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หนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. 
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เรื่อง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจ าแนกต าแหน่ง
เป็นประเภทตามลักษณะงาน



หนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว24 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560

เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น



หลักการมาตรฐานทั่วไป

• มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
(บทเฉพาะกาล ให้เริ่มใช้หลักเกณฑ์รอบประเมินครั้งที่ 2/2559) 

• ทั้งหมด 16 ข้อ
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นระบบการบริหารผลงาน 

(Performance Management)
• องค์ประกอบการประเมินฯ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ ๑ ผลสัมฤทธ์ิของงาน และส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะ



หลักการ...ข้อ 4

“ระบบการบริหารผลงาน” หมายความว่า กระบวนการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพื ่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยง
เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน 
และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน



วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

การเชื่อมโยงเป้าหมาย



หลักการ...ข้อ 5 และข้อ 10

ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน



ผู้ประเมินและผู้รับการประเมนิ

ปลัด อบจ.
ปลัดเทศบาล
ปลัด อบต.

นายก อบจ.
นายกเทศมนตรี
นายก อบต.

VS



ผู้ประเมินและผู้รับการประเมนิ

รองปลดั อบจ.
รองปลดัเทศบาล
รองปลดั อบต.

ปลัด อบจ.
ปลัดเทศบาล
ปลัด อบต.

VS



ผู้ประเมินและผู้รับการประเมนิ

หัวหนา้สว่นราชการในสงักัด
(ผอ.ส านัก/กอง/หน.สป.)

ปลัด อบจ.
ปลัดเทศบาล
ปลัด อบต.

VS



ผู้ประเมินและผู้รับการประเมนิ

ข้าราชการ
ในสังกดัส านกั/กอง

หัวหนา้สว่นราชการ
(ผอ.ส านัก/กอง/หน.สป.) VS



ผู้ประเมินและผู้รับการประเมนิ

ผอ.โรงเรียนผอ.กองการศกึษา VS



ผู้ประเมินและผู้รับการประเมนิ

หัวหนา้ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็
และครูผูดู้แลเดก็

ผอ.กองการศกึษา VS



ผู้ประเมินและผู้รับการประเมนิ

ข้าราชการครูในสงักดัผอ.โรงเรียน VS



ผู้ประเมินและผู้รับการประเมนิ

ลูกจ้างประจ าผู้บังคับบญัชาชั้นตน้ VS



ผู้ประเมินและผู้รับการประเมนิ

พนักงานจ้างผู้บังคับบญัชาชั้นตน้ VS



การประเมินผลการปฏบิัติงาน

องค์ประกอบ



หลักการ...ข้อ 7 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) โดย
ผลสัมฤทธ์ิของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน
ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามท่ี ก.กลาง 
ก าหนด และสมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.กลาง 
ก าหนด อย่างน้อย 3 สมรรถนะ



การพิจารณาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

องค์ประกอบ 
ผลสัมฤทธ์ิของงาน

องค์ประกอบ 
พฤติกรรม

ผลลัพธ์หรือผลผลติ
ที่ควรท าได้ (what)

ท าอย่างไรจึงท าให้
เกิดผลลัพธ์หรือ
ผลงาน (How)

ประเมินด้วยตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย
ที่ตกลงไว้

ประเมินโดยอ้างอิง
นิยามสมรรถนะ

ที่สะท้อนพฤติกรรม
ที่มุ่งหวัง



ส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น

องค์ประกอบการประเมิน
แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนท่ี 1
ผลสัมฤทธิ์ของงาน(Performance)

น ้าหนัก 70%

ส่วนท่ี 2
สมรรถนะ(Competency)

น ้าหนัก 30 %



หลักการ...ข้อ 7 วรรคส่ี

ข้อ 7 วรรคสี่ ในกรณีที ่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอยู่ ในรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ ร้อยละ 50



ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่

องค์ประกอบการประเมิน
แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนท่ี 1
ผลสัมฤทธิ์ของงาน(Performance)

น ้าหนัก 50%

ส่วนท่ี 2
สมรรถนะ(Competency)

น ้าหนัก 50 %



ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่

ขรก. ส่วนท้องถิ่น ขรก. ครู
(การเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้ม)
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 2 ปี



การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ส่วนที่ 1



ความหมาย

การประเม ินผลสัมฤทธิ ์ของงาน  หมายถึง การว ัด
ความส าเร็จของโครงการ/งาน/กิจกรรม ที่ข้าราชการผู้นั ้น
ได้ปฏิบัติงานหรือท างาน โดยเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน



ขั้นตอนการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน



5
ขั้นตอน

1

2

3

4

5

ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผลงาน)

ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ

แบ่งปันค่าน ้าหนัก 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน

ก าหนดค่าเป้าหมาย



ก ำหนดผลสัมฤทธิ์ของงำน1



ผลสัมฤทธิ์ของงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน)...มาจากไหน

ตัวชี้วัด
ระดับ อปท.

1 3

ตัวชี้วัด
ระดับส านัก/กอง

2

ตัวชี้วัด
ระดับบุคคล



การก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน



ก ำหนดตัวชี้วัด2



เคร่ืองมือวดัความส าเร็จ คือ ตัวช้ีวดั
(key Performance Indicators)

KPIs คือ ?



KPIs คือ ?
ดัชนีชี้ วั ด  หรือหน่วยวัดความส า เร็ จของการปฏิบัติ งาน             

ที่ถูกก าหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดที่ควรมีผลเป็นตัวเลขที่นับได้จริง และ
ต้องสื่อถึงเป้าหมาย ในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้าง       
ความชัดเจนในการก าหนด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน     
ในด้านต่าง ๆ



ประเภทตัวชี้วัด



ประเภทตัวชี้วัด

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (Quantity)
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (Quality)
3. ตัวชี้วัดเชิงประโยชน์ (Benefit)

- ด้านก าหนดเวลา (Timeliness)
- ด้านประหยัดหรือความคุ้มค่า

(Cost– Effectiveness) 
โดย อ. อดิศร สุนทรวภิำต      Tel. 08 9969 2533 LINE ID : mr.rabbit_1969  



ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (Quantity)

หมายถึง ตัวชี้วัดที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อใชวัดสิ่งที่นับได
หรือสิ่งที่ มีลักษณะเชิงกายภาพ โดยมีหนวยวัด ดังนี้ 

- จ านวน - รอยละ 
- อัตราส่วน - ค่าเฉลี่ย
- สัดส่วน - หน่วย/วัน

โดย อ. อดิศร สุนทรวภิำต      Tel. 08 9969 2533 LINE ID : mr.rabbit_1969  



ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ(Quality)

หมายถึง ตัวชี้วัดที่อิงกับคาเปาหมายที่มีลักษณะพรรณนา หรือเปนค า
อธิบายถึงเกณฑการประเมิน โดยวัดความส าเร็จของงาน ดังนี้
• ความถูกต้อง และความครบถ้วนของงาน  
• ความประณีต  หรือความเรียบร้อยของงาน 
• มาตรฐานของงาน  
• ความพึงพอใจของผรูับบริการ 
• ระดับความส าเร็จของงาน
• การด าเนินงานเป็นขั้นตอน (Milestone)

โดย อ. อดิศร สุนทรวภิำต      Tel. 08 9969 2533 LINE ID : mr.rabbit_1969  



ตัวชี้วัดเชิงประโยชน์ (Benefit)

หมายถึง ตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้วัดความส าเร็จของงาน      
โดยวัดความส าเร็จ ดังนี้
• ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานเทียบกับเวลาที่ก าหนดไว้
• ระยะเวลาการท างานเสร็จตามแผน
• ความประหยัด หรือความคุ้มค่า 
• ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายในการผลิต

โดย อ. อดิศร สุนทรวิภาต      Tel. 08 9969 2533 LINE ID : mr.rabbit_1969  



ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก3



กำรแบ่งปันค่ำน้ ำหนัก

หมำยถึง กำรให้ค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของผลสัมฤทธิ์ของงำน 

โดยจัดเรียงตำมล ำดับควำมส ำคัญ ทั้งนี้  ผลรวมน้ ำหนักจะต้องมี

รวมกัน ได้ร้อยละ 70

โดย อ. อดิศร สุนทรวิภาต      Tel. 08 9969 2533 LINE ID : mr.rabbit_1969  



ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย4



• เป้ำหมำยทีต่ัง้ไวต้อ้งไมน่้อยกวำ่เป้ำหมำยของกลุม่งำน/หนว่ยงำน 

• ควรมหีนึ่งเป้ำหมำยตอ่หนึ่งตวัชี้วัด

• ต้องสำมำรถวดัได้จริง

• กำรตัง้เป้ำหมำย  ต้องเป็นควำมเหน็ชอบรว่มกนัระหวำ่งผู้ประเมนิ   

กับผู้รับกำรประเมนิ

เกณฑ์ก ำหนดเป้ำหมำย



ก ำหนดเกณฑ์ให้คะแนน5



การก าหนดเกณฑ์ให้คะแนน

1 2 3 4 5

ค่าเป้าหมาย
ท้าทายหรือยาก

ค่าเป้าหมายกลาง

ค่าเป้าหมาย
ต ่าสุด



การขอปรับเปลี่ยนผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ตกลงกันไว้  ตั้งแต่ต้นรอบการ
ประเมิน สามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะกรณี ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงต าแหน่ง หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. เปลี่ยนแปลงนโยบาย แผนงาน ภารกิจ กิจกรรม

รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป 



ตัวอย่าง
การก าหนดผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด แบ่งปันค่าน้ าหนัก 

ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ให้คะแนน



ส่วนที่ 2
การประเมินสมรรถนะ

(Competency) 



ความหมาย

การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง การประเมิน
สิ่งที ่ข้าราชการแสดงออกในระหว่างการปฏิบัติ
ราชการอันเป็นผลจากแรงจูงใจหรือแรงผลักดัน
ภายในจิตใจที ่จะส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งที่รับผิดชอบให้ส าเร็จ
ลุล่วง



การประเมินสมรรถนะ
หมายถึง การประเมินพฤติกรรมของข้าราชการที่

แสดงออกต่อการปฏิบัติหน้าที ่ เมื ่อเปรียบเทียบกับ
สมรรถนะที ่ก  าหนดไว ้ในพจนานุกรมสมรรถนะใน
ต าแหน่งของตนเองหรือไม่ หากข้าราชการผู้นั้นได้แสดง
ให้เห็นถึงพฤติกรรมอย่างน้อยเท่ากับพฤติกรรมที่
คาดหวัง/ต้องการ ย่อมถือได้ว่าข้าราชการผู ้นั ้นมี
สมรรถนะตามต าแหน่งท่ีรับผิดชอบ



ประเภทสมรรถนะ
โดย อ. อดิศร สุนทรวิภาต      Tel. 08 9969 2533 LINE ID : mr.rabbit_1969  



สมรรถนะ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

สมรรถนะประจ าสายงาน
(Functional Competency)

สมรรถนะหลัก
(Core Competency)

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร
(Executive Competency)
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สมรรถนะหลัก

หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการทุกต าแหน่ง
จ าเป ็นต้องมี เพื ่อเป็นการหล่อหลอมให้ เก ิด
พฤติกรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ อปท. ประชาชน และ
ประเทศชาติ
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สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
(Core Competency)

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2.การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4.การบริการเป็นเลิศ
5.การท างานเป็นทีม



C1...การมุ่งผลสัมฤทธิ์

หมายถึง...
ความตั้งใจ และความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานเพื่อให้

ได้ผลงานตามเป้าหมาย และมาตรฐานที่องค์กรก าหนดไว้อย่างดี
ที่สุด อีกทั้งหมายความรวมถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนา
ผลงาน และกระบวนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สูงสุดอยู่เสมอ



C2...การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม

หมายถึง...
การครองตน และประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม   

ทั ้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลัก
แนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของประชาชน สังคม 
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการ
สนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้



C3...ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน

หมายถึง...
ความเข ้าใจและสามารถประย ุกต์ ใช ้ความสัมพันธ์

เชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างาน และมาตรฐานการ
ท างานของตนและของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล  ความเข้าใจนี้รวมถึงความสามารถใน
การมองภาพใหญ่ (Big Picture) และการคาดการณ์เพื่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ต่อระบบและกระบวนการท างาน



C4...การบริการเป็นเลิศ 

หมายถึง...
การให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ หรือประชาชน ด้วยความ

ใส่ใจในความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ หรือประชาชน อีกทั้ง
โดยมุ่งประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือประชาชน  
เป็นหลัก



C5...การท างานเป็นทีม

หมายถึง...
การมีจิตส านึกในความสมานฉันท์ ความร่วมแรงร่วมใจกัน

ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของทีม เพื่อให้ทีมงาน กลุ่ม หรือ 
หมู่คณะนั้นๆ บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างดีที่สุด



สมรรถนะประจ าผู้บริหาร

หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการในต าแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ ่น และอ านวยการท้องถิ ่น     
ซึ่งต้องก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องมี   
ในฐานะเป ็นผ ู ้น  าท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพ และน  า
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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สมรรถนะประจ าผู้บริหาร
(Executive Competency)

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



E1...การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง

หมายถึง...
ความตั ้งใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดันบุคลากร

กลุ ่มคน องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้อง  ให้เกิดความ
ต้องการในการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่เป็นประโยชน์
แก่หน่วยงาน องค์กร ประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ รวมถึง
ความสามารถในการด าเนินการถ่ายทอด ชี้แจง และสื่อสารให้ผู้อื ่น
ได้รับรู ้ เข้าใจ ยอมรับ และด าเนินการในการปรับเปลี ่ยนหรือการ
เปลี่ยนแปลงนั้นๆ เกิดขึ้นจริง



E2...ความสามารถในการเป็นผู้น า

หมายถึง...
ความตั้งใจหรือความสามารถในการเป็นผู้น าของกลุ่มคน 

หรือทีมงาน ตลอดจนสามารถปกครอง ดูแล และให้ความช่วยเหลือ
รวมถึงสามารถก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมาย 
และวิธีการท างานต่างๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงานปฏิบัติงานได้
อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร



E3...ความสามารถในการพัฒนาคน

หมายถึง...
ความตั้งใจหรือความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุน และ

การพัฒนาความรู ้ความสามารถผู้อื ่น โดยมีเจตนามุ ่งเน้นพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ทั้งเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร หรือ
ประโยชน์ในงานของบุคคลเหล่านั้น 



E4...การคิดเชิงกลยุทธ์

หมายถึง...
ความสามารถในการคิด การท าความเข้าใจในเชิงสังเคราะห์

รวมถึงการมองภาพในเชิงกลยุทธ์หรือยุทธ์ศาสตร์และการเชื่อมวิสัยทัศน์  
ในระยะยาว รวมถึงทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ให้เข้ากับการปฏิบัติงานใน
ชีวิตประจ าวันหรือให้ได้มาซึ่งกรอบความคิดใหม่ๆ อันเป็นผลมาจากการ
สรุปร ูปแบบประยุกต์แนวทางต่างๆ จากสถานการณ์หร ือข ้อมูล
หลากหลาย และนานาทัศนะในระดับสูง ยังรวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ถึงผลกระทบของปัจจัยภายนอกท่ีมีต่อกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร



สมรรถนะประจ าสายงาน

หมายถึง สมรรถนะที ่ก  าหนดขึ ้นส  าหร ับ
ประเภท และระดับต าแหน่งของข้าราชการในสาย
งานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถ
ปฏ ิบ ัต ิ ง านตามภารก ิจหน ้ าท ี ่  ได ้ อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายของ 
อปท.
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การประเมินสมรรถนะ
ต าแหน่งบริหารท้องถิ่น และอ านวยการท้องถิ่น

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร
4 สมรรถนะ

สมรรถนะหลัก
5 สมรรถนะ

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและ

จริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5. การท างานเป็นทีม

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



การประเมินสมรรถนะ
ต าแหน่งวิชาการ และทั่วไป

สมรรถนะประจ าสายงาน
อย่างน้อย 3 สมรรถนะ

สมรรถนะหลัก
5 สมรรถนะ

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและ

จริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5. การท างานเป็นทีม

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



พจนำนุกรมสมรรถนะ



การมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Achievement  Motivation  - ACH)

ค าจ ากัดความ : ความต้ังใจ และความขยันหม่ันเพียรปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและมาตรฐานที่องค์กรก าหนดไว้อย่างดีท่ีสุด อีกท้ัง
หมายความรวมถึงความมุ่งม่ันในการปรับปรุงพัฒนา ผลงานและกระบวนการปฏิบตัิงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ

ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน

ระดับท่ี 1 : แสดงความพากเพียรพยายาม และตั้งใจท างานให้ดี

• มีความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการท างาน และตรงต่อเวลา

• มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามก าหนดเวลา

• ตั้งใจ และพากเพียรพยายามท างานในหน้าที่และในส่วนของตนให้ดีตามท่ีได้รับมอบหมาย

• แสดงความประสงค์หรือข้อคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานของตนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายท่ีวางไว้ หรือตามมาตรฐานขององค์กร

• ท างานได้ผลงานตามเป้าหมายท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

• มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องของงาน เพ่ือให้ได้งานท่ีมีคุณภาพ

• ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพ่ือให้ได้ผลงานที่ดีตามมาตรฐานขององค์กร

• หม่ันติดตามผลงาน และประเมินผลงานของตนเพ่ือให้ได้งานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานขององค์กร

• คิดหาวิธีการใหม่ๆ ในการปรับปรุงงานของตนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึนอยู่เสมอ

ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือพัฒนาผลงานให้โดดเด่นเกินกว่าเปา้หมายมาตรฐานที่องค์กรก าหนด

• ปรับปรุงวิธีการท่ีท าให้ท างานได้ดีข้ึน เร็วขึ้น มีคุณภาพดีข้ึน หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น

• ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบ และวิธีการท างานให้มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นและเกินกว่าเป้าหมายท่ีองค์กรก าหนดไว้

• เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพ่ือให้ได้ผลงานตามท่ีก าหนดไว้

ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และอุตสาหะมานะบากบั่นเพ่ือให้บรรจุเป้าหมายท่ีท้าทาย หรือได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างอย่างไม่เคยมีใคร
ท าได้มาก่อน
• บรรลุเป้าหมายท่ีท้าทายในงานท่ียากหรือไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน โดยใช้วิธีการพัฒนาระบบ ประยุกต์ และบริหารจัดการ เพ่ือให้ได้ผลงานที่โดด

เด่น และแตกต่างอย่างท่ีไม่เคยมีผู้ใดในองค์กรกระท าได้มาก่อน
• ก าหนดเป้าหมายท่ีท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพ่ือท าให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเติมอย่างเห็นได้ชัด

• ท าการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน

ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และวิเคราะห์ผลได้และผลเสีย และสามารถตัดสินใจได้ แม้จะมีความเสี่ยง เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

• ตัดสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้ผลเสยีอย่างชัดเจน และด าเนินการ เพ่ือให้องค์กรและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

• วิเคราะห์ และค านวณผลได้ ผลเสีย และความคุ้มค่า รวมท้ังกล้าคิด กล้าท า และกล้าเสี่ยงโดยอาศัยวิสัยทัศน์ ประสบการณ์และการบริหารใน
เชิงกลยุทธ์ เพื่อเป้าหมายและประโยชน์ส าคัญขององค์กร

ตัวอย่างพจนานุกรมสมรรถนะ
1. ชื่อสมรรถนะ

2. ค าจ ากัดความ

3. ค าอธิบายระดับ

4. พฤติกรรมบ่งชี้



แบบฟอรม์ประเมินสมรรถนะ



ก าหนดระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง/ต้องการ



ระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง/ต้องการ

ดูจากไหน...
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

แต่ละต าแหน่งที่ก าหนดไว้ตามหนงัสือ 
มท ๐๘๐๙.๕/ว๒๓ ลว. ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๙



ต าแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
ประจ าผู้บริหาร

บริหารท้องถิ่น

สูง 4 4

กลาง 3 3

ต้น 2 2

ต าแหน่ง นักบริหารงานท้องถ่ิน (ปลัด/รองปลัด)



ต าแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
ประจ าผู้บริหาร

อ านวยการ
ท้องถิ่น

สูง 3 3

กลาง 2 2

ต้น 1 1

ต าแหน่งประเภท อ านวยการท้องถ่ิน



ต าแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
ประจ าผู้บริหาร

อ านวยการ
ท้องถิ่น

สูง 3 3

กลาง 2 2

ต้น 1 1

ต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป



ต าแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
ประจ าผู้บริหาร

อ านวยการ
ท้องถิ่น

สูง 3 3

กลาง 2 2

ต้น 1 1

ต าแหน่ง นักบริหารงานคลัง



ต าแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
ประจ าผู้บริหาร

อ านวยการ
ท้องถิ่น

สูง 3 3

กลาง 2 2

ต้น 1 1

ต าแหน่ง นักบริหารงานช่าง



ต าแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
ประจ าผู้บริหาร

อ านวยการ
ท้องถิ่น

สูง 3 3

กลาง 2 2

ต้น 1 1

ต าแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



ต าแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
ประจ าผู้บริหาร

อ านวยการ
ท้องถิ่น

สูง 3 3

กลาง 2 2

ต้น 1 1

ต าแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา



หลักการประเมินสมรรถนะ

สังเกต/ทบทวน
พฤติกรรมหรือวิธีการท างาน

อ่านพฤติกรรมชี้วัด
ทุกพฤติกรรม

ในแต่ละระดับสมรรถนะ

เลือกระดับสมรรถนะ
ที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรม

ที่สังเกตพบ
เปรียบเทียบ



วิธีประเมินสมรรถนะ



วิธีประเมินสมรรถนะ

วิธีที่ 1 การวัดแบบ Bar Scale

วิธีที่ 2 การวัดแบบ Rating Scale



วิธีที่ 1
การประเมินสมรรถนะแบบ Bar Scale

• เป็นการประเมินสมรรถนะโดยพิจารณาสมรรถนะของผู้รับการ
ประเมินว่ามีพฤติกรรม ตามที ่ระบุในนิยามสมรรถนะอย่าง
ครบถ้วน สมบูรณ์ และสม ่าเสมอ สูงสุด ณ ระดับใด

• คะแนนที่ได้จะพิจารณาจากระดับสมรรถนะที่ผู้ประเมินๆ ได้เมื่อ
เทียบกับระดับสมรรถนะที่คาดหวัง และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด



ตารางเทียบคะแนนการประเมินสมรรถนะ

ระดับคะแนน ความหมาย

5 ระดับที่ประเมินได้มากกว่าระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 1 ระดับขึ้นไป

4 ระดับที่ประเมินได้เท่ากับระดับที่คาดหวัง/ต้องการ

3 ระดับที่ประเมินได้น้อยกว่าระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 1 ระดับ

2 ระดับที่ประเมินได้น้อยกว่าระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 2 ระดับ

1 ระดับที่ประเมินได้น้อยกว่าระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 3 ระดับ



วิธีประเมินสมรรถนะ : Bar Scale
ตัวอย่าง ต าแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง  สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (ระดับที่คาดหวัง = 4)

การมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Achievement  Motivation  - ACH) มี/ไม่มี

ค าจ ากัดความ : ความต้ังใจ และความขยันหม่ันเพียรปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและมาตรฐานที่องค์กรก าหนดไว้อย่างดีท่ีสุด
อีกท้ังหมายความรวมถึงความมุ่งม่ันในการปรับปรุงพัฒนา ผลงานและกระบวนการปฏบิัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน

ระดับท่ี 1 : แสดงความพากเพียรพยายาม และตั้งใจท างานให้ดี

• มีความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการท างาน และตรงต่อเวลา มี

• มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามก าหนดเวลา มี

• ตั้งใจ และพากเพียรพยายามท างานในหน้าที่และในส่วนของตนให้ดีตามท่ีได้รับมอบหมาย มี

• แสดงความประสงค์หรือข้อคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานของตนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป มี

ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายท่ีวางไว้ หรือตามมาตรฐานขององค์กร

• ท างานได้ผลงานตามเป้าหมายท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ มี

• มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องของงาน เพ่ือให้ได้งานท่ีมีคุณภาพ มี

• ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพ่ือให้ได้ผลงานที่ดีตามมาตรฐานขององค์กร มี

• หม่ันติดตามผลงาน และประเมินผลงานของตนเพ่ือให้ได้งานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานขององค์กร มี

• คิดหาวิธีการใหม่ๆ ในการปรับปรุงงานของตนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยู่เสมอ มี

ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือพัฒนาผลงานให้โดดเด่นเกินกว่าเปา้หมายมาตรฐานที่องค์กรก าหนด

• ปรับปรุงวิธีการท่ีท าให้ท างานได้ดีข้ึน เร็วขึ้น มีคุณภาพดีข้ึน หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น มี

• ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบ และวิธีการท างานให้มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นและเกินกว่าเป้าหมายท่ีองค์กรก าหนดไว้ มี

• เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพ่ือให้ได้ผลงานตามท่ีก าหนดไว้ มี

ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และอุตสาหะมานะบากบั่นเพ่ือให้บรรจุเป้าหมายท่ีท้าทาย หรือได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน

• บรรลุเป้าหมายท่ีท้าทายในงานท่ียากหรือไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน โดยใช้วิธีการพัฒนาระบบ ประยุกต์ และบริหารจัดการ เพ่ือให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่าง
อย่างท่ีไม่เคยมีผู้ใดในองค์กรกระท าได้มาก่อน

• ก าหนดเป้าหมายท่ีท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพ่ือท าให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเติมอย่างเห็นได้ชัด

• ท าการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน

ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และวิเคราะห์ผลได้และผลเสีย และสามารถตัดสินใจได้ แม้จะมีความเสี่ยง เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

• ตัดสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้ผลเสยีอย่างชัดเจน และด าเนินการ เพ่ือให้องค์กรและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

• วิเคราะห์ และค านวณผลได้ ผลเสีย และความคุ้มค่า รวมท้ังกล้าคิด กล้าท า และกล้าเสี่ยงโดยอาศัยวิสัยทัศน์ ประสบการณ์และการบริหารในเชิงกลยุทธ์ 
เพ่ือเป้าหมายและประโยชน์ส าคัญขององค์กร

Scale



รอบการประเมิน

ธ.ค. 

ม.ค. 

ต.ค. 
พ.ย. 

ก.พ. 
มี.ค. 

ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2

ต้นรอบ

เม.ย. 
พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 
ก.ย. 

สิ้นรอบ

สิ้นรอบต้นรอบ



องค์ประกอบ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต.

หน.ส่วนราชการ คนที่ 1 หน.ส่วนราชการ คนที่ 2 หน.ส่วนราชการ คนที่ 3 เลขานุการ



หน้าที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ

1. ให้ค าปรึกษาแก่ผูป้ระเมนิ และนายก อปท.

2. เสนอความเห็นเกีย่วกับมาตรฐาน และความเปน็ธรรม
ในการประเมนิผล

3. เห็นชอบการประเมนิผล



1. ระดับดีเด่น ตั้งแต่ 90% ขึ้นไป
2. ระดับดีมาก ตั้งแต่ 80% แต่ไม่ถึง 90%
3. ระดับดี ตั้งแต่ 70% แต่ไม่ถึง 80%
4. ระดับพอใช้ ตั้งแต่ 60% แต่ไม่ถึง 70%
5. ระดับต้องปรับปรุง ต ่ากว่า 60% 

ระดับคะแนนการประเมิน

ส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ า





SECMIN



SECMIN



SECMIN



SECMIN



SECMIN



SECMIN



SECMIN



SECMIN



SECMIN



SECMIN



SECMIN



THANK YOU



อ. อดิศร  สุนทรวิภาต
Tel. 08 4469 0001
Tel. 08 9969 2533


