
  

 

 
 
  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีเมืองชุม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ 2563  (ครั้งที่ 2) 
……………………………………………… 

 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย  ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดเพ่ือทราบ ก่อนเริ่ม
รอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินนั้น 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีเมืองชุม  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างในสังกัด ส าหรับรอบการประเมินประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ครั้งที ่2  ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีเมืองชุม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง” 

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563 
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนต าบล และ

พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีเมืองชุม โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

 

3.1  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  
3 .1 .1  ให้ ค านึ งถึ งระบบการบริหารผลงาน  (Performance Management)         

ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่การปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณ
ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า (พนักงานส่วน
ต าบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองงาน ก าหนด ร้อยละ 50) 

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน  (พนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในระหว่าง
การทดลองงาน ก าหนดสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50) 

3.1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมิน
กับผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย 
 

/(2) พฤติกรรม... 
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 (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวน
สมรรถนะที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจ า
สายงาน 3 ด้าน และสมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน 

3.1.3 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีเมืองชุม  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และ
ต้องปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม 

3.1.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม  

 

  3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
  3.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง

ทั่วไป ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้ 

  - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 พิจารณาจาก 
     (1) ปริมาณผลงาน 
     (2) คุณภาพผลงาน 
     (3) ความรวดเร็วหรือตรงต่อเวลา 
     (4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้น าสมรรถนะของพนักงาน

ส่วนต าบลมาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
    (1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
    (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจส าหรับ

ผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย               
3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงานส่วนต าบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/
ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

    (3) พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะ
หลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 

    (4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน 
และสมรรถนะประจ าสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ 
สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 

 3.2.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ให้
จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง   
 

         4. ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จ
ตามท่ีก าหนด 

/5. เมื่อครบ... 
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  5. เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้น
สังกัดของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด าเนินการดังนี้ 
  5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีเมืองชุมก าหนด 
  5.2 จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อ ตามล าดับ
คะแนนผลการประเมิน 
  6. ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการประเมิน 
ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ า และเลื่อนอัตราค่าตอบแทน  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือน เมษายน พ.ศ.2563 
 

 
 
 (นายพัฒนะพงศ์ ลาพิงค์) 

                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีเมืองชุม 
 



  

แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 
 

รอบการประเมิน        ครั้งที่ 1     1   ตุลาคม  ....   ถึง   31  มีนาคม   .... 
  ครั้งที่ 2     1   เมษายน ....   ถึง   30  กันยายน .... 

ข้อมูลประวัติส่วนตัว 

ผู้รับการประเมิน 
ช่ือ – นามสกลุ    ต าแหน่ง (ช่ือต าแหน่งในสายงาน)   ระดับต าแหน่ง   
ประเภทต าแหน่ง   ต าแหน่งเลขที ่  สังกัด   
ผู้ประเมิน 
ช่ือ – นามสกลุ    ต าแหน่ง (ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน)   

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิข์องงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
(1) 

 
น้ า  

หนัก 
(2) 

 

เป้าหมาย (3) ผลการปฏบิัติงาน (7) รวมคะแนน
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
(11) 

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

ผลสัมฤทธิ์   
ของงาน 
(12) 

= (2) x (11) 
   10 

 
เหตุผลที่ท าให้

งานบรรลุ/ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

(13) 

เชิง
ปริมาณ 

(4) 

เชิงคุณภาพ 
(5) 

เชิง
ประโยชน ์

(6) 

ปริมาณ 
(8) 

คุณภาพ 
(9) 

ประโยชน ์
(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 

 
 
 
 

 

   

                   
 

  
 

 
 
 
 

 

   

                   
 

  
 

 
 
 
 

 

 

                     
 

  
 

ฯลฯ                            
น้ าหนักรวม  คะแนนที่ได้   
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    ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบติัราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ 30) ส าหรับต าแหน่งประเภทท่ัวไป และประเภทวิชาการ 

 
ตัวชี้วัดสมรรถนะ 

(1) 

น้ าหนัก 
(2) 

ระดับท่ี
คาดหวัง/
ต้องการ 

(3) 

ระดับท่ี
ประเมินได้ 

(4) 

คะแนน  
ที่ได้     
(5) 

ผลการประเมิน 
(6) = (2) x (5) 

      5 

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรม               
ที่ผู้รับการประเมินแสดงออก 

(7) 

สมรรถนะหลัก (ส าหรับทุกประเภท)       
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ ์       

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม       

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน       

4. การบริการเป็นเลิศ       

5 การท างานเป็นทีม       
       

สมรรถนะประจ าสายงานงาน                      
(อย่างน้อย 3 สมรรถนะ) 

     
 

       

       

       

น้ าหนักรวม  คะแนนรวม   
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   สรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน 
(1) 

คะแนน (ร้อยละ) 
(2) 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) 
(3) 

หมายเหตุ 

1. ผลสัมฤทธ์ิของงาน 70   

2. พฤติกรรมการปฏิบัตริาชการ (สมรรถนะ) 30   

                                    คะแนนรวม  100   

 
    ระดับผลการประเมิน                                                                       
     ดีเด่น  (ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
     ดีมาก  (ร้อยละ 80 แตไ่ม่ถึงร้อยละ 90) 
     ดี   (ร้อยละ 70 แตไ่ม่ถึงร้อยละ 80) 
     พอใช้   (ร้อยละ 60 แตไ่ม่ถึงร้อยละ 70) 
     ต้องปรับปรุง   (ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
 
    ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ผลสัมฤทธิข์องงาน / 
สมรรถนะที่เลือกพัฒนา 

(1) 

วิธีการพัฒนา 
(2) 

ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา 
(3) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
(4) 
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    ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

   ช่ือ-นามสกุล (ผู้ท าข้อตกลง) ……………………………………………. ต าแหน่ง …………………………………………….. ได้เลือกตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
(สมรรถนะ) เพื่อขอรับการประเมิน โดยร่วมกับผู้ประเมิน (ผู้รับข้อตกลง) ในการก าหนดน้ าหนักและเป้าหมายตัวช้ีวัด รวมทั้งก าหนดน้ าหนักสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงานงานในแต่ ละ
สมรรถนะ พร้อมลงช่ือรับทราบข้อตกลงการปฏิบัติราชการร่วมกันตั้งแต่เริ่มระยะการประเมิน 

 
 

    ลงช่ือ 00000............0000  (ผู้รับการประเมิน)                         ลงช่ือ000...........................000 (ผู้ประเมิน) 

                    (.........................................)              (.........................................)  
ต าแหน่ง  ..................................................                                               ต าแหน่ง  .................................................. 
วันท่ี.......................................................                วันท่ี.......................................................... 

 
 

ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน 
 
 ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการ 
     ปฏิบัติราชการรายบุคคลแล้ว 

 ได้แจ้งผลการประเมินและผูร้บัการประเมิน 
     ได้ลงนามรับทราบแล้ว 

 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่............................. 
     แต่ผู้รับการประเมินไมล่งนามรับทราบ 

       โดยมี........................................................ เป็นพยาน 

   ลงช่ือ00000..............0000   (ผู้รับการประเมิน)         ลงช่ือ. 000.....................000 (ผู้ประเมิน)       ลงช่ือ .............................................พยาน 

            (.................................................)                  (........................................)               (............................................) 
   ต าแหน่ง    ......................................................      ต าแหน่ง   ..........................................................     ต าแหน่ง................................................. 
   วันท่ี     ............................................................      วันท่ี     .................................................................     วันท่ี ...................................................... 
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ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 

   เห็นด้วยกับผลการประเมิน    เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
   มีความเห็นต่าง ดังนี้ .................................................................................... 
   ............................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................. 
 

   มีความเห็นต่าง ดังนี้ ................................................................................................. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………………………………… 

                ลงช่ือ..................................................................                   ลงช่ือ............................................................................. 
                       (.............................................................)                           (……………………………..……………………….)  
          ต าแหน่ง    ...............................................................                ต าแหน่ง   ………………………………………………………… 
              วันท่ี     ...............................................................                  วันท่ี     ............................................................................ 

 ส่วนที่ 7 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ส่วนที่ 8 ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    เห็นชอบตามผลคะแนนท่ีผูป้ระเมินเสนอ 
    มีความเห็นต่าง ดังนี้ ....................................................................................... 
    ............................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................. 
    คะแนนท่ีควรได้รับ...................คะแนน 
 
 

   เห็นด้วยตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   มีความเห็นต่าง ดังนี้ ....................................................................................... 
   ............................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................. 
   คะแนนท่ีควรไดร้ับ...................คะแนน 
 
 

                  ลงช่ือ......................................................                   ลงช่ือ.................................................... 
                        (....................................................)                           (……………..……………………….)  
          ต าแหน่ง    ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ                ต าแหน่ง  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          วันท่ี     ............................................................                วันท่ี     ........................................................ 

 
 
 



  

แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานจ้าง 
 

รอบการประเมิน       ครั้งที่ 1     1   ตุลาคม ...........   ถึง   31  มีนาคม  .............. 
     ครั้งที่ 2     1   เมษายน ..........    ถึง   30  กันยายน ............ 
ข้อมูลประวัติส่วนตัว 

ผู้รับการประเมิน 
ช่ือ – นามสกลุ      ประเภทต าแหน่ง  ต าแหน่ง   
สังกัด      
ผู้ประเมิน 
ช่ือ – นามสกลุ    ต าแหน่ง  

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิข์องงาน (รอ้ยละ 80) 

           

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
(1) 

 
น้ า  

หนัก 
(2) 

 

เป้าหมาย (3) ผลการปฏบิัติงาน (7) รวมคะแนน
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
(11) 

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

ผลสัมฤทธิ์   
ของงาน 
(12) 

= (2) x (11) 
   10 

 
เหตุผลที่ท าให้

งานบรรลุ/ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

(13) 

เชิง
ปริมาณ 

(4) 

เชิงคุณภาพ 
(5) 

เชิง
ประโยชน ์

(6) 

ปริมาณ 
(8) 

คุณภาพ 
(9) 

ประโยชน ์
(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 

 
 
 
 

 

   

                   
 

  
 

 
  

   
 

 
                   

 
  

 

 
 

ฯลฯ 
 

 
                     

 
  

 

 
น้ าหนักรวม 

 
80 

 
คะแนนที่ได้ 
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    ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) (ร้อยละ 20)  

 
ตัวชี้วัดสมรรถนะ 

(1) 

น้ าหนัก 
(2) 

ระดับท่ี
คาดหวัง/
ต้องการ 

(3) 

ระดับท่ี
ประเมินได้ 

(4) 

คะแนน  
ที่ได้     
(5) 

ผลการประเมิน 
(6) = (2) x (5) 

      5 

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรม               
ที่ผู้รับการประเมินแสดงออก 

(7) 

สมรรถนะหลัก        
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ ์       

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม       

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน       

4. การบริการเป็นเลิศ       

5 การท างานเป็นทีม       

สมรรถนะประจ าสายงาน                            

1.        

2.        

3.        

น้ าหนักรวม 20 คะแนนรวม   
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   สรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน 
(1) 

คะแนน (ร้อยละ) 
(2) 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) 
(3) 

หมายเหตุ 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 80   

2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 20   
                                    คะแนนรวม  100  กรณีเศษเกิน 0.5 ให้ปัดเป็นจ านวนเต็ม 

 
   ระดับผลการประเมิน                                                                       
    ดีเด่น  (ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100 คะแนน ) 
    ดีมาก  (ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน) 
    ดี   (ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน) 
    พอใช้   (ตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน) 
    ปรับปรุง   (น้อยกว่าร้อยละ 65 คะแนน) 
 
    ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน / 
สมรรถนะท่ีเลือกพัฒนา 

(1) 

วิธีการพัฒนา 
(2) 

ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา 
(3) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
(4) 
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 ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

   ชื่อ-นามสกุล (ผู้ท าข้อตกลง) ................................ประเภทต าแหน่ง พนักงานจ้าง...............ได้เลือกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
(สมรรถนะ) เพ่ือขอรับการประเมิน โดยร่วมกับผู้ประเมิน (ผู้รับข้อตกลง) ในการก าหนดน้ าหนักและเป้าหมายตัวชี้วัด รวมทั้งก าหนดน้ าหนัก สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ า
สายงานในแต่ละสมรรถนะ พร้อมลงชื่อรับทราบข้อตกลงการปฏิบัติราชการร่วมกันตั้งแต่เริ่มระยะการประเมิน 

 
 
    ลงชื่อ 00000  0000  (ผู้รับการประเมิน)                         ลงชื่อ000   000 (ผู้ประเมิน) 
                (..........................................)                      (.............................................)  

ต าแหน่ง .............................................                  ต าแหน่ง .................................................       
วันที่.....................................................               วันที่.......................................................... 

 
ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน 

 
 ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการ 
     ปฏิบัติราชการรายบุคคลแล้ว 

 ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมิน 
     ได้ลงนามรับทราบแล้ว 

 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่............................. 
     แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ 

  โดยมี........................................................ เป็นพยาน 
 ลงชื่อ00000        0        00   (ผู้รับการประเมิน)   ลงชื่อ. 000                           000 (ผู้ประเมิน) ลงชื่อ .............................................พยาน 
       (..........................................)            (..................................................)       (...................................................) 
 ต าแหน่ง  .......................................................... .  ต าแหน่ง .......................................................  ต าแหน่ง................................................. 
 วันที่     ............................................................. วันที่     ......................................................... วันที่ ...................................................... 
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ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) ส่วนที่ 7 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 เห็นด้วยกับผลการประเมิน  เห็นชอบตามผลคะแนนที่ผู้ประเมินเสนอ 
 มีความเห็นต่าง ดังนี้ ..................................................................................... 
............................................................................................... .............................. 
................................................................................................ ............................. 

 มีความเห็นต่าง ดังนี้ .................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
คะแนนที่ควรได้รับ ........................ คะแนน 
 

                ลงชื่อ..................................................................                   ลงชื่อ............................................................................. 
                           (……………………………………………)                                   (……………………………………..)  
          ต าแหน่ง    ………………………………………………………….                ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ     
              วันที่     ...............................................................                  วันที่     ............................................................................ 

 

ส่วนที่ 8 ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เห็นด้วยตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 มีความเห็นต่าง ดังนี้ .................................................................................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................... ............................................................................................................ .................................................................... 
คะแนนที่ควรได้รับ...................คะแนน 

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

ต าแหน่ง  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วันที่ ..................................................................... 

 
 


