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แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) 

 

 

รอบการประเมิน 
  
 
 
 

ผู้รับการประเมิน 

เลขประจ ำตัวประชำชน                                   ชื่อ-นำมสกุล                                                  ต ำแหน่ง                                                                

ต ำแหน่งประเภท                                           ระดับ                                                        เลขที่ต ำแหน่ง                                                         

งำน                                                           ส่วน/ฝ่ำย                                                   ส ำนัก/กอง                                                            

ผู้ประเมิน 

เลขประจ ำตัวประชำชน..                                     ชื่อ-นำมสกุล                                               ต ำแหน่ง                                                                

ต ำแหน่งประเภท                                            ระดับ                                                        ส ำนัก/กอง                                                             

 ครั้งที ่1 วันที่ 1 ตุลาคม 25๖๒ ถึง 31 มีนาคม 25๖๓ 
 ครั้งที ่2 วันที่ 1 เมษายน 25๖๓ ถึง 30 กันยายน 25๖๓ 
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1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน 
 
 

ล ำดับ ผลสัมฤทธิ์ของงำน ตัวชี้วัด น้ ำหนัก ระดับคะแนนและค่ำเป้ำหมำย (D) 
ที ่   (ร้อยละ) 

1 2 3 4 5 
 (A) (B) (C)      

1         

๒         

๓         

 รวม 70      

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้น ำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในกำรพัฒนำงำนมำก ำหนดเปนนกำร 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนในรอบกำรประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่ำจะได้ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงำน” หรือช่อง “ตัวชี้วัด” หำกไม่สำมำรถกรอกรำยละเอียดได้พอ อำจท ำเปนนหลักฐำนแนบท้ำยแบบประเมินได้ 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐) 
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1.2 หลังสิ้นรอบการประเม ิน 
 
 

ล ำดับ กำรประเมินตนเอง ผลกำรประเมิน คะแนนที่ได้ 

ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 
ที่ส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

(E) 

หลักฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ควำมส ำเร็จ 

(F) 

ผลกำรประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(G) 

ของผู้ประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(H) 

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

1      

2      

3      

 รวม    

 

หมำยเหตุ หลักฐำน/ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ หมำยถึง หลักฐำน/เอกสำรที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่ำ ผลสัมฤทธิ์ของงำนส ำเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่ำเป้ำหมำยใด 
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สมรรถนะ 
 
 

(A) 

 
 

น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

 
 

(B) 

ระดับ ท่ี
คำดหวัง ตำม

มำตรฐำน 
ก ำหนด 
ต ำแหน่ง 

(C) 

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ 
เมื่อเทียบกับพจนำนุกรมสมรรถนะ คะแนนที่ได้ 

ตำมตำรำง 
เปรียบเทียบ 

 
(G) 

 
ผลคะแนน 

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

กำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมิน 
ของผู้ประเมิน 

(ระดับ) 

(F) 

หลักฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ควำมส ำเร็จ 

(D) 

ผลกำรประเมิน 
(ระดับ) 

(E) 

สมรรถนะหลัก        

1. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์        

2. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม        

3. ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน        

4. กำรบริกำรเปนนเลิศ        

5. กำรท ำงำนเปนนทีม        

สมรรถนะประจ าสายงาน        

     1. ……………………………………………………..        

     2. ……………………………………………………...        

     3. ………………………………………………                 

     4. ………………………………………………..                   

รวม 30       

ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐) 



 
 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน 

 

 
 
 

  ข้อตกลงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้จัดท ำขึ้น  ระหว่ำงชื่อ -นำมสกุล …………………………………………………….ต ำแหน่ง……………………………………………………………………..        
                                       
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ ผู้รับกำรประเมิน กับชื่อ -นำมสกุล …………………………………………………….ต ำแหน่ง…………………………………………………………ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกว่ำ ผู้ประเมิน 
  ผู้ประเมิน และผู้รับกำรประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันก ำหนดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และส่วนที่ 2 กำรประเมิน
สมรรถนะ เพื่อใช้ส ำหรับประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในรอบกำรประเมิน ครั้งที่........ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. .............. โดยผู้รับกำรประเมินขอให้ข้อตกลงว่ำ จะมุ่งมั่นปฏิบัติงำนให้เกิดผลงำน
ที่ดีตำมเป้ำหมำย และเกิดประโยชน์แก่ประชำชนหรือทำงรำชกำรตำมที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่ำ ยินดีให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำในกำรปฏิบัติงำนแก่ผู้รับกำรประเมิน และจะ
ประเมินผล กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมเปนนธรรม โปร่งใสตำมที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ำยได้รับทรำบข้อตกลงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกันแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เปนนหลักฐำน 
 
 

ลงช ื่อ.....................................................(ผู้รับกำรประเมิน) ลงช ื่อ  ..................................................... (ผู้ประเมิน) 
   (                                )    (...................................................) 

ต ำแหน่ง ..............................................  ต ำแหน่ง  .................................................. 
                                วันที ่........................................................                                                วันที่........................................................... 
 
 

4.1 ผลกำรประเมินตนเอง 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ได้ประเมินตนเองตำมเอกสำรหรือหลักฐำน/ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จที่มีอยู่จริง 

 
(ลงชื่อ).  ................................................... ผู้รับกำรประเม ิน 

(                                    ) 
ต ำแหน่ง ........................................................ 

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

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 



 
 

ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 

4.2 ผลกำรประเมินของผู้ประเม ิน 
 
 

รำยกำร คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลกำรประเมิน 
(ร้อยละ) ระดับผลกำรประเมิน 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงำน 70   ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 ดีมำก ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
 ดี ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
 พอใจ ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
 ต้องปรับปรุง ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 

2. กำรประเมินสมรรถนะ 30  

รวม 100  

 
 
 

(ลงชื่อ).  ................................................... ผู้ประเม ิน 
(…………………………………………) 

ต ำแหน่ง........................................ 
วันที่.............................................. 

 

 
ผลสัมฤทธิ์ของงำนหรือสมรรถนะ 

ที่เลือกพัฒนำ 
(ก) 

วิธีกำรพัฒนำ 
 

(ข) 

ช่วงเวลำและระยะเวลำ 
กำรพัฒนำ 

(ค) 

วิธีกำรวัดผลในกำรพัฒนำ 
 

(ง) 
    



 
 

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผูบ้ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) 

 เห็นชอบกบัผลคะแนนของผู้ประเม ิน 
 มีควำมเห็นแตกต่ำง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงำน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................  ............ 

2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล......................................................... .............................................................. ............ 
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.......................... 
 

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

ต ำแหน่ง………………………………………..  
วันที่................................. 

 

 

 
 

 
 ได้แจ้งผลกำรประเมินให้ทรำบแล้ว  ได้รับทรำบผลกำรประเมินแล้ว  ได้แจ้งผลกำรประเมินแล้วเมื่อวันที่.............................. 

  แต่ผู้รับกำรประเมินไม่ยินยอมลงนำมรับทรำบ 
ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ......................................................... โดยมี. ....................................... เปนนพยำน 

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

             ต ำแหน่ง ................................. ต ำแหน่ง............................................................... ลงชื่อ......................................................... 
ผู้ประเมิน ผู ้รับกำรประเม ิน (.........................................................) 

วันที่................................. วันที่................................. ต ำแหน่ง........................................................................ 
  พยำน 
  วันที่................................. 

 

 

ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 



 
 

 
 เห็นชอบกบัผลคะแนนของ  ผู้ประเม ิน ตำมส่วนที่ 4 หรือ  ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไป ตำมส่วนที่ 7 
 มีควำมเห็นแตกต่ำง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงำน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................  ............ 

2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล......................................................... .......................................................................... 
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 

ลงชื่อ.................................................................... 
(นำยสถิตย์  ผัดแก้ว) 

ต ำแหน่ง   ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
ประธำนกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนฯ 

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

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 

 เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 มีควำมเห็นแตกต่ำง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงำน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................  ............ 
2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................  ............ 

รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
ลงชื่อ.................................................................... 

(นายยงยุทธ  สุวภาพ) 
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 

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

 

 
 

 

 

ส่วนที่ 8 ความเห ็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัต ิงานของขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท ้องถิ่นน 


