/งำนที่มอบหมำยให้
พนักงำนจ้ำงปฏิบัติ และก ำหนดเป้ำหมำยผลผลิต ผลลัพธ์ หรือควำมส ำเร็จที่ต้องกำรจำกภำรกิจ/งำนที่มอบหมำย
นั้นๆ จำกนั้นให้ก ำหนดตัวชี้วัดที่จะใช้วัดผลส ำเร็จของงำน โดยให้พิจำรณำจำก ๔ มิต ิไดแ้ก่ 

¾ ปริมำณผลงำน  
¾ คุณภำพผลงำน  
¾ ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ และ 
¾ กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุมค่ำ 

  (๓) เมื่อได้ตัวชี้วัดผลส ำเร็จของงำนแล้ว ให้ก ำหนด “ค่ำเป้ำหมำย” เพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรวัดผล
สัมฤทธิ์ของงำน โดยค่ำเป้ำหมำยจะตอ้งสะท้อนต่อผลผลิตหรือผลลัพธ์ของงำน หรือสิ่งที่ต้องกำรให้บรรลุผล ซึ่งค่ำ
เป้ำหมำยแบง่เปน็ ๕ ระดับ จำกเปำ้หมำยผลงำนระดับต่ ำสุดไปสู่ระดับสูงสุด คือ ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๒ – ๓ – ๔ - ๕            
โดยก ำหนดใหเ้ปำ้หมำยผลงำนที่เป็นมำตรฐำน อยู่ที่ระดับคะแนน ๓ ส ำหรับค่ำเป้ำหมำยแต่ละระดับจะบ่งบอกถึง
ผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

¾ ระดับ ๑ ใช้ส ำหรับผลกำรปฏิบัติงำนในระดับ “ค่ำเป้ำหมำยต่ ำสุดที่ยอมรับได้” 
¾ ระดับ ๒ ใช้ส ำหรับผลกำรปฏิบัติงำนในระดับ “ค่ำเป้ำหมำยระดับต่ ำกว่ำมำตรฐำน”(ต่ ำ

กว่ำที่คำดหวัง) 
¾ ระดับ ๓ ใช้ส ำหรับผลกำรปฏิบัติงำนในระดับ “คำ่เป้ำหมำยระดับมำตรฐำน”(ที่คำดหวัง) 
¾ ระดับ ๔ ใช้ส ำหรับผลกำรปฏิบัติงำนในระดับ “ค่ำเป้ำหมำยระดับยำกปำนกลำง” (เกิน

กว่ำคำดหวัง) 
¾ ระดับ ๕ ใช้ส ำหรับผลกำรปฏิบัติงำนในระดับ “ค่ำเป้ำหมำยระดับยำกมำก”(ดีเด่น) 

  (๔) หำกพนักงำนจ้ำงได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนหลำยด้ำน และอำจมีควำมส ำคัญไม่เทำ่กัน จึง
ควรจัดล ำดับควำมส ำคัญของตัวชี้วัดแต่ละภำรกิจ/งำน และให้น้ ำหนักคะแนนตำมควำมส ำคัญ โดยคะแนนรวมทุก
งำนของพนักงำนจ้ำงแต่ละคนจะเทำ่กับ ๑๐๐ 
  (๕) เมื่อสิ้นรอบกำรประเมิน ให้ผู้ประเมินท ำกำรประเมินผลงำนที่เกิดขึ้นจริงในรอบกำรประเมิน
ว่ำได้ตำมค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้มำกนอ้ยเพียงใด เพ่ือสรุปเป็นคะแนนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน 
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  ๓.๒ กำรประเมนิพฤติกรรมกำรปฏบิตังิำนหรอืสมรรถนะ 
   (๑) กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนหรือสมรรถนะของพนักงำนจ้ำงให้ประเมินจำก
สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของงำนตำมที่ส่วนรำชกำรที่พนักงำนจ้ำงสังกัดอยู่
ก ำหนด 
   (๒) ส่วนรำชกำรที่พนักงำนจ้ำงสังกัดอยู่จึงควรก ำหนดสมรรถนะท่ีจะใช้ในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับลักษณะงำนของพนักงำนจ้ำง และสอดคล้องกับภำรกิจหรือแผนงำนที่ส่วนรำชกำร
มอบหมำยให้พนักงำนจ้ำงปฏิบัติ ซึ่งจะมีจ ำนวนสมรรถนะเท่ำใด และเป็นสมรรถนะด้ำนใดบ้ำงขึ้นอยู่กับกำร
ก ำหนดของส่วนรำชกำร รวมทั้งอำจเหมือนหรือแตกต่ำงจำกข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นก็ได้ ทั้งนี้ใน
กระบวนกำรสรรหำพนักงำนจ้ำงอำจน ำสมรรถนะที่ก ำหนดไว้มำใช้ในกำรสรรหำก็ได้ 
   (๓) เมื่อก ำหนดสมรรถนะที่จะใช้ในกำรประเมินแล้ว ให้ก ำหนดรำยละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้ที่
พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะให้ชัดเจน โดยพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ควรเป็นพฤติกรรมที่ผู้บังคับบัญชำ
ต้องกำรให้พนักงำนจ้ำงแสดงออกในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งพฤติกรรมเหล่ำนี้จะช่วยสนับสนุนให้กำรท ำงำนของ
พนักงำนจ้ำงบรรลุเป้ำหมำย/ผลงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
   (๔) กำรก ำหนดสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ควรด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จในช่วง
ก่อนหรือต้นรอบกำรประเมิน และควรให้ผู้บังคับบัญชำได้มีกำรพูดคุยท ำควำมเข้ำใจกับพนักงำนจ้ำง ถึงสมรรถนะ
และพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ที่ได้ก ำหนดไว้ เพรำะว่ำพนักงำนจ้ำงแต่ละต ำแหน่งจะมีลักษณะงำนที่แตกต่ำงกัน
อำจมีกำรก ำหนดสมรรถนะที่แตกต่ำงกัน หรือแม้เป็นสมรรถนะตัวเดียวกัน แต่อำจมีกำรก ำหนดรำยละเอียด
พฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ที่แตกต่ำงกันตำมลักษณะงำนก็ได้ และเมื่อถึงเวลำประเมิน ณ ปลำยรอบกำรประเมิน 
ให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในกำรปฏิบัติงำนจริงของพนักงำนจ้ำงเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรม
บง่ชี้ที่พึงประสงคต์ำมท่ีก ำหนดไว้ 
   (๕) กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน ต้องก ำหนดสัดส่วนหรือน้ ำหนักของกำรประเมินไว้     
ไมเ่กินรอ้ยละ ๒๐ จำกคะแนนเต็ม ๑๐๐  
   (๖ ) สมรรถนะของพนักงำนจ้ำงในแต่ละต ำแหน่ง อำจมีกำรจัดล ำดับหรือให้น้ ำหนัก
ควำมส ำคัญของสมรรถนะแต่ละตัวตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ เช่น พนักงำนจ้ำงที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำร
ประชำชน อำจให้ควำมส ำคัญกับสมรรถนะด้ำน “กำรบริกำรเป็นเลิศ” โดยให้น้ ำหนักมำกกว่ำสมรรถนะตัวอ่ืน แต่
ทั้งนี้น้ ำหนักรวมของสมรรถนะทุกตัวต้องเทำ่กับ ๑๐๐ 
   (๗) กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนให้ อ้ำงอิงจำกข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมของ
พนักงำนจ้ำงที่แสดงออกจริงในกำรปฏิบัติงำน ไม่ควรใช้วิธีกำรคำดคะเน หรือกำรใช้ควำมรู้สึกส่วนตัวในกำร
ประเมิน ดังนั้น ในกำรประเมินสมรรถนะ ผู้ประเมินควรต้องท ำควำมเข้ำใจกับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึง
ประสงคท์ี่ก ำหนดไว้อย่ำงละเอียด เพ่ือให้เขำ้ใจและสำมำรถประเมินได้อย่ำงถูกต้อง 
   (๘) กำรประเมินสมรรถนะเป็นกำรประเมินพฤติกรรมกำรท ำงำนของพนักงำนจ้ำงที่แสดง
ออกเป็นประจ ำ ดังนั้น ผู้ประเมินควรต้องมีกำรสังเกต และบันทึกพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงอย่ำง
สม่ ำเสมอตลอดช่วงเวลำของกำรประเมิน เพ่ือช่วยลดปัญหำกำรประเมินที่ผิดพลำด และควำมเห็นที่ไม่ตรงกันเมื่อ
แจ้งผลกำรประเมิน 
 

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย



WWW.LOCALTRAIN57.COM 

 
 

22 
 
   (๙) กำรให้คะแนนกำรประเมินสมรรถนะ อำจก ำหนดระดับของพฤติกรรมที่แสดงออกไว้เป็น      
๕ ระดับ ดังนี้ 

¾ ระดับ ๑ “ต่ ำกว่ำที่ก ำหนดมำก” หมำยถึง ไม่ค่อยแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์
ตำมท่ีก ำหนดได้ไมช่ัดเจนหรือน้อยกว่ำที่ก ำหนดมำก 

¾ ระดับ ๒ “ต่ ำกว่ำที่ก ำหนด” หมำยถึง ปรำกฏคุณลักษณะเด่นชัดพอสมควร และ
แสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ตำมที่ก ำหนดได้น้อยกว่ำที่ก ำหนด ค่อนข้ำงมีควำม
สม่ ำเสมอ สะทอ้นคุณภำพในระดับเป็นที่ยอมรับปำนกลำง 

¾ ระดับ ๓ “ตำมที่ก ำหนด” หมำยถึง ปรำกฏคุณลักษณะเด่นชัด และแสดงพฤติกรรม
บ่งชี้ที่พึงประสงค์ตำมที่ก ำหนดได้ครบถ้วน มีควำมสม่ ำเสมอ คงเส้นคงวำ หรือ
สะทอ้นคุณภำพในระดับเป็นที่ยอมรับเป็นส่วนใหญ่ 

¾ ระดับ ๔ “เกินกว่ำที่ก ำหนด” หมำยถึง ปรำกฏคุณลักษณะเด่นชัดมำก มีลักษณะ
หลำกหลำย และแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ตำมที่ก ำหนดได้อย่ำงครบถ้วน มี
ควำมสม่ ำเสมอ คงเส้นคงวำ มีควำมต่อเนื่องในเชิงคุณภำพ หรือสะท้อนคุณภำพใน
ระดับเปน็ที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง 

¾ ระดับ ๕ “เกินกว่ำที่ก ำหนดมำก” หมำยถึง ปรำกฏคุณลักษณะเด่นชัดอย่ำงยิ่ง มี
ลักษณะหลำกหลำย และแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ตำมที่ก ำหนดได้อย่ำง
ครบถ้วน มีควำมสม่ ำเสมอ คงเส้นคงวำมีควำมต่อเนื่องในเชิงคุณภำพ หรือสะท้อน
คุณภำพในระดับเป็นที่ยอมรับอยำ่งกว้ำงขวำง และเปน็แบบอยำ่งได ้

 
 

............................................................................. 
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ตวัอยำ่งกำรกรอกแบบประเมินผลกำรปฏบิตังิำนพนกังำนจ้ำง 
 

 1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับกำรประเมิน ให้กรอกข้อมูลรอบกำรประเมิน ชื่อผู้รับกำรประเมิน วันที่
เริ่มสัญญำจ้ำง วันสิ้นสุดสัญญำจ้ำง ชื่องำน/โครงกำร ต ำแหน่ง ให้ครบถ้วน 
 

 2. ส่วนที่ 2 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน  
   กำรคิดคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงำน ให้น ำคะแนนประเมินที่ได้รับแต่ละรำยกำรคูณด้วยน้ ำหนัก
ของแต่ละรำยกำร แล้วหำรด้วย ๑๐๐ แล้ว รวมคะแนนทั้งหมดที่ได้จำกนั้นหำรด้วย ๕ ซึ่งเป็นคะแนนเต็ม แล้ว
แปลงคะแนนให้เป็นฐำนคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยคูณดว้ย ๑๐๐  
 

ตวัอยำ่งกำรคดิคะแนนผลสัมฤทธิข์องงำน 
 
 
 

หนำ้ที/่ภำรกจิ ตวัชี้วดั/ผลงำนจรงิ 
ระดบัคำ่เปำ้หมำย (ก) % 

น้ ำหนกั 
(ข) 

คะแนน (ค) 
(ค = ก x ข) 1 2 3 4 5 

1. จัดท ำฐำนข้อมูลประวัติ
กำรฝึกอบรมของข้ำรำชกำร
ท้องถิ่น 
 

ตัวชี้วัด: 
1.๑ ควำมเป็นปัจจุบันของ
ฐำนข้อมูลกำรฝึกอบรม
ของข้ำรำชกำรทั้งหมด 
 
 

 
 น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 85 

  
 85 – 
89 

 
 90 - 94 

 
95 - 99 

 
100 

 
50 

 
200 

ผลงำนจริง: ร้อยละ 96    X   2 
2. กำรเลือ่นขั้นเงินเดือน
ขำ้รำชกำรท้องถิน่ ลกูจำ้งประจ ำ
และพนกังำนจำ้ง 

ตัวชี้วัด: 
2.1 ร้อยละของควำม
ถูกต้องในกำรออกค ำสั่ง 
 

 
 น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 90 
 

 
91 - 93 

 
94 - 96 

 
97 - 99 

 
100 

 
30 

 
60 

ผลงำนจริง: ร้อยละ 92  X     0.60 
ตัวชี้วัด: 
2.2 ระยะเวลำที่ ใช้ใน
กำรออกค ำสั่ งนั บแต่   
ก.จังหวัดมีมติ 
 

 
มำกกว่ำ 
15 วัน 

 

 
13 - 15 

วัน 

 
10 - 12 

วัน 

 
6 – 9  

วัน 

 
ไม่เกิน   
5 วัน 

 
20 

 
100 

ผลงำนจริง: 4 วัน     X  1.00 
รวม 100 3.60 

 
       คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงำน = คะแนนรวมของทุกตัวชี้วัด (ค) X ๑๐๐ 
                                                           

= ๓.60 x ๑๐๐ = ๗2 คะแนน 

ตน้รอบกำรประเมนิ 
ผูป้ระเมินและผู้รับกำรประเมินร่วมกัน

ก ำหนดตัวชีว้ัดของงำน/ภำรกิจ 

ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย
ของแต่ละตัวชี้วัด 

ก ำหนดน้ ำหนักของแต่ละตัวชี้วัด 
โดยน้ ำหนกัตัวชีว้ัดทั้งหมด

รวมกันเป็น ๑๐๐ 

(ก) x (ข)/๑๐๐ 
  ได้ 200 / 100 = 2 

กรอกผลงำนจริงที่ท ำได้ 
ผลงำนจริงที่ท ำได้เทียบกับเป้ำหมำยที่
ก ำหนด เพือ่ดูว่ำได้คะแนนระดับใด 

ผลรวมคะแนนของทุกตัวชีว้ัด 
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 3. ส่วนที่ 3 กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน 
   กำรคิดคะแนนพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนหรือสมรรถนะ ให้น ำคะแนนประเมินที่ได้รับแต่ละ
สมรรถนะคูณด้วยน้ ำหนักของแต่ละสมรรถนะ แล้วหำรด้วย ๑๐๐ แล้วรวมคะแนนทั้งหมดที่ได้ จำกนั้นหำรด้วย ๕         
ซึ่งเปน็คะแนนเต็ม แล้วแปลงคะแนนให้เป็นฐำนคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยกำรคูณด้วย ๑๐๐ 
 

ตวัอยำ่งกำรคดิคะแนนผลสัมฤทธิข์องงำน 
 

พฤตกิรรมกำรปฏบิตังิำน 

ระดบัทีแ่สดงออกจรงิ (ก) 
% 

น้ ำหนกั 
(ข) 

คะแนน (ค) 
(ค = ก x ข) 

1 2 3 4 5 
ต่ ำกวำ่ 

ก ำหนดมำก 
ต่ ำกว่ำ
ก ำหนด 

ตำม 
ก ำหนด 

เกนิกวำ่ที่
ก ำหนด 

เกนิกวำ่ที่
ก ำหนดมำก 

1. สมรรถนะกำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- ควำมมำนะอดทน ขยันหมั่นเพียรในกำร  
  ท ำงำน และตรงต่อเวลำ 
- มีควำมรับผิดชอบในงำน สำมำรถส่งงำนได้ 
  ตำมก ำหนดเวลำ 
- ตั้งใจ และพำกเพียรพยำยำมท ำงำนใน   
  หน้ำท่ีและในส่วนของตนให้ดีตำมที่ได้รับ 
  มอบหมำย 
- แสดงควำมประสงค์หรือข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุง 
   และพัฒนำงำนของตนให้ดียิ่งๆ  ขึ้นไป 

  x   50 150 

2. สมรรถนะกำรบรกิำรเปน็เลศิ 
- ให้บริกำรด้วยควำมยิ้มแยม้แจ่มใส เป็นมิตร  
  เต็มใจต้อนรับ และสร้ำงควำมประทับใจ 
  อันดีแก่ผู้รับบริกำร หรือประชำชน 
- ติดต่อสื่อสำร ตอบข้อซักถำม รำยงำนควำมคืบ  
  หน้ำและให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริกำร  
  หรือประชำชน เมื่อมีค ำถำมหรือข้อสงสัย 
- ให้ค ำแนะน ำ และคอยติดตำมเรือ่ง เมื่อ 
  ผู้รับบริกำรหรือประชำชนมีค ำถำม 
- แจ้งให้ผู้รับบริกำรหรือประชำชนทรำบควำม 
  คืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร ขั้นตอนต่ำงๆ  
- ประสำนงำนภำยในหน่วยงำน และกบัหน่วยงำน 
  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริกำรหรือประชำชน 
  ได้รับบริกำรที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว 

    x 50 250 

      100% 4.00 
  

         คะแนนพฤติกรรมกำรปฏบิตัิงำน = คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ (ค) X ๑๐๐ 
 
              = ๔.๐ X ๑๐๐ = ๘๐ คะแนน 

 

ตน้รอบกำรประเมนิ 
ก ำหนดสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งชี้ 

ที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะ 

ครบรอบกำรประเมนิ 
ผูป้ระเมินให้คะแนนประเมิน 
พฤติกรรมที่แสดงออกจริง 

คะแนนรวม (ค) หำรด้วย 100 
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 4. สว่นที ่4 สรปุผลกำรประเมิน    
  กำรสรุปผลกำรประเมิน ให้น ำ “คะแนนประเมนิผลสมัฤทธิข์องงำน” และ “คะแนนพฤติกรรม
กำรปฏบิตัิงำน” มำคูณกับ “น้ ำหนกัทีก่ ำหนดไว้” แล้วบวกกันเพ่ือรวมเป็นผลคะแนนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ส ำหรับรอบกำรประเมินนั้น 
 

ตวัอยำ่งกำรคดิคะแนนสรปุผลกำรประเมนิ 
 
 
 

องคป์ระกอบกำรประเมนิ คะแนน (ก) น้ ำหนกั (ข) รวมคะแนน (ก x ข) 

ผลกำรประเมินด้ำนผลสัมฤทธิ์ของงำน 72 80% 57.6 
ผลกำรประเมินด้ำนพฤติกรรมกำร

ปฏิบัติงำน 80 20% 16 

                                                                          รวม   73.6 
 
 
 

 5. ระดับผลกำรประเมิน 
  เป็นกำรน ำสรุปผลคะแนนประเมินที่ได้ในแต่ละรอบ มำโดยกำเครื่องหมำยว่ำสรุปผลกำรประเมิน
ในแต่ละรอบอยู่ในระดับผลกำรประเมินใด  
 

ระดบัผลกำรประเมนิ รอบที ่๑ 
 
 

     ดีเดน่      ๙๕ – ๑๐๐ % 
     ดีมำก       ๘๕ – ๙๔ % 
     ด ี           ๗๕ – ๘๔ % 
     พอใช้       ๖๕ – ๗๔ % 
     ตอ้งปรับปรุง ๐ – ๖๔ % 

ระดบัผลกำรประเมนิ รอบที ่๒ 
 
 

      ดีเดน่         ๙๕ – ๑๐๐ % 
      ดีมำก         ๘๕ – ๙๔ % 
      ด ี             ๗๕ – ๘๔ % 
      พอใช้         ๖๕ – ๗๔ % 
      ตอ้งปรับปรุง   ๐ – ๖๔ % 

สรปุผลกำรประเมนิทั้งป ี 
 

(ผลกำรประเมินครั้งที่ ๑ + ผลกำรประเมินครั้งที่ ๒) 
2 

      ดีเดน่                  ๙๕ – ๑๐๐ % 
      ดีมำก                  ๘๕ – ๙๔ % 
      ด ี                      ๗๕ – ๘๔ % 
      พอใช้                  ๖๕ – ๗๔ % 
      ตอ้งปรับปรุง            ๐ – ๖๔ % 

 

 ควำมเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน ..................................................................เป็นกำรใหค้วำมเห็นของ
ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นเกี่ยวกับผลงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง........................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ............................................. 

กรอกคะแนนประเมนิที่ไดจ้ำก 
 - กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน (๗2 คะแนน)  
 - กำรประเมินพฤตกิรรมกำรปฏบิัติงำน (๘๐ คะแนน) 

สรุปผลคะแนนประเมิน 
ส ำหรับกำรประเมินครั้งนี ้

สัดส่วน/น้ ำหนัก องค์ประกอบ 
กำรประเมินตำมที่ก ำหนดไว ้

น ำคะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และ 
พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนคูณ % สัดส่วนที่ 
ก ำหนด แล้วหำรดว้ย ๑๐๐ 
- คะแนนผลสัมฤทธิ์ฯ = ๗2 X ๘๐ = 57.6                                 ๑๐๐ คะแนนพฤติกรรมฯ = ๘๐ X ๒๐   = ๑๖                              ๑๐๐ 
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 ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไป (ถ้ำมี) กรณีที่ต้องกำรให้มีกำรกลั่นกรองผลกำรประเมิน
หลำยระดับอำจให้ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปอีก ๑ ระดับ ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรประเมินของผู้บังคับบัญชำ
ชั้นต้น หรือผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไป โดยให้ระบุว่ำเห็นด้วยหรือมีควำมเห็นแตกต่ำงจำกผู้บังคับบัญชำชั้นต้น หรือ
ผู้บังคับบัญชำเหนือข้ึนไปอย่ำงไร 
 

 6. ส่วนที่ 5 กำรรับทรำบผลกำรประเมิน  
  เป็นกำรก ำหนดให้ผู้ประเมินท ำกำรแจ้งผลกำรประเมินหรือผลกำรปฏิบัติงำนภำยหลังจำกเสร็จ
สิ้นกำรประเมินแล้ว เพ่ือสรุปผลกำรปฏิบัติงำนในรอบกำรประเมินว่ำ  

¾ ผลงำนของพนักงำนจ้ำงแตล่ะคนอยู่ในระดับใด      
¾ มีพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนเป็นอยำ่งไร  
¾ อะไรเป็นจุดแข็ง อะไรที่ควรต้องปรับปรุงพัฒนำให้ดีขึ้น  

  รวมทั้งยังเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินได้พูดคุย หำรือ และแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นร่วมกัน โดยในกำรแจ้งผลนี้ ต้องให้พนักงำนจ้ำงลงนำมรับทรำบด้วย หำกพนักงำนจ้ำงไม่ยินยอมลงนำม        
ให้ผู้ประเมินบันทึกไว้เป็นหลักฐำนว่ำได้แจ้งผลกำรประเมินแก่พนักงำนจ้ำงแล้ว และระบุวันที่แจ้งผลกำรประเมิน
ด้วยและให้ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นอย่ำงน้อย 1 คนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน ลง
ลำยมือชื่อเป็นพยำนว่ำได้มีกำรแจ้งผลกำรประเมินดังกล่ำวแล้วด้วย 
 

 7. ส่วนที่ 6 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ  
  ให้คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ท ำหน้ำที่ช่วยพิจำรณำกลั่นกรองกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง เพ่ือควำมเป็นธรรมจำกกำรใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำก่อนที่จะเสนอ
ผลกำรประเมินต่อนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ำ “เห็นด้วยกับกำรประเมินของผู้บังตับบัญชำ” หรือ “มี
ควำมเห็นแตกต่ำงจำกกำรประเมิน” ถ้ำคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกกำรประเมินของ
ผู้บังคับบัญชำจะต้องแสดงควำมเห็นที่เห็นแตกต่ำงไว้ด้วยว่ำมีควำมเห็นอย่ำงไร 
 

 8. ควำมเห็นของนำยก.................. 
  นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ควำมเห็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยให้ระบุว่ำเห็น
ดว้ยกับคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ หรือมีควำมเห็นแตกตำ่งจำกคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ อย่ำงไร 
 

......................................................................................................  
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ตวัอยำ่งกำรก ำหนดสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งชีท้ีพ่งึประสงคข์องพนักงำนจำ้ง 
 

สมรรถนะ “กำรมุ่งผลสมัฤทธิ ์
 

 ค ำจ ำกัดควำม : กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ ควำมตั้งใจ และควำมขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงำนเพ่ือให้ได้ผล
งำนตำมเป้ำหมำยและมำตรฐำนที่องค์กรก ำหนดไว้อย่ำงดีที่สุด อีกทั้งหมำยควำมรวมถึงควำมมุ่งมั่นในกำร
ปรับปรุงพัฒนำผลงำนและกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพสูงสุดอยู่เสมอ 
  กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ อำจวัดหรือเทียบจำกผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองที่ผ่ำนมำ หรืออำจหมำยถึง
มำตรฐำนตำมเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดขึ้นก็ได้ นอกจำกนี้กำรมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ยังหมำยรวมถึงกำรรังสรรค์ กำรพัฒนำผลงำน หรือกำรปฏิบัติงำนที่ยำกและท้ำทำยอีกด้วย 
 ตัวอย่ำงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ : (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจเลือกพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึง
ประสงคจ์ำกตัวอยำ่งข้ำงล่ำงนี้ หรือก ำหนดเพิ่มเติมโดยพิจำรณำให้เหมำะสมกับลักษณะงำนของพนักงำนจ้ำง) 

¾ ควำมมำนะอดทน ขยันหมั่นเพียรในกำรท ำงำน และตรงต่อเวลำ 
¾ มีควำมรับผิดชอบในงำน สำมำรถส่งงำนได้ตำมก ำหนดเวลำ 
¾ ตัง้ใจและพำกเพียรพยำยำมท ำงำนในหน้ำที่และในส่วนของตนให้ดีตำมที่ได้รับมอบหมำย 
¾ แสดงควำมประสงค์หรือข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนำงำนของตนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
¾ แสดงออกถึงควำมพยำยำมท ำงำนในหน้ำที่ให้ถูกต้อง และพยำยำมท ำงำนให้แล้วเสร็จตำม

ก ำหนดเวลำ รวมทั้งมำนะอดทน ขยันหมั่นเพียรในกำรท ำงำน 
¾ แสดงออกว่ำต้องกำรท ำงำนให้ได้ดีขึ้นหรือแสดงควำมเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนำเมื่อเห็นว่ำ

ประสิทธิภำพในงำนลดลง 
¾ ท ำงำนได้ตำมเปำ้หมำยที่ผู้บังคับบัญชำก ำหนด หรือเปำ้หมำยของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
¾ ก ำหนดเป้ำหมำยหรือมำตรฐำนในกำรท ำงำนของตนเพ่ือให้ไดผ้ลงำนที่ดี 
¾ มีควำมละเอียดรอบคอบ เอำใจใส่ ตรวจตรำควำมถูกตอ้งของงำน เพ่ือให้ไดง้ำนที่มีคุณภำพ 
¾ ติดตำมและประเมินผลงำนของตนเอง เพ่ือรักษำมำตรฐำนในกำรท ำงำนหรือปรับปรุงงำนให้ดี

ขึ้น 
¾ ปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนที่ท ำให้งำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น เช่น งำนเสร็จเร็วขึ้น คุณภำพดีขึ้น

ผู้รับบริกำรพึงพอใจมำกขึ้น เป็นต้น 
¾ เสนอหรือทดลองวิธีกำรท ำงำนแบบใหม่ที่คำดว่ำจะท ำให้งำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
¾ ก ำหนดเป้ำหมำยกำรท ำงำนที่ท้ำทำยเพ่ือพัฒนำงำนให้ได้ผลงำนที่ดีกว่ำเดิมอย่ำงเห็นได้ชัด 

และน ำไปปฏิบัติได ้
¾ พัฒนำระบบ ขั้นตอน วิธีกำรท ำงำน เพ่ือให้ได้ผลงำนที่โดดเด่นหรือแตกต่ำงอย่ำงที่ไม่เคยมีผู้ใด

เคยท ำได้มำก่อน 
¾ กล้ำตัดสินใจ แม้ว่ำกำรตัดสินใจนั้นมีควำมเสี่ยง รวมทั้งบริหำรจัดกำรและทุ่มเทเวลำ 

ทรัพยำกรเพ่ือให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดต่อภำรกิจของหน่วยงำนตำมท่ีวำงแผนไว้ 
 

…………………………………………………………………………………………. 

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย



WWW.LOCALTRAIN57.COM 

 
 

28 
 

สมรรถนะ “กำรยดึมัน่ในควำมถกูตอ้งและจรยิธรรม” 
 

 ค ำจ ำกดัควำม : กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม คือ กำรครองตนและประพฤติปฏิบัติ
ถูกต้องเหมำะสมทั้งตำมหลักกฎหมำยและคุณธรรมจริยธรรม  ตลอดจนหลักแนวทำงในวิชำชีพของตนโดยมุ่ง
ประโยชน์ของประชำชน สังคม ประเทศชำติมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน เพ่ือเป็นก ำลังส ำคัญในกำรสนับสนุน
ผลักดันให้ภำรกิจหลักขององค์กรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 ตัวอย่ำงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ : (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจเลือกพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึง
ประสงคจ์ำกตัวอยำ่งข้ำงล่ำงนี้ หรือก ำหนดเพิ่มเติมโดยพิจำรณำให้เหมำะสมกับลักษณะงำนของพนักงำนจ้ำง) 

¾ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมถูกต้องตำมหลักกฎหมำย จริยธรรม และระเบียบวินัยที่หน่วยงำน และ
องค์กรก ำหนดไว้ 

¾ มีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติตนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ/ต ำแหน่งงำนของตนให้ถูกต้องตำม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ มำตรฐำนของหน่วยงำนและองค์กร 

¾ มีสัจจะเชื่อถือได้ และรักษำวำจำ พูดอย่ำงไรท ำอย่ำงนั้น ไม่บิดเบือนอ้ำงข้อยกเว้นให้ตนเอง 
¾ เป็นคนตรงไปตรงมำ กล้ำพูด และกล้ำแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำ เพ่ือให้เกิดควำม

ถูกต้องในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนและองค์กร 
¾ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย จรรยำบรรณวิชำชีพ และ

วินัยที่ก ำหนด 
¾ ปฏิบัติงำนโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม ให้ควำมร่วมมือกับผู้อ่ืนในกิจกำรงำนใดๆ โดย

ปรำศจำกอคต ิ
¾ ไมแ่สวงหำผลประโยชน์อันมิควรได้จำกกำรปฏิบัติงำน 
¾ ไม่ให้ค ำแนะน ำใดๆ หรือสร้ำงโอกำสให้เกิดกำรด ำเนินกำรอันเป็นกำรหลบเลี่ยงระเบียบหรือ

กฎหมำย 
¾ ใช้เวลำรำชกำร เงิน ทรัพยำกรของทำงรำชกำรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ รวมทั้งไม่น ำไปใช้เพ่ือ  

ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
¾ ไมเ่ปิดเผยควำมลับของทำงรำชกำรและข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผย 
¾ ปฏิบัติตนและปฏิบัติงำนอย่ำงมีเหตุผล โปร่งใส และเปน็ธรรม 
¾ รักษำค ำพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้ 
¾ แสดงให้ปรำกฏถึงควำมมีจิตส ำนึกในควำมเป็นเจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
¾ ไม่น ำผลงำนของผู้อ่ืนมำเป็นผลงำนของตน และให้เกียรติโดยบอกกล่ำวผู้ที่เป็นเจ้ำของผลงำน      

ในกรณีที่จ ำเป็นต้องน ำผลงำนนั้นมำอ้ำงอิงในกำรท ำงำนของตน 
¾ เสนอควำมเห็นประกอบกำรตัดสินใจของผู้บังคับบัญชำด้วยควำมสุจริต ตรงตำมเจตนำรมณ์

ของกฎหมำย เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร และประชำชนเป็นส ำคัญ 
¾ กลำ้ยอมรับผิดและแสดงควำมรับผิดชอบงำนในหน้ำที ่
¾ เสียสละควำมสุขส่วนตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทำงรำชกำร 
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¾ กลำ้ตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำน โดยยึดหลักควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร กฎหมำยและระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง แม้อำจกอ่ควำมไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์ 

¾ ยืนหยัดเพ่ือควำมถูกต้อง โดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทำงรำชกำร แม้ตกอยู่ในสถำนกำรณ์ที่
อำจยำกล ำบำก 

¾ กล้ำเสนอแนะและยืนหยัดในควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงอย่ำงมีเหตุผล โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์
ของรำชกำร และประชำชนเป็นส ำคัญ 

¾ เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติตนและปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม 
¾ ยืนหยัด พิทักษ์ผลประโยชน์ และชื่อเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ในสถำนกำรณ์ที่

อำจเสี่ยงต่อควำมมั่นคงในต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน หรืออำจเสี่ยงภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 

..........................................................................................  
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สมรรถนะ “ควำมเขำ้ใจในองคก์รและระบบงำน” 
 
 ค ำจ ำกัดควำม : ควำมเข้ำใจและสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ 
กระบวนกำรท ำงำน และมำตรฐำนกำรท ำงำนของตนและของหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุผล ควำมเข้ำใจนี้รวมถึงควำมสำมำรถในกำรมองภำพใหญ่ (Big Picture) และกำรคำดกำรณ์
เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำงๆ ต่อระบบและกระบวนกำรท ำงำน 
 ตัวอย่ำงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ : (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจเลือกพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึง
ประสงคจ์ำกตัวอยำ่งข้ำงล่ำงนี้ หรือก ำหนดเพิ่มเติมโดยพิจำรณำให้เหมำะสมกับลักษณะงำนของพนักงำนจ้ำง) 

¾ เข้ำใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนกำรท ำงำนและมำตรฐำนในงำนที่ตนสังกัดอยู่ รวมทั้ง
กฎระเบียบ ตลอดจนขั้นตอนกระบวนกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ และน ำควำมเข้ำใจนี้มำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน ติดต่อประสำนงำน หรือรำยงำนผล ฯลฯ ในหน้ำที่ได้ถูกต้อง 

¾ เข้ำใจและเชื่อมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนกำรท ำงำน ขั้นตอนกระบวนกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ 
ของตนกับหน่วยงำนอ่ืนที่ติดต่อด้วยอย่ำงถูกต้อง รวมถึงน ำควำมเข้ำใจนี้มำใช้เพื่อให้กำรท ำงำน
ระหว่ำงกันเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดรับกันสูงสุด 

¾ เข้ำใจข้อจ ำกัดของเทคนิค ระบบหรือกระบวนกำรท ำงำนของตนหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ติดต่อ
ด้วย และรู้ว่ำสิ่งใดที่ควรกระท ำเพ่ือปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบให้สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงขึ้นได้  

¾ เมื่อเจอสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงจำกเดิมสำมำรถใช้ควำมเข้ำใจผลต่อเนื่องและควำมสัมพันธ์
เชื่อมโยงของระบบและกระบวนกำรท ำงำน เพ่ือน ำมำแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเหมำะสมทันเวลำ 

¾ เข้ำใจกระแสหรือสถำนกำรณ์ภำยนอก (เช่น นโยบำยกำรเมืองและกำรปกครองในภำพรวม 
ทิศทำงของภำครัฐ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น) และสำมำรถน ำควำมเข้ำใจนั้นมำเตรียม
รับมือหรือด ำเนินกำรกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด  

¾ ศึกษำเรียนรู้ควำมส ำเร็จหรือควำมผิดพลำดของระบบหรือกระบวนกำรกำรท ำงำนที่เกี่ยวข้อง
และน ำมำปรับใช้กับกำรท ำงำนของหน่วยงำนอย่ำงเหมำะสม 

¾ เข้ำใจสถำนะของระบบ เทคโนโลยี และกระบวนกำรกำรท ำงำนขององค์กรอย่ำงถ่องแท้ จน
สำมำรถก ำหนดควำมต้องกำรหรือด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงในภำพรวมเพ่ือให้องค์กรเติบโตอย่ำง
ยั่งยืน  

¾ เข้ำใจและสำมำรถระบุจุดยืนและควำมสำมำรถในกำรพัฒนำในเชิงระบบ เทคโนโลยี 
กระบวนกำรท ำงำนหรือมำตรฐำนกำรท ำงำนในเชิงบูรณำกำรระบบ (Holistic View) ของ
องค์กร 

 
....................................................................... 
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สมรรถนะ “กำรบรกิำรเปน็เลศิ” 
 

 ค ำจ ำกดัควำม : กำรบริกำรเป็นเลิศ  คือ กำรให้บริกำรที่ดีแก่ผู้รับบริกำร หรือประชำชนด้วยควำมใส่
ใจในควำมต้องกำรที่แท้จริงของผู้รับบริกำร หรือประชำชน อีกทั้งโดยมุ่งประโยชน์และควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร หรือประชำชนเป็นหลัก 

 ตัวอย่ำงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ : (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจเลือกพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึง
ประสงคจ์ำกตัวอยำ่งข้ำงล่ำงนี้ หรือก ำหนดเพิ่มเติมโดยพิจำรณำให้เหมำะสมกับลักษณะงำนของพนักงำนจ้ำง) 

¾ ให้บริกำรด้วยควำมยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร เต็มใจต้อนรับ และสร้ำงควำมประทับใจอันดีแก่
ผู้รับบริกำร หรือประชำชน 

¾ ให้บริกำรอย่ำงรวดเร็ว ทันใจ ไมล่ำ่ช้ำ 
¾ ติดต่อสื่อสำร ตอบข้อซักถำม รำยงำนควำมคืบหน้ำและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริกำร 

หรือประชำชน เมื่อมีค ำถำมหรือข้อสงสัย 
¾ ให้ค ำแนะน ำ และคอยติดตำมเรื่อง เมื่อผู้รับบริกำรหรือประชำชนมีค ำถำม ข้อเรียกร้องที่

เกี่ยวกับภำรกิจของหน่วยงำน 
¾ พูดคุยกับผู้รับบริกำรหรือประชำชนทั้งภำยในหรือภำยนอก เพ่ือค้นหำควำมต้องกำร และ

แนวทำงกำรให้บริกำร ที่จะเป็นไปตำมควำมต้องกำร และสร้ำงควำมประทับใจให้กับ
ผู้รับบริกำรหรือประชำชน 

¾ แจ้งให้ผู้รับบริกำรหรือประชำชนทรำบควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงำนต่ำงๆ 
ที่ให้บริกำรอยู่ 

¾ ประสำนงำนภำยในหน่วยงำน และกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้รับบริกำรหรือประชำชน
ได้รับบริกำรที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว 

¾ รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหำหรือหำแนวทำงแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริกำรอย่ำงรวดเร็ว  เต็ม
ใจ ไม่บ่ำยเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภำระ 

¾ คอยดูแลให้ผู้รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจ และน ำข้อขัดข้องใดๆ ในกำรให้บริกำร (ถ้ำมี) ไป
พัฒนำกำรให้บริกำรให้ดียิ่งข้ึน 

¾ อ ำนวยควำมสะดวก ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ ด ำเนินกำรต่ำงๆ ให้ลูกค้ำได้รับควำมพึงพอใจ
เต็มที ่

¾ ให้เวลำแก่ผู้รับบริกำร โดยเฉพำะเมื่อผู้รับบริกำรประสบควำมยำกล ำบำก เช่น ให้เวลำและ
ควำมพยำยำมพิเศษในกำรให้บริกำร เพ่ือช่วยผู้รับบริกำรแก้ปัญหำ 

¾ คอยให้ข้อมูล ข่ำวสำร ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับงำนที่ก ำลังให้บริกำรอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่
ผู้รับบริกำร แม้ว่ำผู้รับบริกำรจะไม่ได้ถำมถึง หรือไม่ทรำบมำก่อน 

¾ ใช้ควำมพยำยำมเป็นพิเศษในกำรให้บริกำรและด ำเนินกำรต่ำงๆ ให้แก่ผู้ รับบริกำร หรือ
ประชำชนในระดับที่เกินควำมคำดหวังทั่วไป 

¾ เสียสละเวลำส่วนตน อำสำให้ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษเมื่อผู้รับบริกำรหรือประชำชนเผชิญ
ปัญหำหรือควำมยำกล ำบำก 

 
 

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย



WWW.LOCALTRAIN57.COM 

32 
  

¾ เข้ำใจควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรที่แท้จริงของผู้รับบริกำร หรือประชำชนแม้ในกรณีที่
ผู้รับบริกำร หรือประชำชนอำจจะยังไม่ได้ค ำนึงถึงหรือไม่เคยขอควำมช่วยเหลือมำก่อน และ
น ำเสนอบริกำรที่เป็นประโยชน์ได้ตรงตำมควำมต้องกำรนั้นๆ ได้อย่ำงแท้จริง 

¾ ให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริกำร หรือประชำชน เพ่ือตอบสนองควำมจ ำเป็นหรือ
ควำมต้องกำรที่แท้จริงของผู้รับบริกำร หรือประชำชนได้ 

¾ เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริกำรในระยะยำว และสำมำรถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือ
ขั้นตอนกำรให้บริกำร เพ่ือให้ผู้รับบริกำรได้ประโยชน์สูงสุด 

¾ ปฏิบัติตนเป็นที่ปรึกษำที่ผู้รับบริกำรไว้วำงใจ ตลอดจนมีส่วนช่วยในกำรตัดสินใจของ
ผู้รับบริกำร 

¾ สำมำรถให้ควำมเห็นส่วนตัวที่อำจแตกต่ำงไปจำกวิธีกำร หรือขั้นตอนที่ผู้รับบริกำรต้องกำร 
เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็น ปัญหำ โอกำส ฯลฯ เพ่ือเป็นประโยชน์อย่ำงแท้จริงหรือใน
ระยะยำวแก่ผู้รับบริกำร 

¾ น ำเสนอบริกำรด้วยควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ เพ่ือรักษำผลประโยชน์อันยั่งยืนหรือผลประโยชน์
ระยะยำวให้แก่ผู้รับบริกำร หรือประชำชน 

 
.............................................................................. 
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สมรรถนะ “กำรท ำงำนเปน็ทมี” 
 

 ค ำจ ำกดัควำม : กำรท ำงำนเป็นทีม คือ กำรมีจิตส ำนึกในควำมสมำนฉันท์ ควำมร่วมแรงร่วมใจกัน
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นส่วนหนึ่งของทีม เพ่ือให้ทีมงำน กลุ่ม หรือหมู่คณะนั้นๆ บรรลุเป้ำหมำยร่วมกันได้อย่ำงดี
ที่สุด 

 ตัวอย่ำงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ : (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจเลือกพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึง
ประสงคจ์ำกตัวอยำ่งข้ำงล่ำงนี้ หรือก ำหนดเพิ่มเติมโดยพิจำรณำให้เหมำะสมกับลักษณะงำนของพนักงำนจ้ำง) 

¾ ท ำงำนในส่วนที่ตนได้รับมอบหมำยได้ส ำเร็จ และสนับสนุนกำรตัดสินใจในกลุ่ม 
¾ รำยงำนให้สมำชิกทรำบควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำนในกลุ่ม หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
¾ รู้บทบำทหน้ำที่ของตนในฐำนะสมำชิกคนหนึ่งในทีมและท ำงำนในส่วนของตนได้อย่ำงไม่ขำด

ตกบกพร่อง 
¾ แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เพ่ือนร่วมงำน สมำชิกในทีมคนอื่นๆ แม้ว่ำผู้อ่ืนไม่ได้ร้องขอ 
¾ สร้ำงสัมพันธ์ และเข้ำกับผู้อ่ืนในกลุ่มได้ดี 
¾ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ควำมร่วมมือกับผู้อ่ืนในทีมด้วยดี 
¾ เชื่อมั่นในควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้อื่นและกล่ำวถึงผู้อ่ืนในทำงที่ดี หรือในเชิงสร้ำงสรรค์ 
¾ เคำรพกำรตัดสินใจหรือควำมเห็นของผู้อ่ืนโดยพิจำรณำจำกเหตุผลและควำมจ ำเป็น 
¾ เต็มใจรับฟังควำมเห็นของสมำชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จำกผู้อื่น รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชำ 

และผู้ร่วมงำนเพ่ือประโยชน์ในกำรท ำงำนร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น 
¾ ประสำนและส่งเสริมสัมพันธภำพอันดีในทีม เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนร่วมกันให้มีประสิทธิภำพ

ยิ่งขึ้น 
¾ ขอควำมคิดเห็น ประมวลควำมคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงำนไม่ว่ำจะเป็นผู้บังคับบัญชำหรือ

ผู้ใต้บังคับบัญชำ เพ่ือใช้ประกอบกำรตัดสินใจหรือปฏิบัติงำนร่วมกัน 
¾ แสดงน้ ำใจ รับอำสำช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงำนที่มีเหตุจ ำเป็นโดยไม่ต้องร้องขอ 
¾ ให้ก ำลังใจเพ่ือนร่วมงำนอย่ำงจริงใจและรักษำมิตรภำพที่ดีระหว่ำงกันเพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร

โดยรวม 
¾ ส่งเสริมควำมสำมัคคีในทีมโดยปรำศจำกอคติระหว่ำงกัน เพ่ือมุ่งหวังให้ทีมประสบควำมส ำเร็จ 
¾ ประสำนรอยร้ำว หรือคลี่คลำยแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดข้ึนในทีม  
¾ ส่งเสริมขวัญก ำลังใจระหว่ำงกัน เพ่ือให้ปฏิบัติงำนร่วมกันได้อย่ำงรำบรื่น 

 
...............................................................................................  

 
 
 
 

 

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย



หนังสือคู่มือการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(ที่โครงการได้มีการจัดทำ และเผยแพร่)

หนังสือ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

หนังสือ 
สมรรถะหลัก

หนังสือ 
สมรรถะประจำตำแหน่งงาน

หนังสือ 
หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ หนังสือตอบข้อหารือ 
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗

หนังสือ 
ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
สมรรถนะประจำผู้บริหาร

หนังสือ 
สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
ความรู้ และทักษะที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติ
งานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
รวมประกาศมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์  

หนังสือสั่งการ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

สำหรับผู้ที่สนใจ 
ดาวน์โหลดได้ที่ www.localtrain57.com 
หรือติดต่อ โทร. 098 - 280 - 2693 , 098 - 280 - 2694 
Email : localtrain57@hotmail.com 
Line ID : Localtrain57 , Localtrain2557
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