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เรื่อง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจ าแนกต าแหน่ง
เป็นประเภทตามลักษณะงาน



หลักการ

1. มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน   
(Performance Management)



คืออะไร
ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ผ ล ง า น  ( Performance

Management) คือ กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุ
เป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติ ราชการ       
ในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน



หลักการ
2. เป็นการประเมินตนเองและ

ผู้บังคับบัญชา(Self & Boss Assessment)



การประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชา 

หมายถึง การประเมินตนเองที่เปดิโอกาส
ให้ทั้งผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา
ร่วมกันประเมิน มีการพูดคุย ปรึกษาหารือ 
และตกลงร่วมกัน



หลักการ
3 .  ก า รปร ะ เมิ นผลการ ปฏิ บั ติ ง าน 

ประกอบด้วย
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

(สมรรถนะ)



หลักการ
4.  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ

พนักงานส่วนท้องถิ่น ปีละ 2 ครั้ง คือ
(1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. ถึง  31 มี.ค. 

ของปีถัดไป
(2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย. 

ของปีเดียวกัน



หลกัการ
๔. ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่การประเมิน    

ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑ เม.ย. -๓๐ ก.ย. ๕๙)
เป็นต้นไป 



เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ อปท.   
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร

เป้าหมายของการประเมิน



1. การเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. การเลื่อนระดับ และการแต่งตั้ง
3. การจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ 
4. การให้เงินรางวัลประจ าปี    
5. การพัฒนาและแก้ไขการปฏิบัติงาน 
6. การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ

การประเมินน าไปใช้อะไร



องค์ประกอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น ๒ ส่วน

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
70 %

พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ

30 %



ความหมาย
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

(Results Based Management – RBM)
เป็นเครื่องมือการบริหารที่มาพร้อมกับแนวคิดการ

บริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
ซึ่งมีการน ามาใช้กับภาครัฐและภาคเอกชนในหลาย

ประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
และประเทศในแถบเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์และฮ่องกง



ผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ วิธีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผล
การปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

เป็นการปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์กรที่ทุกคนต้อง
มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล       
มีความรับผิดชอบต่อประชาชน และยกระดับผลการปฏิบัติงาน
ขององค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ดี
ยิ่งขึ้น 

โดยใช้การสร้างตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม
วัดผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด



ผลสัมฤทธิ์ของงาน

๑. ปริมาณผลงาน
๒. คุณภาพของงาน
๓. ความรวดเร็ว หรือความตรงต่อเวลา
๔. ความประหยัด หรือความคุ้มค่า

ประเมินผลจาก



การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน



วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1. ถ่ายทอดจากบนลงล่าง

2. สอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ

3. การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน

4. การประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ  

ปฏิบัติราชการ



ส่วนที่ 2
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)



พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
(สมรรถนะ)

สมรรถนะประจ าสายงาน
อย่างน้อย ๓ สมรรถนะ

สมรรถนะหลัก
๕ สมรรถนะ

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร
๔ สมรรถนะ



สมรรถนะหลัก
หมายถึ ง  สมรรถนะที่ ข้ าราชการหรือ

พนักงานส่ วนท้องถิ่ นทุ กประ เภทต าแหน่ ง
จ าเป็นต้องมี  เพื่อเป็นการหล่อหลอมให้ เกิด
พฤติกรรมและค่านิยมที่พึ งประสงค์ร่วมกัน        
ซึ่ ง จ ะก่ อ ให้ เ กิ ดประ โยชน์ สู ง สุ ดต่ อ  อปท .
ประชาชน สังคม และประเทศชาติ



สมรรถนะประจ าผู้บริหาร
หมายถึ ง  สมรรถนะที่ ข้ าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่นในต าแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่น และอ านวยการท้องถิ่น ซึ่งต้องก ากับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องมีในฐานะผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพ และน าผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



สมรรถนะประจ าสายงาน
หมายถึง สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับ

ประเภท และระดับต าแหน่งของข้าราชการ      
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสายงานต่างๆ     
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิ จหน้ าที่ ไ ด้ อย่ า งมี ประสิ ทธิ ภาพ        
และประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายของ อปท.



สมรรถนะต าแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น และอ านวยการท้องถิ่น

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร
4 สมรรถนะ

สมรรถนะหลัก
5 สมรรถนะ

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 

และจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5. การท างานเป็นทีม

1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ์



สมรรถนะต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ และทั่วไป

สมรรถนะประจ าสายงาน
3 สมรรถนะ

สมรรถนะหลัก
5 สมรรถนะ

1. ..........................................
2. ..........................................
3. ..........................................

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 

และจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5. การท างานเป็นทีม



สมรรถนะต าแหน่ง
ในสายงานการสอน(ครู ผดด./หัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก

สมรรถนะประจ าสายงาน
3 สมรรถนะ

สมรรถนะหลัก
5 สมรรถนะ

1. การออกแบบการเรียนรู้
2. การพฒันาผู้เรียน
3. การบริหารจัดการ     ช้ันเรียน

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 

และจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5. การท างานเป็นทีม



สมรรถนะต าแหน่ง
ในสายงานนิเทศการศกึษา และสายงานบรหิารสถานศึกษา

สมรรถนะประจ าสายงาน
3 สมรรถนะ

สมรรถนะหลัก
5 สมรรถนะ

1. การวเิคราะห์และการสังเคราะห์
2. การส่ือสารและการจูงใจ
3. การพฒันาศักยภาพบุคลากร
4. การมีวิสัยทัศน์

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 

และจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5. การท างานเป็นทีม



สมรรถนะประจ าสายงานประเภทวิชาการ

1. การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก
2. การคิดวิเคราะห์
3. การสั่งสมความรู้และความเชีย่วชาญในสายอาชีพ
4. ความละเอียดรอบคอบ และความถูกต้องของงาน

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป 
และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน



สมรรถนะประจ าสายงานประเภทวิชาการ

1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3. ความละเอียดรอบคอบ และความถูกต้องของงาน

ต าแหน่งนิติกร และนักจัดการงานทะเบียนและบัตร



สมรรถนะประจ าสายงานประเภทวิชาการ

1. การคิดวเิคราะห์
2. การบริหารความเส่ียง
3. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
4. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ
5. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

กลุ่มอาชีพคลัง เศรษฐกิจและการพาณิชย์



สมรรถนะประจ าสายงานประเภทวิชาการ

1. การคิดวเิคราะห์
2. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ
3. ความคิดสร้างสรรค์
4.ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

กลุ่มวิทยาศาสตร์



สมรรถนะประจ าสายงานประเภทวิชาการ

1. การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ
2. การคดิวิเคราะห์
3. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
5. จติส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข



สมรรถนะประจ าสายงานประเภทวิชาการ

1. การคิดวเิคราะห์
2. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ
3. การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพนัธ์
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
5. ศลิปะโน้มน้าวจูงใจ

กลุ่มวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและช่างเทคนิคต่างๆ



สมรรถนะประจ าสายงานประเภททั่วไป

1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3. ความละเอียดรอบคอบ และความถูกต้องของงาน

ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานทะเบียน และ
เจ้าพนักงานเวชสถิติ



สมรรถนะประจ าสายงานประเภททั่วไป

1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3. ความละเอียดรอบคอบ และความถูกต้องของงาน

เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี เจ้าพนักงานการคลัง 
เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ เจ้าพนักงานพสัดุ



สมรรถนะประจ าสายงานประเภททั่วไป

1. การคดิวิเคราะห์
2. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
5. จติส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



สมรรถนะประจ าสายงานประเภททั่วไป

1. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
2. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

กลุ่มช่างเทคนิคต่างๆ



สมรรถนะประจ าสายงานประเภททั่วไป

1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ
3. การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพนัธ์
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
5. ศลิปะโน้มน้าวจูงใจ

กลุ่มเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน เจ้าพนักงานพฒันา
ชุมชน



สมรรถนะประจ าสายงานประเภททั่วไป

1. การมุ่งความปลอดภยัและการระวังภยั
2. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ
4. ความเข้าใจพืน้ที่และการเมืองท้องถิ่น
5. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

กลุ่มเจ้าพนักงานเทศกจิ เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั



ระดับสมรรถนะ

ระดับที่ ๐ หมายถึง ไม่แสดงสมรรถนะด้านน้ี
อย่างชัดเจน 

ระดับที่ ๑ หมายถึง แสดงความพากเพียรพยายาม 
และตั้งใจท างานให้ดี

ระดับที่ ๒ หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
สามารถท างานได้ผลงาน
ตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือ
ตามมาตรฐานขององคก์ร



ระดับสมรรถนะ
ระดับที่ ๓ หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และ

ปรับปรุงวิธีการท างาน
เพื่อพัฒนาผลงานให้โดดเด่น
เกินกว่าเป้าหมายมาตรฐาน
ที่องค์กรก าหนด

ระดับที่ ๔ หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และ
อุตสาหะมานะบากบั่นเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย หรือ
ได้ผลงานที่โดดเด่นฯ



ระดับสมรรถนะ
ระดับที่ ๕ หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และ

วิเคราะห์ผลได้ผลเสีย และ
สามารถตัดสินใจได้แม้จะมี
ความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย



ระดับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ

1. ดีเด่น ตั้งแต่ 90% ขึ้นไป
2. ดีมาก ตั้งแต่ 80% แต่ไม่ถึง 90%
3. ดี ตั้งแต่ 70% แต่ไม่ถึง 80%
4. พอใช้ ตั้งแต่ 60% แต่ไม่ถึง 70%
5. ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60% 



ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน

ที่ ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน

1 นายก อปท. ปลัด อปท.

2 ปลัด อปท. 1. รอง อปท.
2. ผอ.ส านัก/กอง
3.  หน. ส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าส านัก/กอง



ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน

ที่ ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน

3 ผอ.ส านัก/กอง 1. ข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในบังคับ
บัญชา
2. ผอ. สถานศึกษา
3. ครูผู้ดูแลเด็ก

4 ผอ.สถานศึกษา ข้าราชการครูในสังกัด
โรงเรียน



ขั้นตอนการด าเนินการ

ธ.ค. 58

ม.ค. 59

ต.ค. 58

พ.ย. 58

ก.พ. 59

มี.ค. 59

รอบการประเมิน ครั้งที่ 1รอบการประเมิน ครั้งที่ 2
เริ่มรอบการประเมินที่ 1

ระหว่างรอบการประเมิน
ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและให้
ความส าคัญกับการพัฒนางานและ
พฤติกรรม

เม.ย. 59

พ.ค. 59

มิ.ย. 59

ก.ค. 59

ส.ค. 59

ก.ย. 59

เริ่มรอบการประเมิน
1. อปท. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
2. ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันวางแผน
ปฏิบัติราชการ โดยก าหนดเป้าหมาย ระดับความ
ความส าเร็จของงาน และพฤติกรรมท่ีคาดหวัง

เริ่มรอบการประเมินที่ 2

ครบรอบการประเมิน
1. ผู้ประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. แจ้งผลการประเมินให้กับผู้รับการประเมินทราบ
3. จัดท าบัญชีรายชื่อเรียงล าดับตามผลคะแนน และเสนอ

ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
4. อปท. แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา

ความเห็นเสนอต่อนายก อปท.

สิ้นสุดรอบการประเมินที่ 2



องค์ประกอบ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. ปลัด อปท. เป็นประธาน
2. หัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ
3. พนักงานส่วนท้องถิ่นงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ



หน้าที่ของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลฯ

๑. ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประเมิน และนายก อปท.

๒. พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน
และความเป็นธรรมของการประเมินผล



แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกอบด้วย
1. รอบการประเมิน
2. ขอมูลประวัตสิ่วนตัว
3. ส่วนที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
4. ส่วนที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ



5. สรุปผลการประเมิน
6. ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
7. ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (เริ่มรอบ)
8. ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน (ครบรอบ)
9. ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ถ้าม)ี
10. ส่วนที่ 7 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
11. ความเห็นของนายก อปท. 



รอบการประเมิน     ครั้งที่ ๑  ๑  ตุลาคม  ....   ถึง  ๓๑  มีนาคม  ....
 ครั้งที่ ๒  ๑  เมษายน  ....  ถึง  ๓๐  กันยายน  ....

ข้อมูลประวัติส่วนตัว

ผู้รับการประเมิน

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง (ชื่อต าแหน่งในสายงาน) ระดับ

ประเภทต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ สังกัด

ผู้ประเมิน

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง (ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น



ส่วนที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)

โครงการ/งาน/ รวมคะแนน ผลสมัฤทธิ์ เหตุผลทีท่ า

กิจกรรม เชิง เชิง เชิง ผลการปฏิบัติงาน ของงาน ให้งานส าเรจ็
ปรมิาณ คุณภาพ ประโยชน์ (๑๑) (๑๒) /ไม่ส าเรจ็

(๑) (๒) (๔) (๕) (๖) = (๘) +(๙)+(๑๐) = (๒) x (๑๑)

๑๐

น  าหนักรวม ๗๐

เชิงปรมิาณ (๘) เชิงคุณภาพ (๙) เชิงประโยชน์ (๑๐)

ผลการปฏิบัติงาน (๗)

คะแนนทีไ่ด้

42.
5

3 0.
5

1 1.
5

น  าหนัก

2 2.
5

3 3.
5

3 0.
5

1 1.
5

20.
5

1 1.
5

2 2.
5

เป้าหมาย (๓)



ค ำอธิบำยแบบฟอรม์ สว่นที่ ๑ ผลสมัฤทธิ์ของงำน

ช่องที่ ๑ โครงการ/งาน/ กิจกรรม 
หมายถึง การก าหนดตวัชี้วัดของโครงการ/งาน/กจิกรรม ที่ผู้รับการ

ประเมินรับผิดชอบ ในการปฏิบัตหินา้ที่ โดยก าหนดไม่น้อยกว่า ๒ ตัวชี้วัด

ช่องที่ 2 น้ าหนัก 
หมายถึง การก าหนดคา่ความส าคัญของโครงการ/งาน/กจิกรรมที่ผูร้ับการ

ประเมินกระท า โดยให้ก าหนดคา่น้ าหนักตวัชี้วัด ตั้งแต่ระดับร้อยละ  10 ขึ้นไป 



ช่องที่ 3  เป้าหมาย (Goal)
หมายถึง การก าหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคต ซึ่งองค์การจะต้อง

พยายามให้เกิดขึ้น หรือหมายถึงการก าหนดภารกิจของ อปท. ในรูปของผลลัพธ์
ส าคัญที่ต้องการ เป้าหมายมีความเฉพาะเจาะจงน้อยกว่าวัตถุประสงค์
(Opjectives) วัตถุประสงค์จะก าหนดขึ้น หลังจากก าหนดเป้าหมายแล้ว ในการ
ก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้ผู้บริหารคิดเกี่ยวกับสิ่งซึ่ง อปท.ต้องการ
ท าให้บรรลุผลส าเร็จ

การก าหนดเกณฑ์เป้าหมายตัวชี้วัด แบ่งเป็น  3 ประเภท  คือ  
เป้าหมายปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงประโยชน์



เป้าหมายเชิงปริมาณ หมายถึง การก าหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ถูก
ก าหนดขึ้นเพื่อใชวัดสิ่งที่นับได หรือสิ่งที่มีลักษณะเชิงกายภาพ โดยมีหนวยวัด เชน 
จ านวน รอยละ และระยะเวลา เปนตน  การก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณจะเหมาะ
ส าหรับการวัดในสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปธรรม และมีความชัดเจน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ หมายถึง การก าหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ใชวัดสิ่ง
ที่ไมเปนค่าเชิงปริมาณ หรือเปนหนวยวัดใดๆ แตจะเปนการวัดที่อิงกับ คาเปาหมาย
ที่มีลักษณะพรรณนา หรือเปนค าอธิบายถึงเกณฑการประเมิน ณ  ระดับคาเปาหมาย
เช่น วัดคุณภาพชีวิต วัดความพึงพอใจของผรูับบริการ วัดความถูกต้องของงาน 

เป้าหมายเชิงประโยชน์ หมายถึง การก าหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดโดยการ
วัดจากความส าเร็จของระยะเวลา ความประหยัด ความคุ้มค่า ในการด าเนิน
โครงการ/งาน/กิจกรรม ว่าตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดของโครงการหรือไม่ 



ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เช่น 
- ร้อยละของโครงการที่สามารถด าเนินการส าเร็จได้ตามเป้าหมาย 
- ร้อยละของกรณีที่ไม่สามารถให้บริการท าบัตร ปชช ภายในเวลาที่

ก าหนดตามที่ประกาศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใช้วัดสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น
- ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการ

ด้านส่งเสริมอาชีพ
- ระดับประสิทธิภาพของการส่งเสริมสุขภาพที่ให้ประชาชนเข้าใจถึงการ

ดูแลสุขภาพ
- ระดับความพึงพอใจของผู้นับบริการสาธารณสุขต่อคุณภาพการให้บริการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น
- ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบงาน



ช่องที่ 7 ผลการปฏิบัติงาน
หมายถึง การประเมินคุณค่าการท างานของบุคคล หรือวิธีการที่ใช้

ประเมินค่าว่าผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนมีความสามารถปฏิบัติงานได้เพียงใด โดย
พิจารณาจากปริมาณและคณุภาพของงานที่ผู้บังคับบัญชาได้บันทึกไว้  หรือจาก
การสังเกต และวินิจฉัยตามระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อเป็นเครื่องประกอบการ
พิจารณาในผลประโยชน์ตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงานนั้น ๆ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น  3 ประเภท  คือ  ผลการ
ปฏิบัติงานเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงประโยชน์



คะแนนผลส าเร็จของงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
ของเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

ผลส าเร็จของงาน คะแนน

ไม่ถึง 60% ของเป้าหมาย 0.5
ตั้งแต่ 60% แต่ไม่ถึง 70% ของเป้าหมาย 1
ตั้งแต่ 70% แต่ไม่ถึง 80% ของเป้าหมาย 1.5
ตั้งแต่ 80% แต่ไม่ถึง 90% ของเป้าหมาย 2
ตั้งแต่ 90% ถึง 100% ของเป้าหมาย 2.5
เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 3



คะแนนผลส าเร็จของงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
ของเชิงประโยชน

ผลส าเร็จของงาน คะแนน

ไม่ถึง 70% ของเป้าหมาย 0.5
ตั้งแต่ 70% แต่ไม่ถึง 75% ของเป้าหมาย 1
ตั้งแต่ 75% แต่ไม่ถึง 80% ของเป้าหมาย 1.5
ตั้งแต่ 80% แต่ไม่ถึง 85% ของเป้าหมาย 2
ตั้งแต่ 85% แต่ไม่ถึง 90% ของเป้าหมาย 2.5
ตั้งแต่ 90% แต่ไม่ถึง 95% ของเป้าหมาย 3
ตั้งแต่ 95% ถึง 100% ของเป้าหมาย 3.5
เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 4



ช่องที่ 11 รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน
หมายถึง การค านวณคะแนนผลการปฏิบัติงานที่ผู้รับการ

ประเมินท าได้ โดยคิดคะแนน ดังนี้

(11) = คะแนนของเชิงปริมาณ + เชิงคุณภาพ + เชิงประโยชน์

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



ช่องที่ 12 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
หมายถึง ผลที่ได้ตามมาจากผลผลิต หรือผลลัพธ์ของการ

ปฏิบัติโครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสมฤทธิ์ต้องมีมูลค่าหรือ คุณค่า   
ต่อองค์กรเท่านั้น การค านวณผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนี้

สูตร  = ค่าน้ าหนัก x คะแนนผลการปฏิบัติงาน
10

(12)       = (2) x (11) 
10



ช่องที่ 13 เหตุผลที่ท าใหง้านส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ
หมายถึง เหตุผลหลักที่ผู้รับการประเมินได้ท างานแล้วส่งผล

ให้ผลผลิต หรือผลลัพธ์ของการปฏิบัติโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ประสบความส าเร็จ



ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ (ร้อยละ 30) ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถ่ิน 
และประเภทบริหารท้องถ่ิน

ตัวชี้วัดสมรรถนะ

(๑)

น้ าหนัก

(๒)

ระดับที่
คาดหวัง/
ต้องการ

(๓)

ระดับที่
ประเมินได้

(๔)

คะแนนที่ได้

(๕)

ผลการประเมิน
(๖)

= (๒) x (๕)
5

ระบุเหตุการณ/์
พฤติกรรมที่

ผู้รับการประเมิน
แสดงออก

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม

และจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน

4. การบริการเป็นเลิศ
5. การท างานเป็นทีม

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
๔. การคิดเชิงกลยุทธ์

น้ าหนักรวม                                                                             30 คะแนนรวม



ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ (ร้อยละ 30)  ส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

ตัวชี้วัดสมรรถนะ

(๑)

น้ าหนัก

(๒)

ระดับที่
คาดหวัง/
ต้องการ

(๓)

ระดับที่
ประเมินได้

(๔)

คะแนนที่ได้

(๕)

ผลการประเมิน
(๖)

= (๒) x (๕)
5

ระบุเหตุการณ/์
พฤติกรรมที่

ผู้รับการประเมิน
แสดงออก

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม

และจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน

4. การบริการเป็นเลิศ
5. การท างานเป็นทีม

สมรรถนะประจ าสายงาน
1. .........................................................
2. .........................................................
3. ........................................................

น้ าหนักรวม                                                                             30 คะแนนรวม



สรุปผลการประเมิน

องค์ประกอบการประเมิน คะแนน
(ร้อยละ)

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

หมายเหตุ

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70

2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 30

คะแนนรวม 100

ระดับผลคะแนน
 ดีเด่น ตั้งแต่ 90% ขึ้นไป
 ดีมาก ตั้งแต่ 80% แต่ไม่ถึง 90%
 ดี ตั้งแต่ 70% แต่ไม่ถึง 80%
 พอใช้ ตั้งแต่ 60% แต่ไม่ถึง 70%
 ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60% 



ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบตัิราชการรายบคุคล

ผลสัมฤทธิ์ของงาน/
สมรรถนะที่เลือกพัฒนา

(๑)

วิธีการพัฒนา

(๒)

ช่วงเวลา
ที่ต้องการพัฒนา

(๓)

วิธีการวัดผล
ในการพัฒนา

(๔)



ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ท าข้อตกลง).................................................................ต าแหน่ง....................................................
ได้เลือกตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เพื่อขอรับการประเมิน โดยร่วมกับ    
ผู้ประเมินก าหนดตัวช้ีวัด น้ าหนัก และเป้าหมายตัวชี้วัด รวมทั้ง ก าหนดน้ าหนักสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ า
ผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงานในแต่ละสมรรถนะ พร้อมได้ลงชื่อรับทราบข้อตกลงการปฏิบัติราชการร่วมกัน
ตั้งแต่เริ่มระยะการประเมินแล้ว

ลงชื่อ.....................................................(ผู้รับการประเมิน)    ลงชื่อ....................................................(ผู้ประเมิน)
(                                       ) ( ) 

ต าแหน่ง................................................                  ต าแหน่ง.................................................... 
วันที.่...................................................... วันที.่.........................................................



ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน

ได้รับทราบผลการประเมิน และ
แผนพัฒนาปฏิบัติราชการรายบุคคล  
แล้ว

ได้แจ้งผลการประเมิน และผู้รับการ
ประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว

ได้แจ้งผลการประเมิน เมื่อวันที่...........
แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนาม
รับทราบ

โดยมี............................................เป็นพยาย

ลงชื่อ................................(ผู้รับการประเมิน) ลงชื่อ...........................................(ผู้ประเมิน) ลงชื่อ...........................................(พยาน)

(................................)
ต าแหน่ง...............................
วันที่......................................

(...........................................)
ต าแหน่ง.........................................
วันที่...............................................

(...........................................)
ต าแหน่ง.........................................
วันที่...............................................



ส่วนที่ ๖ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้าม)ี ส่วนที่ ๗ ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน

 เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น  เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น

 มีความเห็นต่าง ดังนี้ 
................................................................................................
................................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................................

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

วันที.่....................................................

 มีความเห็นต่าง ดังนี้ 
................................................................................................
คะแนนที่ควรได้รับร้อยละ........................

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

ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
วันที.่....................................................



ส่วนที่ ๘ ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 เห็นด้วยตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน

 มีความเห็นต่าง ดังนี้ 
................................................................................................
................................................................................................

คะแนนที่ควรได้รับร้อยละ..........................

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

ต าแหน่ง  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที.่....................................................



ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

ประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

บริหารท้องถิ่น
สูง 3

กลาง 3
ต้น 3

อ านวยการท้องถ่ิน
สูง 3

กลาง 3
ต้น 3

วิชาการ

เชี่ยวชาญ 3
ช านาญการพิเศษ 3

ช านาญการ 2
ปฏิบัติการ 1

ทั่วไป
อาวุโส 2

ช านาญงาน 1
ปฏิบัติงาน 1



คะแนนสมรรถนะหลักตามตารางเปรียบเทียบคา่คะแนน

ระดับที่คาดหวัง
ระดับ

ที่ประเมินได้
0

ระดับ
ที่ประเมินได้

1

ระดับ
ที่ประเมินได้

2

ระดับ
ที่ประเมินได้

3

ระดับ
ที่ประเมินได้

4

ระดับ
ที่ประเมินได้

5

ระดับที่ประเมินได้

ระดับที่ต้องการ/คาดหวัง 1 0 4 5 5 5 5

ระดับที่ต้องการ/คาดหวัง 2 0 3 4 5 5 5

ระดับที่ต้องการ/คาดหวัง 3 0 2 3 4 5 5

ระดับที่ต้องการ/คาดหวัง 4 0 1 2 3 4 5

ระดับที่ต้องการ/คาดหวัง 5 0 0 1 2 3 5


