
 

สาระนารูประจําเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕62 

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระบบแทง 

การจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ไมใชการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพราะการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนการประเมินตัวพนักงาน แตการประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนการประเมิน

องคกร ทีนี้ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

กระบวนการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กอนหรือตนรอบการประเมิน (สิ้นเดือนมีนาคม-ตนเดือนเมษายน และสิ้นเดือนกันยายน-ตนเดือนตุลาคม) 

1. ให อปท. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และดําเนินการประกาศ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ใหพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในสังกัดทราบโดยท่ัว

กัน 

2. ให อปท.กําหนดการจัดทําขอตกลงในแบบประเมิน มีวิธีการดังนี้ 

๒.๑ นายก อปท. และผูบริหาร มอบนโยบาย แผนปฏิบัติราชการและเปาหมายของ อปท. 

ใหแก ปลัด/รองปลัด อปท. และหัวหนาสวนราชการ เพ่ือกําหนดเปาหมายผลสําเร็จ

ของ อปท. ในรอบการประเมิน 

๒.๒ ผูประเมินประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดเปาหมายขององคกรและถายทอดตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ์ของงานสูระดับสํานัก/กอง/หนวยงาน/ ขรก แตละคน โดยพิจารณา

ถายทอดจากบนลงลาง 

๒.๓ ผูประเมินและผูรับการประเมิน รวมกันวางแผนปฏิบัติราชการโดยกําหนดเปาหมาย

ระดับความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมท่ีคาดหวัง 

๒.๔ จัดทําขอตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ระหวางรอบการประเมิน (ระหวาง 1 เมษายน -30 กันยายน และ ระหวาง 1 ตุลาคม -31 มีนาคม) 

3. การติดตามและใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน ใหผูประเมินติดตามความกาวหนาอยาง

ตอเนื่องโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมของผูรับการประเมิน 

สิน้รอบการประเมิน (31 มีนาคม  และ 30 กันยายน) 

4. ผูประเมินดําเนินการเรียกเก็บหลักฐานผลการปฏิบัติงานประกอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในแตละรอบ เม่ือเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด และพฤติกรรมท่ีแสดงออกจากปฏิบัติงาน 

5. ผูประเมินแจงผลการประเมินใหแกผูรับการประเมินทราบพรอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการ

ประเมิน หากผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหพนักงานสวนทองถ่ินอยางนอย 

1 คน ลงลายมือชื่อเปนพยาน 

6. ผูประเมินเสนอผลคะแนนการประเมินตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป (ถามี) แลวจัดทําบัญชี

รายชื่อเรียงลําดับตามผลการประเมินของสํานัก/กอง 

7. อปท. รวบรวม และจัดเรียงผลการประเมินของทุกสํานัก/กอง เสนอตอคณะกรรมการ

กลั่นกรองการประเมินฯ 
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ตนเดือนตุลาคม หรือตนเดือน เมษายน 

8. ใหงานบุคคลรวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทําวาระการประชุม และเชิญ

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ ประชุมใหคําปรึกษาและพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินในภาพรวม 

และรายบุคคลวาการประเมินผลมีมาตรฐานความเปนธรรมหรือไม และเสนอความเห็นตอนายก อปท. 

9. เสนอเอกสารท่ีเก่ียวของกับการประเมินตอ นายก อปท. พิจารณาลงนามและรับทราบ

ประกอบดวย 

 9.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานท้ังหมด 

 9.2 สรุปผลการประเมิน 

 9.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

10. อปท. ประกาศรายชื่อผูมีผลการประเมิน “ดีเดน” ในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกันเพ่ือเปน

การยกยอง ชมเชย และสรางแรงจูงใจในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไป 

11. จัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดงความสําเร็จของงานและสมรรถนะสําหรับแบบ

ประเมินผลใหเก็บสําเนาไวท่ีสํานัก/กอง อยางนอย 2 รอบการประเมิน และใหจัดเก็บตนฉบับไวในแฟมประวัติ

ขาราชการหรือจัดใหมีระบบการจัดเก็บก็ได (ตามหลักเกณฑกําหนดไว) 
 

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสอดคลองกับระบบบริหาร
ผลงาน (Performance Management) ในระบบจําแนกตําแหนงพนักงานสวนทองถ่ิน โดยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตองมีองคประกอบท่ีชัดจนอางอิงกฎหมายและหลักเกณฑของประกาศ ก.จังหวัด 
ตัวอยางเชน 
  “อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (3) ประกอบมาตรา 23 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล   พ.ศ. 2558  
ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปางในการประชุมครั้งท่ี  
12/2558  เม่ือวันท่ี  25  ธันวาคม  2558  มีมติเห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลข้ึนใหม  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง  เรื่อง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 52) พ.ศ. 2558  ลงวันท่ี  
30  ธันวาคม  2558” 
   

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตองกําหนดองคประกอบการประเมิน ซ่ึง
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท่ี ก.จังหวัด กําหนดไวคือ อยางนอย 2 องคประกอบ ไดแก 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการการปฏิบัติราชการ โดยแบงสัดสวนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปน 
2 กลุม คือ 
  1) กลุมขาราชการสวนทองถ่ิน (พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานครูเทศบาล 
พนักงานครูสวนตําบล) และกลุม ลูกจางประจํา มีสัดสวนของผลสัมฤทธิ์ของงาน รอยละ 70 และพฤติกรรมการ
การปฏิบัติราชการ รอยละ 20 
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2) กลุมพนักงานจาง (พนักงานจางผูเชี่ยวชาญ, พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป) 

มีสัดสวนของผลสัมฤทธิ์ของงาน รอยละ 80 และพฤติกรรมการการปฏิบัติราชการ รอยละ 20 
   

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตองกําหนดรอบระยะเวลาการประเมินไวให

ชัดเจนดวย ซ่ึงรอบการประเมินตามหลักเกณฑ ก.จังหวัด ไดกําหนดไว คือ ปละ 2 ครั้ง ในรอบปงบประมาณ คือ 

  (1) ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปถัดไป 

  (2) ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปเดียวกัน 

  (ทานจะสังเกตเหตุคําวา ระหวาง เพราะจะมีประเด็นวาจําเปนหรือไมการประเมินผลงานหรือผล

การปฏิบัติงาน 1 ชิ้น บางชิ้น ตองรอใหครบ สิ้นรอบการประเมิน) 

  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตองกําหนดระดับคะแนนเพ่ือวัดผลการ

ปฏิบัติงานอยางถูกตองและชัดเจน ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ของ ก.จังหวัด ดังนี้ผลคะแนนเปน  5  ระดับ  

คือ  ดีเดน  ดีมาก  ดี  พอใช  และตองปรับปรุง  โดยมีชวงคะแนนประเมินของแตละระดับ  ดังนี้ 

  (1)  ระดับดีเดน   ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ  90  ข้ึนไป 

  (2)  ระดับดีมาก   ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ  80  แตไมถึงรอยละ  90 

  (3)  ระดับดี    ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ  70  แตไมถึงรอยละ  80 

  (4)  ระดับพอใช   ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ  60  แตไมถึงรอยละ  70 

  (5)  ระดับตองปรับปรุง   ตองมีชวงคะแนนประเมินต่ํากวารอยละ  60 

 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตองกําหนดผูประเมินผลการปฏิบัติงาน

พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดแก 

  (1)  นายกองคการบริหารสวนตําบล  สําหรับปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

  (2)  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  สําหรับรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ผูอํานวยการ
สํานัก/กอง  หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสํานักหรือกอง 

(3)  ผูอํานวยการสํานัก  กอง  หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสํานักหรือ
กอง  สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินและลูกจางประจําท่ีอยูในบังคับบัญชา 
  (4) ผูบังคับบัญชาชั้นตนประเมินพนักงานจางในสังกัด 

  ในกรณีท่ีเปนการประเมินพนักงานผูไดรับมอบหมายใหไปชวยราชการ  หรือปฏิบัติราชการใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสวนราชการ  หรือหนวยงานอ่ืน  ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหัวหนา

สวนราชการ  หรือหนวยงานท่ีผูรับการประเมินไปชวยราชการ  หรือปฏิบัติหนาท่ีราชการ  แลวแตกรณีเปนผูให

ขอมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการประเมินของผูมีอํานาจหนาท่ีประเมิน 

  ในกรณีท่ีเปนการประเมินพนักงานผูไดโอนหรือยาย  หลังวันท่ี  1  มีนาคม  หรือวันท่ี  1  

กันยายน  ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูมีอํานาจหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานในเทศบาลเดิมกอนการโอนหรือยาย   
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เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้นแลวจัดสงผลการประเมินการปฏิบัติงานใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  หรือสวนราชการ  หรือหนวยงานอ่ืนตนสังกัดใหม  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตองกําหนดวิธีการประเมินฯดังตอไปนี้ 

  (1)  กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมินใหเทศบาลประกาศหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหขาราชการในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน 

  (2)  ในแตละรอบการประเมินใหผูมีอํานาจหนาท่ีประเมิน และผูรับการประเมินกําหนดขอตกลง

รวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานกําหนดตัวชี้วัด  หรือหลักฐานบงชี้

ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

  สําหรับการกําหนดตัวชี้วัด  ใหพิจารณาวิธีการถายทอดจากบนลงลางเปนหลักกอน  ในกรณีท่ีไม

อาจดําเนินการไดหรือไมเพียงพอ  อาจเลือกวิธีการกําหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีท่ีเหมาะสมแทน  หรือ

เพ่ิมเติม  รวมท้ังระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ  ท้ังนี้  ตามแบบท่ี ก.ท. กําหนด 

  (3)  ในแตละรอบการประเมินใหผูมีอํานาจหนาท่ีประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับ

การประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีไดประกาศไว  และตามขอตกลงท่ีไดทําไวกับผูรับการประเมิน 

  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย  หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย  หรือมีการยายเปลี่ยนตําแหนง

หรือหนาท่ีความรับผิดชอบ  ใหผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนขอตกลงผลการ

ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได  โดยใหผูประเมินเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงขอตกลง 

  (4)  ในระหวางรอบการประเมินใหผูมีอํานาจหนาท่ีประเมิน ใหคําปรึกษาแนะนํา 

ผูรับการประเมินเพ่ือการปรับปรุงแกไข  พัฒนาเพ่ือนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมหรือสมรรถนะใน

การปฏิบัติราชการ  และเม่ือสิ้นรอบการประเมินผูประเมินดังกลาวกับผูรับการประเมินควรรวมกันทําการวิเคราะห

ผลสําเร็จของงาน  และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  เพ่ือหาความจําเปนในการพัฒนาเปน

รายบุคคลดวย 

  (5)  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละครั้ง  ใหผูมีอํานาจหนาท่ีประเมิน แจงผลการ

ประเมินใหผูรับการประเมินรับทราบเปนรายบุคคล  โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  

กรณีท่ีผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  ใหพนักงานสวนตําบลอยางนอยหนึ่งคน  

ลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย 

  (6)  ใหผูมีอํานาจหนาท่ีประเมิน โดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง  

(ถามี)  จัดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการในหนวยงานของตนเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรอง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลกอนนําเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 

  (7)  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  หรือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายประกาศรายชื่อ

พนักงานเทศบาลผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดนในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน  เพ่ือเปนการยกยองชมเชย

และสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน 
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หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตองกําหนดมีสภาพบังคับของหลักเกณฑนี้ วามี

ผลบังคับใชตั้งแตเม่ือใด โดยสามารถกําหนดใหมีผลบังคับใชตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได 

 

การกําหนดขอตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  การกําหนดขอตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การกําหนดขอตกลงรวมกัน

เก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัด  หรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของ

งานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

  สําหรับการกําหนดตัวชี้วัด  ใหพิจารณาวิธีการถายทอดจากบนลงลางเปนหลักกอน  ในกรณีท่ีไม

อาจดําเนินการไดหรือไมเพียงพอ  อาจเลือกวิธีการกําหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีท่ีเหมาะสมแทน  หรือ

เพ่ิมเติม  รวมท้ังระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ  ท้ังนี้  ตามแบบท่ี ก.กลาง กําหนด 

  การกําหนดขอตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เชื่อมโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการใน

ระดับองคกร  หนวยงาน  และระดับบุคคลเขาดวยกันท่ีเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสูผลการปฏิบัติงาน

ระดับองคกร  คุณภาพและปริมาณงาน  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีไดปฏิบัติมา  ความสามารถและ

ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน  ความมีคุณธรรมและจริยธรรม   

  สําหรับวิธีการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีตองจัดทํา

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และตามนัยหนังสือสั่งการดังตอไปนี้ 

1. สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 692 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 

2559 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ินในระบบจําแนกตําแหนงเปนประเภทตาม

ลักษณะงาน 

2. สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.9/ว 4 ลงวันท่ี 7 เมษายน 

2559 เรื่อง การกําหนดสมรรถนะเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับขาราชการหรือพนักงานครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินในระบบตําแหนง “ระบบวิทยฐานะ” 

3.สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 11 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2559 เรื่อง 

ซักซอมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา 

4. สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 16 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง 

ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง 

วิธีการจัดทําขอตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

1. ประชุมผูบริหารทองถ่ิน ปลัดและรองปลัด และหัวหนาสวนราชการ ในชวงกอนรอบหรือตน

รอบการประเมิน เพ่ือประชุมพิจารณากําหนดเปาหมายการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับองคกรกอน โดย

เริ่มตนท่ี นายก อปท. ในการกําหนดเปาหมาย ความคาดหวัง ใหพนักงานปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ใหสําเร็จ

ตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยสําหรับ นายก อปท. ประเด็นท่ีจะกําหนดเปาหมายในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของปลัด อปท. มาจาก แผนพัฒนาทองถ่ินและหรือภารกิจงาน นโยบาย โครงการ ท่ีไดบรรจุไวในงบประมาณ

รายจายประจําป ตลอดจน งานบริการประชาชนท่ีเกิดข้ึนโดยไมสามารถกําหนดขอมูลไดชัดเจน เชน คํารองทุกข 
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ตาง ๆ ขอรองเรียน ปญหาการผิดพลาดทางการตรวจสอบของหนวยงาน สตง. ปปช .และ

หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ภารกิจงานท่ีระบุไวตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ นักบริหารงานทองถ่ิน ในแต

ละระดับ ขอยกตัวอยาง เรื่องท่ีจะจัดทําขอตกลงและเสนอประเมินผลการปฏิบัติงานของ ปลัด เชน 

- การเบิกจายเงินงบประมาณ ในรอบการประเมิน ครั้งท่ี 1/2 

-การแกไขปญหาตามคํารองของประชาชนท่ีไดรับเรื่องไว ในรอบการประเมิน ครั้งท่ี 1/2 

-การดําเนินการตามโครงการท่ีบรรจุไวในงบประมาณรายจายประจําป ในรอบการประเมิน ครั้งท่ี 1/2 

-การจัดเก็บรายไดของ อปท. ในรอบการประเมิน ครั้งท่ี 1/2 

-การแกไขปญหาขอรองเรียน ปญหาการถูกตรวจสอบ ในรอบการประเมิน ครั้งท่ี 1/2 

-การรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

-การกํากับดูแล การจายเบี้ยตาง ๆ ของงานสวัสดิการสังคม ฯลฯ 

เม่ือ นายก อปท. ไดตัดสินใจเลือกเรื่องท่ีจะประเมิน หรือ อาจจะประเมินทุกเรื่องในความรับผิดชอบก็ได นายก 

และ ปลัด ก็ตองรวมกันกําหนดเปาหมายในการประเมินผลการปฏิบัติงานปลัด อปท. ใน 3 เชิง คือ เชิงปริมาณ 

เชิงคุณภาพ และเชิงประโยชน และใน 3 เชิงนี้ มีระดับตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ผลสําเร็จของงานเทียบกับเปาหมาย 
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

(รอยละ) 

คะแนน 

ไมถึงรอยละ 60 ของเปาหมาย 0.5 
ตั้งแตรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70 ของเปาหมาย 1 
ตั้งแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80 ของเปาหมาย 1.5 
ตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90 ของเปาหมาย 2 
ตั้งแตรอยละ 90 ถึงรอยละ 100 ชองเปาหมาย 2.5 
เกินกวาเปาหมายท่ีกําหนด 3 
 

ผลสําเร็จของงานเทียบกับเปาหมาย 
เชิงประโยชน 

(รอยละ) 

คะแนน 

ไมถึงรอยละ 70 ของเปาหมาย 0.5 
ตั้งแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 75 ของเปาหมาย 1 
ตั้งแตรอยละ 75 แตไมถึงรอยละ 80 ของเปาหมาย 1.5 
ตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 85 ของเปาหมาย 2 
ตั้งแตรอยละ 85 แตไมถึงรอยละ 90 ของเปาหมาย 2.5 
ตั้งแตรอยละ 90 แตไมถึงรอยละ 95 ของเปาหมาย 3 
ตั้งแตรอยละ 95 ถึงรอยละ 100 ชองเปาหมาย 3.5 
เกินกวาเปาหมายท่ีกําหนด 4 
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ในสวนนี้ทานจะสังเกตไดวา ถาเราทําตามแบบประเมินท่ีกําหนดใหเราทํานั้น ไมเพียงพอตอการบรรจุรายละเอียด

ตัวชี้วัด และอธิบายหลักฐานบงช้ีความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน สิ่งนี้

แหละท่ีจะเปนเครื่องมือวัดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานวา เปนเอกสารท่ีสามารถตรวจสอบได พิสูจนได วัดได

จริง ดังนั้น สรุป ส่ิงท่ีผูประเมินมีหนาท่ีจะตองดําเนินการในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ จัดทํา

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยระบุขอตกลงไวในแบบ และเอกสารท่ีควรจะจัดทําคือ เอกสารระบุ

รายละเอียดตัวช้ีวัดและหลักฐานบงช้ีความสําเร็จของงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย งานบริหารงานบุคคล  

สํานักปลัด อบต.จรเขใหญ  


