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กำรปรับปรุงระบบจำแนกตำแ น่งและค่ำตอบแทนของข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่ นท้องถิ่นจำก
ระบบซีเป็นระบบแท่ง (Broadband) ตำมมติคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริ ำรงำนบุคคล ่ นท้องถิ่น (ก.ถ.) ใน
กำรประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อ ันที่ 18 เม ำยน 2556 และกำรปรับปรุงระบบพนักงำนจ้ำงตำมประกำ
คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำน ่ นท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.) เรื่อง มำตรฐำนทั่ ไปเกี่ย กับ
พนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ 3) ลง ันที่ 10 กรกฎำคม 2557 ซึ่งในกำรปรับปรุงดังกล่ำ จะมีกำรนำระบบบริ ำรผลกำร
ปฏิบัติงำนมำใช้กับระบบบริ ำรงำนบุคคลขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น เพื่อใ ้กำรบริ ำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครอง ่ นท้ องถิ่น มีกำรบู ร ณำกำรอย่ำงเป็น ระบบ ซึ่ งจะท ำใ ้ ข้ ำรำชกำร รือพนั กงำน ่ นท้อ งถิ่น และ
พนักงำนจ้ำง ได้ รับ ทรำบเป้ำ มำยผลกำรปฏิบัติรำชกำร รือผลกำรปฏิบัติงำนของตนอย่ำงชัดเจน ได้รับ กำร
พั ฒ นำตำมค ำมเ มำะ มของแต่ ล ะบุ ค คล ร มทั้ ง กำรประเมิ น ผลงำนจะชั ด เจนมำกยิ่ งขึ้ น อั น จะมี ผ ลต่ อ
ค ำม ำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
ระบบบริ ำรผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร มี ก ระบ นกำรในกำรด ำเนิ น กำรเป็ น ั ฏ จั ก รอยู่ 5
กระบ นกำร ประกอบด้ ย กำร ำงแผน กำรติดตำม กำรพัฒนำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร กำรใ ้รำง ัล
ซึ่งกระบ นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร รือประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ถือเป็นกระบ นที่มีค ำม ำคัญอย่ำง
ยิ่งที่ต้องกำรค ำมถูกต้องและเที่ยงตรง ตำม ลักกำรที่ ่ำถ้ำองค์กรไม่ ำมำรถ ัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร รือกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง องค์กรก็จะไม่ ำมำรถบริ ำรจัดกำรใ ้บรรลุเป้ำ มำยภำรกิจขององค์กรได้อย่ำงมี
ประ ิ ท ธิ ภ ำพ ดั งนั้ น กำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของข้ ำรำชกำร รือ พนั ก งำน ่ นท้ อ งถิ่ น และกำร
ประเมินผลงำนของพนักงำนจ้ำง ที่ได้มีกำรปรับปรุงจึงมุ่งที่จะ ัดค่ำของกำรปฏิบัติรำชกำร รือปฏิบัติงำนอย่ำง
เจำะจง และเป็นรูปธรรมมำกขึ้น เพื่อจะได้นำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรบริ ำรจัดกำรและพัฒนำข้ำรำชกำร รือ
พนักงำน ่ นท้องถิ่น และพนักงำนจ้ำงใ ้เป็นไปอย่ำงมีประ ิทธิภำพ คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์ ูง ุดต่อองค์กร
ปกครอง ่ นท้องถิ่น
คู่มือเล่มนี้จึงมุ่งเน้น ลักกำร แน คิด แน ทำง ตั อย่ำง ที่เกี่ย กับ “กำรบริ ำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรข้ำรำชกำร ่ นท้องถิ่น และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง” โดยได้
ร มร มและเรียบเรียง เพื่อใ ้ เป็นคู่มือ ำ รับข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่ นท้องถิ่น ผู้ บริ ำรท้องถิ่น ตลอดจนผู้ ที่
เกี่ย ข้องกับกำรบริ ำรงำนบุคคลขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น ได้ ึก ำเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนต่อไป
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กำรบริ ำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร มำยถึง กระบ นกำรเชิงกลยุทธ์ และบูรณำกำร ที่มีผลต่อ
ค ำม ำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นที่มีกำรดำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรปรับปรุงผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของบุคคล พัฒนำ มรรถนะของข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่ นท้องถิ่นแต่ละคนและทีมงำน
กำรบริ ำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นกลยุทธ์ เนื่องจำกกำรบริ ำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรจะ นใจ
ถึงกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นเพื่อใ ้เติบโตอย่ำงยั่งยืนใน ภำพแ ดล้อมที่เปลี่ยนไป และ
นใจในทิ ทำงกำรปรับตั เพื่อใ ้บรรลุเป้ำ มำยในระยะยำ ขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นด้ ย
กำรบริ ำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรเป็ นกำรบูรณำกำรทั้งในแน รำบ (horizontal integration)
และแน ดิ่ง (vertical integration) โดยในแน รำบจะเชื่อมโยงกระบ นกำรบริ ำรงำนบุคคลทั้ง มด โดยเฉพำะ
กำรพัฒนำบุคลำกร และกำรใ ้ ิ่งจูงใจเข้ำด้ ยกัน ซึ่งจะนำไป ู่กำรได้ข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่ นท้องถิ่นที่มี
มรรถนะที่ องค์กรปกครอง ่ นท้ องถิ่นต้องกำร ำ รับ ในแน ดิ่ง คือ กำรเชื่อมโยงเป้ำ มำยผลกำรปฏิบั ติ
รำชกำรในระดับองค์กร ระดับ น่ ยงำน จนถึงระดับบุคคลเข้ำด้ ยกัน โดยผ่ำนกระบ นกำรกำ นดเป้ำ มำยผล
กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น ที่ชัดเจน มรรถนะ ลักขององค์กรและบุ คคล กำรพัฒ นำ
ผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงเ มำะ ม กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงต่อเนื่อง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่
อดคล้องกับเป้ำ มำยที่ได้กำ นดไ ้ และผลที่ได้จำกกำรประเมินนำไปประกอบกำรพิจำรณำตอบแทนค ำมดี
ค ำมชอบแก่ผู้ปฏิบัติงำน เช่น กำรเลื่อนเงินเดือน กำรเลื่อนระดับ เป็นต้น
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กำรบริ ำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร มีลัก ณะที่ ำคัญ รุปได้ 4 ประกำร ดังนี้
2.1 กำรปรับปรุงผลกำรปฏิบัติรำชกำร ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่กำรปรับปรุงผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
บุคคลเพื่อใ ้บรรลุเป้ำ มำยขององค์กร น่ ยงำน ทีมงำน และข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่ นท้องถิ่นแต่ละบุคคล
เป้ำ มำย ุดท้ำยคือกำรบรรลุเป้ำ มำยขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น กำรปรับปรุงผลกำรปฏิบัติรำชกำรแบบนี้
จะเน้นกำรมองไปข้ำง น้ำ เพื่อพัฒนำองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นใ ้เป็นไปตำม ิ ัยทั น์ เป้ำ มำย และพันธกิจ
มำกก ่ำกำรแก้ไชปัญ ำที่ผ่ำนมำ รือที่เกิดขึ้นแล้
2.2 กำรพัฒนำบุคลำกร กำรบริ ำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรเกี่ย ข้องและเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำ
ข้ ำ รำชกำร รื อ พนั ก งำน ่ นท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจำกกำรปรั บ ป รุ ง ผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรจะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ เมื่ อ
กระบ นกำรพัฒนำข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่ นท้องถิ่นมีประ ิทธิภำพ และต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อมโยงกับ มรรถนะ
ลักขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
2.3 ค ำมคำด ังของผู้เกี่ย ข้อง กำรบริ ำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรจะ ะท้อนค ำมพยำยำมที่
จะตอบ นองค ำมต้องกำร และค ำมคำด ังของผู้มี ่ นเกี่ย ข้องขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นทั้ง มด ได้แก่
ผู้บริ ำรท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น ผู้อำน ยกำร ำนัก/กอง ข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่ นท้องถิ่น
ผู้รับบริกำรและประชำชน แม้ค ำมต้องกำรอำจไม่เป็นไปในทิ ทำงเดีย กันก็ตำม
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2.4 กำร ื่อข้อค ำม และกำรมี ่ นร่ ม กำรบริ ำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร จะใ ้ค ำม ำคัญใน
กำร ร้ำงบรรยำกำ ของกำร นทนำแลกเปลี่ยนข้อคิดเ ็น และค ำมเ ็นระ ่ำงผู้บริ ำรองค์กรปกครอง ่ น
ท้องถิ่น ผู้บั งคับ บัญ ชำ ทีมงำน รือเพื่อร่ มงำน และข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่ นท้องถิ่นแต่ล ะคนใ ้ เกิดขึ้น
ตลอดเ ลำ เพื่อใ ้เข้ ำใจกันถึงค ำมคำด ังที่มีต่อกันใ ้ ชัดเจน แลกดเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลข่ำ ำรที่เกี่ย ข้อ
ัมพันธ์กับพันธกิจ ค่ำนิยม และเป้ำ มำยขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น กระบ นกำรนี้จึงนำมำซึ่งค ำมเข้ำใจ
ร่ มกัน ่ำองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นนั้นๆ จะเดินไปทำงไ นและอย่ำงไร น่ ยงำนแต่ละ น่ ยงำน ข้ำรำชกำร
รือพนักงำน ่ นท้องถิ่นแต่ละคนจะมีบทบำทอย่ำงไร
กำรบริ ำรผลกำรปฏิ บัติร ำชกำร จึงมีลั ก ณะที่แตกต่ ำงจำกกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บัติงำน
โดยทั่ ไป ที่มักเน้นกระบ นกำรที่เป็นกำร ั่งกำรแบบรำชกำรมำกก ่ำกำรร่ มมือและมี ่ นร่ ม เน้นกำรแก้ไข ิ่งที่
ทำผิดพลำดมำกก ่ำกำรพยำยำมทำ ิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใ ้ดีขึ้น นอกจำกนี้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรมักถูก
มอง ่ำเป็นกิจกรรมที่ไม่เชื่อมโยงกับเป้ำ มำย และพันธกิจขององค์กร ในขณะที่กำรบริ ำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร
จะมุ่งตอบ นองต่อเป้ำ มำย และพั นธกิจขององค์กรโดยมองแบบกลยุท ธ์ และบูรณำกำรทั้งในแน ดิ่ง และ
แน รำบ
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กำรบริ ำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นกลยุทธ์ด้ำนกำรบริ ำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร ที่ใ ้
ค ำม ำคัญกับกำรมี ่ นร่ มระ ่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ปฏิบัติงำนเพื่อผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ ูงขึ้น จึงนับ ่ำมี
ค ำม ำคัญต่อองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นและข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่ นท้องถิ่นอย่ำงยิ่ง รุปได้ ดังนี้
3.๑ องค์กร
๑) กำรบริ ำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรจะทำใ ้ กำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ
อดคล้องกับทิ ทำงและเป้ำ มำยขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
๒) กำรบริ ำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรมีลัก ณะเป็นกระบ นกำรต่อเนื่อง ซึ่งจะช่ ยผลักดัน
ใ ้ผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับทำงำนเพื่อผล ัมฤทธิ์ต่อภำรกิจขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
๓) กำรบริ ำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรมีกำรนำตั ชี้ ัด (KPI) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรกำ นด
เป้ำ มำยผลกำรปฏิบัติงำนระดับองค์กร ซึ่งตั ชี้ ัดดังกล่ำ ำมำรถนำมำเป็นข้อมูลฐำน (Baseline) ำ รับกำร
เทียบเคียง เพื่อปรับปรุงผลกำรปฏิบัติรำชกำรองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นในปีต่อๆ ไปได้
3.๒ ผู้ปฏิบัติงำน (ข้ำรำชกำร ่ นท้องถิ่น)
๑) กำรก ำ นดแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรเป็ น รำยบุ ค คลในกระบ นกำร ำงแผน จะท ำใ ้
ผู้ปฏิบัติงำนรับทรำบเป้ำ มำยผลกำรปฏิบัติรำชกำรของตนอย่ำงชัดเจน ตั้งแต่ต้นรอบกำรประเมิน ร มทั้งจะได้
ทรำบค ำมเชื่อมโยงของงำนที่ตนรับผิดชอบ ่ำ ่งผลต่อค ำม ำเร็จขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นอย่ำงไร
๒) ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนจะได้ รั บ กำรพั ฒ นำตำมค ำมเ มำะ มของแต่ ล ะบุ ค คล เนื่ อ งจำก
กระบ นกำรได้กำ นดใ ้มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล เพื่อแก้ปัญ ำข้อขัดข้องในกำรทำงำน อัน
นำไป ู่กำรปรับเปลี่ยนแน ทำง/ ิธีกำรของผู้ปฏิบัติงำนและกำรพัฒนำตั บุคคลใ ้มีค ำมเ มำะ มและ ่งผลต่อ
เป้ำ มำยขององค์กรได้ มบูรณ์มำกยิ่งขึ้น
๓) กำรประเมินผลงำนจะชัดเจนมำกยิ่งขึ้น เพรำะ ิ่งที่จะประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ผู้ปฏิบัติงำนจะมำจำกเป้ำ มำยของงำน ซึ่งมอบ มำยไ ้ตั้งแต่ต้นรอบกำรประเมิน
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4. วงจรกำรบริ ำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร
โดยเริ่มจำก

กำรบริ ำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร เป็นกระบวนกำรที่มีลัก ณะเป็นวัฏจักรที่ มุนวงเป็นวงจร

4.๑ กำรวำงแผน
4.๒ กำรติดตำม
4.๓ กำรพัฒนำ
4.๔ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
4.๕ กำรใ ้รำงวัล

5.ใ ้รำงวัล

2.ติดตำม

ห้า

มจ

ำห

วงจรกำร
บริ ำรผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร

น่า

ย

1.วำงแผน

3.พัฒนำ

นั้น

4.ประเมิน

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

4.๑ กำรวำงแผน
เป็นกำรกำ นดผล ำเร็จของงำนและเป้ำ มำยที่ น่วยงำน รือองค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่นคำด วังจำกข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งผล ำเร็จของงำนโดยรวมของข้ำรำชกำร
รือพนักงำน ่วนท้องถิ่น ทุกระดับจะ ่งผลต่อควำม ำเร็จตำมเป้ำ มำยของ น่วยงำน รือองค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น
บทบำทของผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำในขั้นตอนนี้ คือ
1) ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำตกลงเป้ำ มำยผลกำรปฏิบัติรำชกำรร่วมกัน
(ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำ มำย) ตั้งแต่ต้นรอบกำรประเมิน เพื่อช่วยใ ้ เข้ำใจร่วมกันในเป้ำ มำยของ น่วยงำน รือ
องค์ กรปกครอง ่ ว นท้ องถิ่ น ว่ำจะต้ องท ำอะไรใ ้ เป็ น ผล ำเร็จบ้ ำง เพรำะเ ตุ ใดจึ งต้ อ งท ำ ิ่ งเ ล่ ำนั้ น และ
ผล ำเร็จนั้นควรจะมีคุณภำพอย่ำงไร โดยดำเนินกำร ดังนี้
๑.1) กำ นดปัจจัยวัดผล ำเร็จของงำน และมำตรฐำนผลงำน ที่ ำมำรถวัด/ประเมิน
ได้ ำมำรถเข้ำใจได้ ำมำรถตรวจ อบได้ มีควำมเที่ยงธรรม และ ำมำรถปฏิบัติใ ้บรรลุผล ำเร็จได้
1.๒) กำ นดผลงำนพื้นฐำนที่ผู้ปฏิบัติงำนต้องทำใ ้ ำเร็จ
1.3) บั น ทึ ก ตั ว ชี้ วั ด และค่ ำ เป้ ำ มำยที่ เ ็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ลงในเอก ำรแนบ ่ ว น
ผล ัมฤทธิ์ของงำน กำ นดน้ำ นักของแต่ละตัวชี้ วัด (เมื่อรวมกันแล้วต้องเท่ำกับ100%)
1.4) ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำร่วมกันพิจำรณำพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร
ที่คำด วังระบุชื่อ มรรถนะ ระดับที่คำด วัง และน้ำ นักของ มรรถนะที่จะใช้ ำ รับกำรประเมินผล
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4.2 กำรติดตำม
ผู้บังคับบัญชำ (ผู้ประเมิน) จะต้องมี กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนงำน/
โครงกำร รือกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อวัดผล ำเร็จของงำนในช่วงเวลำนั้นๆ ว่ำ อดคล้องกับเป้ำ มำย
ของ น่วยงำน รือองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น รือไม่ และเพื่อใ ้คำปรึก ำ ำรือ แก้ไขปัญ ำและอุป รรคที่อำจ
กระทบต่อกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ใต้บังคับบัญชำ (ผู้รับกำรประเมิน ) โดย ำกมีควำมจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
แนวทำง/วิธีกำร เพื่อใ ้งำนบรรลุเป้ำ มำย ก็อำจต้องปรับปรุงตัวชี้วัดและค่ำเป้ำ มำย วิธีกำรทำงำน และพัฒนำ
ควำมรู้/ทัก ะที่ผู้รับกำรประเมินจำเป็นต้องใช้ในกำรทำงำน เพื่อใ ้งำนบรรลุตำมเป้ำ มำย
4.๓ กำรพัฒนำ
ระ ว่ำงกำรปฏิบัติ น้ำที่ ผู้บังคับบัญชำ (ผู้ประเมิน) และผู้ใต้บังคับบัญชำ (ผู้รับกำร
ประเมิน) มีบทบำท น้ำที่ที่ต้องดำเนินกำร ดังนี้
ผู้รับกำรประเมินพิจำรณำพฤติกรรมของตนเองในระ ว่ำงกำรทำงำน ว่ำเป็นไปตำม
พฤติกรรมที่คำด วัง รือไม่ พร้อมทั้ง ำกิจกรรม รือวิธีกำรปรับปรุงตนเอง
ผู้ บังคั บ บั ญ ชำพิ จำรณำพฤติกรรมของผู้ รับ กำรประเมิ นในระ ว่ำงปฏิ บัติ น้ ำที่ ว่ำ
เป็น ไปตำม มรรถนะที่ค วรจะเป็ น รือไม่ เพื่อ นำข้อมูล ดังกล่ ำว มำประกอบกำรใ ้ คำแนะน ำ กำร อนงำน
(Coaching) และกำรกำ นด ลัก ูตร รือกิจกรรมที่จะใช้พัฒนำต่อไป
ผู้ บั งคับ บั ญ ชำและผู้ ใต้ บั งคับ บั ญ ชำจึ งควรปรึก ำ ำรือ ร่ว มกั น ถึ งแนวทำงในกำร
ปรับปรุงวิธีกำรทำงำน และวิธีกำรพัฒนำควำมรู้/ทัก ะที่จำเป็นต่อกำรทำงำน เพื่อใ ้ผล ัมฤทธิ์ของงำนเป็นไป
ตำมเป้ำ มำยของ น่วยงำน รือองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่นตำมที่กำ นดไว้ต่อไป
4.๔ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร เป็นกำรตรวจ อบควำม ำมำรถและ มรรถนะของ
ข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่วนท้องถิ่นที่มีต่อกำรปฏิบัติรำชกำรในงำน รือ น้ำที่ที่รับผิดชอบตลอดรอบกำรประเมิน
ในเชิงปริมำณ และคุณภำพ ตำมวิธีกำรที่ น่วยงำน รือองค์กรกำ นดไว้ เปรียบเทียบกับเป้ำ มำยผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมแผนกำรปฏิบัติรำชกำร และมำตรฐำนผลงำนที่วำงไว้เมื่อต้นรอบกำรประเมิน ว่ำผล ำเร็จในกำร
ปฏิ บั ติรำชกำรของแต่ล ะบุค คล เป็น ไปตำมเป้ ำ มำยจริง รือไม่ อย่ำงไร เพื่ อที่ จะใช้เป็ น ข้อมูล ประกอบกำร
ตัด ินใจในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ เช่น กำรเลื่อนเงินเดือน กำรแต่งตั้ง รือกำรพัฒนำ เป็นต้น
ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำว ผู้บังคับบัญชำ (ผู้ประเมิน) ควรทำ น้ำที่
ดังนี้
1) รวบรวมข้อมูลผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ใต้บังคับบัญชำ
2) เปรียบเทียบผลงำนจริงกับเป้ำ มำยที่กำ นด
3) ใ ้คะแนน มรรถนะที่แ ดงออกจริงเมื่อเทียบกับระดับที่คำด วัง
4) น ำคะแนนที่ ได้จำก 2) และ 3) ไป รุปกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติรำชกำรเพื่ อคำนวณ
คะแนนรวม
5) นำผลกำรประเมินไปปรึก ำ ำรือกับผู้บังคับบัญชำในลำดับถัดไป
6) แจ้งผลกำรประเมินใ ้ผู้ใต้บังคับบัญชำทรำบ
7) ร่วมกันวำงแผน ำ รับกำรประเมินในรอบถัดไป
8) ร่วมกันวำงแผนพัฒนำผู้รับกำรประเมิน
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4.๕ กำรใ ้รำงวัล
กำรใ ้รำงวัล มีควำม ำคัญต่อวงจรกำรบริ ำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรและต่อ น่วยงำน
รือองค์กร ในฐำนะที่เป็นกำรตอบแทนข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำร ำเร็จตำมเป้ำ มำยที่
กำ นด และตำมข้อตกลงที่ น่วยงำน รือองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่นกำ นดไว้
กำรใ ้รำงวัล มีทั้งรำงวัลที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน โดยกำรใ ้รำงวัล อำจมีทั้งที่
เป็นทำงกำร รือไม่เป็นทำงกำรก็ได้ เช่น กำรเลื่อนเงินเดือน กำรใ ้โบนั กำรแต่งตั้งในตำแ น่งที่ ูงขึ้น รือกำร
ยกย่องชมเชย เป็นต้น
กำรบริ ำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร จึงเป็นกระบวนกำรที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่ำงๆ ดังกล่ำว
ตั้งแต่ขั้นตอนกำรวำงแผน จนถึงขั้นตอนกำรใ ้รำงวัลเพื่อตอบแทนผล ำเร็จในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยเฉพำะใน
ขั้นตอนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรนั้น ก็คือกำรประเมินตำม ิ่งที่ตกลงกันไว้ รือผล ัมฤทธิ์ของงำนซึ่ง
กำ นดโดยตัวชี้วัดและค่ำเป้ำ มำย รวมถึงพฤติกรรมซึ่งแ ดงออกในกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งกำ นดโดย มรรถนะ
(Competency) นั่นเอง ในกำรประเมินจะนำคะแนนกำรประเมิน ผล ัมฤทธิ์ ่วน นึ่ง กับคะแนนกำรประเมิน
มรรถนะอีก ่ ว น นึ่ง เมื่อน ำมำคิดคำนวณรวมกันจะได้ คะแนนผลกำรปฏิ บัติร ำชกำร ซึ่งจะน ำไปใช้ในกำร
พิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในกำรปรึก ำ ำรือระ ว่ำงผู้ปฏิบัติกับผู้บังคับบัญชำ เพื่อนำไป ู
กำรพัฒนำปรับปรุงประ ิทธิผลในกำรปฏิบัติรำชกำร ตลอดจนกำรพัฒนำบุคลำกรต่อไป
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กำรประเมินผลกำรปฏิบัตริ ำชกำรข้ำรำชกำร ่ นท้องถิน่
1. ค ำม มำยของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

มจ

2. ลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร

ำห

น่า

ย

กำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร เป็ น กระบ นกำรอย่ ำงเป็ น ระบบเพื่ อ ผลั ก ดั น ใ ้ ผ ลกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นบรรลุเป้ำ มำย โดยกำรเชื่อมโยงเป้ำ มำยผลกำรปฏิบัติงำนในระดับ
องค์กร น่ ยงำน และบุคคลเข้ำด้ ยกัน โดยมี ัตถุประ งค์
1.1 เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริ ำรองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น รือผู้บังคับบัญชำในกำรกำกับ
ติดตำมเพื่อใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น และ น่ ยงำนใน ังกัด ำมำรถบรรลุเป้ำ มำย
ในกำรปฏิบัติรำชกำร ตำม ิ ัยทั น์ พันธกิจ และ ัตถุประ งค์อย่ำงมีประ ิทธิภำพและ
ประ ิทธิผล
1.2 เพื่อใ ้ผู้บริ ำร รือผู้บังคับบัญชำนำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรไปใช้ประกอบกำร
พิจำรณำเลื่อนตำแ น่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และใ ้เงินรำง ัลประจำปี (โบนั ) แก่ข้ำรำชกำร
รือพนักงำน ่ นท้องถิ่น ตำม ลักกำรของระบบคุณธรรม

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

กำรประเมินผลกำรปฏิ บัติร ำชกำรข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่ นท้องถิ่นในรูป แบบที่ ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันนั้น ผู้บังคับบัญชำ (ผู้ประเมิน) ่ นใ ญ่ใ ้ค ำม ำคัญกับกำรประเมินเมื่อ ิ้นรอบกำรประเมินโดยใช้ดุลย
พินิจของผู้บังคับบัญชำเป็น ลัก แล้ นำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ทำใ ้ผลกำรประเมินไม่
ำมำรถระบุค ำมแตกต่ำงระ ่ำงผู้ที่มีผลงำนดีเด่น ปำนกลำง และต่ำก ่ำมำตรฐำน ร มทั้งไม่ ำมำรถระบุค ำม
เชื่อมโยงระ ่ำงผลกำรปฏิบัติรำชกำรระดับบุคคล น่ ยงำน และผลงำนขององค์กรได้อย่ำงชัดเจน
ในกำรปรับปรุงระบบจำแนกตำแ น่งจำกระบบซี ไปเป็นระบบแท่งนั้น จึงได้มีข้อเ นอเกี่ย กับ
ลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่ นท้องถิ่นใ ม่ โดยนำแน คิดและ
กระบ นกำร “กำรบริ ำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร” มำใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริ ำร รือผู้บั งคับบัญชำในกำร
กำกับติดตำมงำนใ ้บรรลุเป้ำ มำยที่กำ นดอย่ำงมีประ ิทธิภำพและประ ิทธิผล และมี ิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เ มำะ มกับลัก ณะงำนแต่ละลั ก ณะงำนได้ โดยข้อเ นอใน ลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรใ ม่ จะประกอบด้ ย 3 องค์ประกอบ ดังนี้
2.1 คะแนนจำกผล ั มฤทธิ์ ของงำน โดยมี องค์ ประกอบคื อ ตั ชี้ ัดและเป้ ำ มำย ก ำ นดโดย
พิ จำรณำจำกค ำม ำเร็ จของงำนและกำรตกลงกั นระ ่ ำงผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชำ (ผู้ ถู กประเมิ น) กั บ ผู้ บั งคั บบั ญชำ
(ผู้ประเมิน)
2.2 คะแนนจำกกำรประเมินพฤติกรรม รือ มรรถนะ โดยอ้ำงอิงจำกข้อกำ นด มรรถนะที่ กถ.
รือ ก.กลำง (ก.จ. , ก.ท. รือ ก.อบต.) กำ นด
2.3 คะแนนจำกกำรประเมินปัจจัยอื่นๆ โดยอ้ำงอิงจำกข้อกำ นดของ น่ ยงำน รือองค์กร
ปกครอง ่ นท้องถิ่น
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กำ นดโดยพิจำรณำจำก
ควำม ำเร็จของงำน และ
ผู้บังคับบัญชำ กับผู้ใต้บังคับบัญชำ
ตกลงกันกัน

อ้ำงอิงจำกข้อกำ นด
มรรถนะ ตามประกาศ กถ.

องค์ประกอบอืน่ ๆ
(ขึ้นอยู่กับ อปท.)

คะแนนประเมิน
สมรรถนะ

30%

คะแนนประเมิน
ปั จจัยอื่น

ห้า

มจ

ำห

70%

ย

คะแนนประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

องค์ประกอบ
พฤติกรรม/ มรรถนะ

น่า

องค์ประกอบ
ผล มั ฤทธิ์ของงำน
- ตัวชี้วัด
- ค่ำเป้ำ มำย

หรื อ ก.กลาง

อ้ำงอิงจำกข้อกำ นดของ
อปท.

นั้น

คะแนนผล
การปฏิบัติงาน

ฟร
ีเท่า

พิจำรณำ
เลื่อนเงินเดือน

แจ้งผลกำรปฏิบตั งิ ำน และ
ปรึก ำ ำรือถึงกำรพัฒนำ

แจ
ก

3. ขั้นตอนและวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร เป็นกำรประเมินค่ำ ของบุคคลผู้ปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ ทั้ง
ผลงำนและคุณ ลั ก ณะอื่นๆ ที่มีคุณ ค่ำต่อกำรปฏิบัติรำชกำรใน น้ำที่นั้น ภำยในระยะเวลำที่กำ นดไว้อย่ำง
แน่นอน ภำยใต้กำร ังเกต จดบันทึกและประเมินโดยผู้บัง คับบัญชำ โดยอยู่บนพื้นฐำนของควำมเป็นระบบและมี
มำตรฐำน มีเกณฑ์กำรประเมินที่มีประ ิทธิภำพในทำงปฏิบัติใ ้ควำมเป็นธรรม ซึ่งขั้นตอนและวิธีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรที่จะเกิดขึ้นภำยใต้ระบบกำรบริ ำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรจะ ำมำรถ รุปได้ ดังนี้
3.1 รอบกำรประเมินและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
ข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่วนท้องถิ่นจะมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรปีละ 2 รอบ คือ
รอบที่ ๑ เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระ ว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม – ๓๑ มีนำคมของปี ถัดไป
รอบที่ ๒ เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระ ว่ำงวันที่ ๑ เม ำยน – ๓๐ กันยำยน
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3.2 องค์ประกอบของกำรประเมินและ ัด ่วนน้ำ นักในกำรประเมิน
กำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร จะมี อ งค์ ป ระกอบในกำรประเมิ น อย่ ำ งน้ อ ย 2
องค์ประกอบ ได้แก่
1) องค์ประกอบด้ำนผล ัมฤทธิ์ของงำน ซึ่งจะประเมินใน 4 มิติ คือ
1.1) ปริมำณผลงำน
1.2) คุณภำพผลงำน
1.3) ควำมรวดเร็ว รือตรงตำมกำ นดเวลำที่กำ นด
1.4) ควำมประ ยัด รือควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกร
2) องค์ประกอบด้ำนพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร รือ มรรถนะ ซึ่งจะประเมินจำก มรรถนะ
ลักตำมข้อเ นอเกี่ยวกับต้นแบบ มรรถนะ และ มรรถนะประจำตำแ น่งงำนที่มีกำรกำ นด โดย มรรถนะ ลัก
ตำมข้อเ นอจะมี 5 มรรถนะ คือ
2.1) กำรมุ่งผล ัมฤทธิ์
2.2) กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
2.3) ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
2.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
2.5) กำรทำงำนเป็นทีม
3) องค์ป ระกอบอื่นๆ กถ. รือ ก.กลำง รือองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น อำจกำ นดใ ้มี
องค์ประกอบที่ ๓ เป็นกำรเฉพำะเพิ่มเติมจำก ๒ องค์ประกอบแรกก็ได้
องค์ป ระกอบในกำรประเมิ นผลกำรปฏิบั ติรำชกำรดังกล่ ำว จะมี ั ด ่ วน รือน้ำ นักไม่
เท่ำกัน ซึ่งน้ำ นักขององค์ประกอบ จะถูกนำไปใช้ในกำรคิดคะแนนผลกำรปฏิบัติรำชกำรโดยทั่วไป น้ำ นักของ
องค์ประกอบด้ำนผล ัมฤทธิ์ ของงำน จะมีน้ำ นักไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๗๐ และจะมีกำรกำ นดใ ้ ข้ำรำชกำร รือ
พนักงำน ่วนท้องถิ่นที่พ้นจำกกำรทดลองปฏิบัติ น้ำที่รำชกำรแล้ว และผู้ที่อยู่ระ ว่ำงกำรทดลองปฏิบัติรำชกำร
มีน้ ำ นักขององค์ป ระกอบกำรประเมินแตกต่ำงกัน เช่น กำ นด ั ด ่ วนผล ั มฤทธิ์ ของงำน : พฤติกรรมกำร
ปฏิบัติงำน รือ มรรถนะดังนี้
น้ำ นักผล มั ฤทธิ์ของงำน
พนักงำน ว่ นท้องถิน่
น้ำ นักพฤติกรรม/ มรรถนะ
(ไม่ตำกว่
่ ำ 70%)
ผู้ที่พ้นกำรทดลองปฏิบัติ น้ำที่

70%

20%

ผู้ที่อยู่ระ ว่ำงทดลองปฏิบัติ น้ำที่

50%

50%

WWW.LOCALTRAIN57.COM

9

3.3 กำรกำ นดระดับผลกำรประเมิน

น่า

ย

ในแต่ละรอบกำรประเมิน ผู้ ใต้บังคับบัญชำ (ผู้ถูกประเมิน) จะต้องทำกำรตกลงเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัด เป้ำ มำยและผลกำรปฏิบัติรำชกำรร่วมกับผู้บังคับบัญชำ (ผู้ประเมิน) ตั้งแต่เริ่มต้นรอบกำรประเมิน และ
จะทำกำรประเมินผลโดยเทียบเคียงผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ทำได้จริงกับเป้ำ มำยที่ตั้งไว้ เพื่อ รุปเป็นคะแนน
ประเมิน ณ ปลำยรอบกำรประเมิน (ระ ว่ำงรอบ ำกมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ ำคัญ เช่น มีกำรถ่ำยโอนภำรกิจใ ้แก่
อปท. ทำใ ้ อปท.มีงำนเพิ่มเติม จำกที่ได้ตกลงไว้ ณ ต้นรอบกำรประเมิน ผู้ใต้บังคับบัญชำ (ผู้ถูกประเมิน) อำจ
พิจำรณำร่วมกับผู้บังคับบัญชำ (ผู้ประเมิน) เพื่อทำกำรปรับปรุง ิ่งที่ได้ตกลงกันไว้ ก็ได้ โดยกำรปรับปรุงนี้จะถูกใช้
ในกำรประเมิน ณ ปลำยรอบกำรประเมิน) โดยจะกำ นดระดับผลกำรประเมินตำมกลุ่มคะแนน ดังนี้
1) กำรคิดคะแนนผลกำรปฏิบัติรำชกำร กำ นดใ ้คำนวณคะแนนทั้งใน ่วนของกำรประเมินผล
ัมฤทธิข์ องงำน และกำรประเมิน มรรถนะ โดยใ ้นำผลคะแนนที่ได้จำกแต่ละ ่วน มำคำนวณผลคะแนนตำม ค่ำ
น้ำ นักของแต่ละองค์ประกอบ ตำม ัด ่วนที่กำ นดไว้ แล้วใ ้ รุป คะแนนผลกำรปฏิบัติรำชกำรในภำพรวม ซึ่ง
จะมีคะแนนเต็มร้อยละ 100
คะแนนสมรรถนะ

X

X

น ้าหนักผลสัมฤทธิ์ของงาน

น ้าหนักสมรรถนะ

มจ

ำห

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน

ห้า

คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
(100 คะแนน)

นั้น

ระดับ ได้แก่

๒) กำรแบ่งระดับผลกำรประเมิน จะมีกำรแบ่งคะแนนผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่รวมได้ ออกเป็น 5

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

2.1) ดีเด่น
2.2) ดีมำก
2.3) ดี
2.4) พอใช้
2.5) ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่ำร้อยละ 60)
แต่กรณีข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่วนท้องถิ่นที่ต้องทดลองปฏิบัติ น้ำที่รำชกำร นอกจำกจะแบ่ง
ระดับผลกำรปฏิบัติรำชกำร ออกเป็น 5 ระดับ ดังกล่ำวแล้ว ยังจะต้องนำผลกำรปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำวมำใช้ใน
กำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติ น้ำที่รำชกำรด้วย โดยนำคะแนนผลกำรปฏิบัติรำชกำรมำจัดแยกออกเป็น ๒
ระดับ ได้แก่ ผ่ำนกำรประเมิน (ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป) และ ไม่ผ่ำนกำรประเมิน(ต่ำกว่ำ 60)
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ได้ดังกล่ำว นอกจำกจะถูกนำไปจัดระดับผลกำรปฏิบัติรำชกำร เพื่อใช้ใน
กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน และในกำรทดลองปฏิบัติ น้ำที่รำชกำรแล้ว ยังจะใช้ในกำรพัฒ นำข้ำรำชกำร รือ
พนักงำน ่วนท้องถิ่น กำรเลื่อนตำแ น่ง กำรแต่งตั้ง เป็นต้น
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3.4 กำรจัดทำข้อตกลงผลกำรปฏิบัติรำชกำร

ในช่ งต้นรอบของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแต่ละครั้ง ผู้บังคับบัญชำ (ผู้ประเมิน) และ
ผู้ใต้บังคับ บัญชำ (ผู้รับกำรประเมิน) ต้องร่ มกัน ำงแผนกำรปฏิบัติรำชกำรและจัดทำข้อตกลงผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรรำยบุคคล เพื่อใช้เป็นข้อตกลงในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล
เมื่อครบรอบกำรประเมิน ผู้บังคับบัญชำ (ผู้ประเมิน) จะต้องประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของผู้ใต้บังคับบัญชำ (ผู้รับกำรประเมิน) ตำมที่ได้ตกลงกันไ ้ และร่ มกัน ิเครำะ ์ผล ำเร็จของงำนและ มรรถนะ
ในกำรปฏิบัติรำชกำร เพื่อ ำค ำมจำเป็นในกำรพัฒนำรำยบุคคล

3.5 ลักเกณฑ์กำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ

ำห

น่า

ย

กำรจัดทำข้อตกลงตั ชี้ ัดและค่ำเป้ำ มำย จะต้องมีกำรจัดทำข้อตกลงร่ มกันเกี่ย กับกำร
มอบ มำยงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระ ่ำงผู้บังคับบัญชำ และผู้ใต้บังคับบัญชำ โดยดำเนินกำร
ดังนี้
1) กำรประเมิ น ผล ั ม ฤทธิ์ ข องงำน จะพิ จ ำรณำจำกภำระงำนที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ จ ริ ง ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ(ผู้รับกำรประเมิน) ในแต่ละรอบกำรประเมิน โดยใ ้กำ นดตั ชี้ ัด และค่ำเป้ำ มำยผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่บ่งชี้ผล ำเร็จของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม ชัดเจน และเ มำะ มกับลัก ณะงำน ซึ่งตกลงและเ ็นชอบ
ร่ มกันระ ่ำงผู้บังคับบัญชำ(ผู้ประเมิน) และผู้ใต้บังคับบัญชำ(ผู้รับกำรประเมิน) ทั้งนี้ กำรกำ นดตั ชี้ ัด จะอิง
กับงำนทีผ่ ู้รับกำรประเมินรับผิดชอบ โดยมีด้ ยกัน ๓ ลัก ณะ ได้แก่
(1) งำนตำมที่ปรำกฏในยุทธ ำ ตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
(๒) งำนตำมภำรกิจ ลักของ น่ ยงำน รือองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
(๓) งำนที่ได้รับ มอบ มำยเป็นพิเ ซึ่งไม่ใช่งำนประจำของ น่ ยงำน รือ
ของผู้รับกำรประเมิน เช่น งำนโครงกำร รืองำนในกำรแก้ปัญ ำ ำคัญเร่งด่ นที่เกิดขึ้นในรอบกำรประเมิน เป็น
ต้น
ซึง่ ตั ชี้ ัดที่จัดทำผล ัมฤทธิ์ของงำน จะแบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ ได้แก่
1.1) มิตดิ ำ้ นปริมำณของงำน โดยพิจำรณำจำกจำน นผลงำนที่ทำได้ ำเร็จ
เปรียบเทียบกับปริมำณงำนที่กำ นด รือปริมำณงำนที่ค รจะทำได้ในเ ลำที่ค รจะเป็น
1.2) มิตดิ ำ้ นคุณภำพของงำน โดยพิจำรณำจำกค ำมถูกต้อง ประณีต ค ำมเรียบร้อย
ของงำน และตรงตำมมำตรฐำนของงำน
1.3) มิตดิ ำ้ นค ำมร ดเร็ รือตรงต่อเ ลำ โดยพิจำรณำจำกเ ลำที่ใช้ปฏิบัติงำนเทียบ
กับเ ลำที่กำ นดไ ้
1.4) มิตดิ ำ้ นค ำมประ ยัด รือค ำมคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพยำกร โดยพิจำรณำจำกกำร
ประ ยัดในกำรใช้ ั ดุอุปกรณ์ ต้นทุน รือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรทำงำน กำรระ ังรัก ำเครื่องมือเครื่องใช้
โดยในกำรกำ นด ัด ่ นค่ำน้ำ นักของแต่ละตั ตั ชี้ ดั ต้องกำ นดใ ้มีค ำม
เ มำะ ม โดยคำนึงถึงน้ำ นักค ำม ำคัญของแต่ละตั ชี้ ัด น้ำ นักตั ชี้ ัดแต่ละตั ร่ มกันแล้ ต้องเท่ำกับ 100
และในระ ่ำงรอบกำรประเมินกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำย รืองำนที่ได้รับมอบ มำยเปลี่ยนแปลงไป
รือมีกำรโอน ย้ำย เปลี่ยนแปลงตำแ น่งและ น้ำที่ค ำมรับผิดชอบใ ้ผู้บังคับบัญชำ(ผู้ประเมิน) และ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ(ผู้รับกำรประเมิน) ร่ มกันพิจำรณำปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในระ ่ำงรอบกำร
ประเมิน
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แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ

ำห

น่า

ย

2) กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัตริ ำชกำร รือ มรรถนะ จะกระทำโดยอ้ำงอิงข้อกำ นด
มรรถนะและนิยำม มรรถนะที่เป็นข้อเ นอของ ปร. ต่อ กถ. ซึ่งจะมีกำรแบ่ง มรรถนะออกเป็น 3 ประเภท
ได้แก่
2.1) มรรถนะ ลัก ประกอบด้วย
(1) กำรมุ่งผล ัมฤทธิ์
(2) กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
(3) ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
(4) กำรบริกำรเป็นเลิศ
(5) กำรทำงำนเป็นทีม
2.2) มรรถนะประจำผู้บริ ำร ประกอบด้วย
(1) กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
(2) ควำม ำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
(3) ควำม ำมำรถในกำรพัฒนำคน
(4) กำรคิดเชิงกลยุทธ์
2.3) มรรถนะประจำตำแ น่งงำน ประกอบด้วย
(1) กำรคิดวิเครำะ ์
(2) กำรค้น ำและกำรจัดกำรฐำนข้อมูล
(3) กำรแก้ไขปัญ ำแบบมืออำชีพ
(4) ศิลปะกำรโน้มน้ำวจูงใจ
(5) กำรใ ้ควำมรู้และกำร ร้ำง ัมพันธ์
(6) กำรแก้ไขปัญ ำและกำรดำเนินกำรเชิงรุก
(7) กำรบริ ำรควำมเ ี่ยง
(8) กำรบริ ำรทรัพยำกร
(9) กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
(10) กำรวิเครำะ ์และกำรบูรณำกำร
(11) ควำมละเอียดรอบคอบและควำมถูกต้องของงำน
(12) กำรยึดมั่นใน ลักเกณฑ์
(13) กำร ร้ำงใ ้เกิดกำรมี ่วนร่วมในทุกภำค ่วน
(14) ควำมคิด ร้ำง รรค์
(15) กำรมุ่งควำมปลอดภัยและกำรระวังภัย
(16) กำรกำกับติดตำมอย่ำง ม่ำเ มอ
(17) กำร ั่ง มควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญใน ำยอำชีพ
(18) กำรควบคุมและจัดกำร ถำนกำรณ์อย่ำง ร้ำง รรค์
(19) จิต ำนึกและรับผิดชอบต่อ ิ่งแวดล้อม
(20) ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
(21) ร้ำง รรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
(22) ควำมเข้ำใจผู้อื่นและตอบ นองอย่ำง ร้ำง รรค์
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แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ

ำห

น่า

ย

ำ รับระดับค ำมคำม ังของ มรรถนะ ลัก มรรถนะประจำผู้บริ ำร และ มรรถนะประจำ
ตำแ น่ง จะมีรำยละเอียดตำม นัง ือคู่มือกำรกำ นด มรรถนะข้ำรำชกำรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้ง มด 3 เล่ม คือ คู่มือ
มรรถนะ ลัก คู่มือ มรรถนะประจำผู้บริ ำร และคู่มือ มรรถนะประจำตำแ น่งงำน
ำ รับ ิธีกำรในกำรประเมิน มรรถนะจะใช้ ีกำร ังเกตพฤติกรรมกำรแ ดงออกที่เ ็นเด่นชัด
ของผู้รับกำรประเมิน โดยใช้ ิธีกำรบันทึกพฤติกรรม ำคัญของผู้รับกำรประเมินในระ ่ำงรอบกำรประเมิน เพื่อ
นำไปใช้เป็นข้อมู ล อ้ำงอิงประกอบกำรพิจำรณำประเมิน มรรถนะในช่ งปลำยรอบกำรประเมิน โดยใช้ ีกำร
เปรียบเทียบพฤติกรรมที่ ังเกตได้ของผู้รับกำรประเมินกับพฤติกรรมบ่งชี้ที่กำ นดไ ้ในระดับ มรรถนะที่คำด ัง
ตำมประเภทตำแ น่งและระดับตำแ น่งของผู้รับกำรประเมิน แล้ จึง รุประดับ มรรถนะที่ประเมินได้
3) คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร จะกำ นดใ ้มีกำรแต่งตั้ง “คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร” เพื่อทำ
น้ำที่พิจำรณำเ นอค ำมเ น็ เกีย่ กับมำตรฐำนและค ำมเป็นธรรมของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรในกำร
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำ(ผู้ประเมิน) ก่อนที่จะเ นอผลกำรประเมินต่อนำยกองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
กำรดำเนินกำรประเมินผลปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำ จะดำเนินกำรโดยกำรใช้บันทึกข้อตกลงตั ชี้ ัด
และค่ำเป้ำ มำย เพื่อใช้ในกำรประเมินผล ัมฤทธิ์ของงำน และเพื่อระบุ มรรถนะที่จะประเมิน ในช่ งเริ่มรอบกำร
ประเมิน เมื่อถึงเ ลำ ิ้น ุดรอบกำรประเมิน จะถูกนำมำใช้ในกำร รุปคะแนนกำรประเมิน บันทึกกำรแจ้งผลกำร
ประเมิน ตลอดจนกำ นดแผนกำรพัฒนำข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่ นท้องถิ่น
4) กำรแจ้งผลกำรประเมินกำรปฏิบตั ิรำชกำร ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรแต่ละครั้ง
จะต้องมีกำรแจ้งผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรใ ้แก่ข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่ นท้องถิ่นผู้รับกำรประเมิน ดังนี้
4.1) ใ ้ผู้บังคับบัญชำ(ผู้ประเมิน) แจ้งผลกำรประเมินใ ้ผู้ใต้บังคับ บัญชำ(ผู้รับกำร
ประเมิน) ทรำบเป็นรำยบุคคล และใ ้ คำปรึก ำ ชี้แนะแก่ผู้ ใต้บังคับ บัญ ชำ(ผู้รับ กำรประเมิน) ร่ มทั้งร่ มกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ(ผู้รับกำรประเมิน) จัดทำแผนพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล
4.2) ใ ้ ผู้ใต้บังคับ บัญ ชำ(ผู้ รับ กำรประเมิน) ลงลำยมือชื่อรับ ทรำบผลกำรประเมิน
กรณี ใ ้ ผู้ใต้บังคับบัญชำ(ผู้รับกำรประเมิน) ไม่ยินยอมลงลำยมือชื่อรับ ทรำบผลกำรประเมิน ใ ้ ผู้บังคับบัญชำ
(ผู้ป ระเมิน) ำพยำนที่เป็นข้ำรำชกำร รื อพนักงำน ่ นท้องถิ่นอย่ำงน้อย 2 คนใน ังกัดองค์กรปกครอง ่ น
ท้องถิ่นเดีย กัน ลงลำยมือชื่อเป็นพยำน ่ำได้มีกำรแจ้งผลกำรประเมินแล้
4.3) ใ ้ อปท. ประกำ รำยชื่อผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผย
ใ ้ทรำบโดยทั่ กัน
5) กำรนำผลกำรประเมินไปใช้ ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ได้ดำเนินกำรเ ร็จ
แล้ จะได้นำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้
5.1) กำรเลื่อนเงินเดือน
5.2) กำรแต่งตั้ง (เลื่อนระดับ เปลี่ยน ำยงำน ฯลฯ)
5.3) กำรใ ้ออกจำกรำชกำร
5.4) กำรพัฒนำ และเพิ่มพูนประ ิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร
5.5) กำรใ ้รำง ัลประจำปี (โบนั )
5.5) กำรบริ ำรงำนบุคคลในเรื่องอื่นๆ (รำง ัลจูงใจ ค่ำตอบแทน ฯลฯ)
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4. ข้อเ นอแนะขั้นตอนและช่วงเวลำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

ในแต่ละรอบกำรประเมินผู้บังคับบัญชำ(ผู้ประเมิน) ผู้ใต้บังคับบัญชำ(ผู้รับกำรประเมิน) และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ควรจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนและช่วงเวลำโดย รุปได้ ดังนี้
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 อปท. แจ้ ง ลั ก เกณฑ์ ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ
รำชกำรใ ้ข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่วนท้องถิ่นทรำบโดย
ทั่วกัน
1.2 ผู้ รับ กำรประเมินวำงแผนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับ ผู้
ประเมิน โดยใ ้มีกำรมอบ มำยงำนที่ชัดเจน และลงนำม
รับทรำบข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล
2. ระ ว่ำงรอบกำร
2.1 ผู้รับกำรประเมินปฏิบัติงำนใ ้เกิดผลงำนตำมที่
จัดทำข้อ
ประเมิน
..........................................................................................
ตกลงไว้
2.2 ผู้ ป ระเมิ น ใ ้ ค ำปรึก ำ แนะน ำ และ อนงำนแก่
ผู้รับกำรประเมิน
2.3 ผู้ ป ระเมิ น ติ ด ตำมผลกำรปฏิ บั ติ งำนของผู้ รับ กำร
ประเมิ น เป็ น ระยะ และพั ฒ นำผู้ รั บ กำรประเมิ น ใ ้ มี
มรรถนะที่เ มำะ มเพื่อใ ้ ำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุ
เป้ำ มำที่วำงไว้
2.4 กรณี มีควำมจำเป็น รือมีกำรเปลี่ยนแปลงในเชิง
นโยบำย รือมีกำรโอน ย้ำยเปลี่ยนแปลงตำแ น่งและ
น้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ อำจด ำเนิ น กำรเปลี่ ย นแปลง
ข้ อ ตกลงผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรรำยบุ ค คล โดยกำร
ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลดตัวชี้วัด รือค่ำเป้ำ มำย รวมทั้งค่ำ
น้ำ นักของตัวชี้วัดได้
3. ครบรอบกำรประเมิน 3.1 ผู้ประเมินดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของผู้ รั บ กำรประเมิ น แล้ ว เ นอผลกำรประเมิ น ใ ้
ผู้บังคับบัญชำเ นือขึ้นไป เพื่อพิจำรณำผลกำรประเมิน
ตำมลำดับชั้น โดยใ ้แต่ละ ำนัก/กอง/ ่วน จัดทำบัญชี
รำยชื่อข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่วนท้องถิ่นตำมลำดับผล
กำรประเมิน

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ

ำห

น่า

ย

กำรประเมิน
1. ต้นรอบกำรประเมิน
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รอบที่ 1
ตุลำคม

รอบที่ 2
เม ำยน

ตุลำคม

เม ำยน

ตุลำคม –
มีนำคม

เม ำยน –
กันยำยน

ตุลำคม –
มีนำคม
ตุลำคม –
มีนำคม

เม ำยน –
กันยำยน
เม ำยน –
กันยำยน

ตุลำคม –
มีนำคม

เม ำยน –
กันยำยน

เม ำยน

ตุลำคม

ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
3.2 ใ ้ ำนักปลัด/กองกำรเจ้ำ น้ำที่รวบรวมผล
กำรประเมิน เ นอคณะกรรมกำรกลั่ นกรองผล
กำรปฏิบัติรำชกำรพิจำรณำ
3.3 เมื่อคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรพิจำรณำเ นอควำมเ ็นต่อนำยกองค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่นแล้ว ใ ้ผู้ประเมินแจ้งผลกำร
ประเมินแก่ผู้รับกำรประเมินเป็นรำยบุคคล โดย
ใ ้ผู้รับกำรประเมินลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำร
ประเมิน กรณีผู้รับกำรประเมินไม่ยอมลงลำยมือ
ชื่ อ รั บ ทรำบผลกำรประเมิ น ใ ้ ข้ ำรำชกำร รื อ
พนัก งำน ่ ว นท้ องถิ่น อย่ำงน้ อย 1 คนใน ั งกั ด
องค์กรปกครอง ่ วนท้องถิ่นเดียวกัน ลงลำยมือ
ชื่ อ เป็ น พยำนว่ ำ ได้ มี ก ำรแจ้ ง ผลกำรประเมิ น
ดังกล่ำวแล้วด้วย
3.4 อปท. น ำผลกำรประเมิ น ไปประกอบกำร
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ตำม ลักเกณฑ์ที่กำ นด
3.5 ผู้ ป ระเมิ น เก็ บ ำเนำผลกำรประเมิ น ไว้ ที่
น่ ว ยงำนอย่ำงน้ อย 2 รอบกำรประเมิ น ่ ว น
ต้ น ฉบั บ ใ ้ ำนั ก ปลั ด /กองกำรเจ้ ำ น้ ำ ที่ เก็ บ
รัก ำไว้

รอบที่ 1
เม ำยน

รอบที่ 2
ตุลำคม

เม ำยน

ตุลำคม

เม ำยน

ตุลำคม

เม ำยน

ตุลำคม

แจ
ก

ฟร

ีเท่า

นั้น

ห้า
ม

จำ
หน
่า

กำรประเมิน
3. ครบรอบกำรประเมิน
(ต่อ)

ย
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คำอธิบำย
กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำนของพนักงำนจ้ำง

น่า

1. ลักกำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง

ย

ระบบพนักงำนจ้ำง เป็นระบบกำร รร ำบุคลำกรเพื่อมำปฏิบัติงำนในองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
โดยใช้กำรจ้ำงงำนตำม ัญญำ เป็นระบบที่มีค ำมยืด ยุ่น คล่องตั ภำยใต้ ัญญำจ้ำง เพื่อใ ้องค์กรปกครอง ่ น
ท้องถิ่นมีผู้ปฏิบัติงำนในลัก ณะกำร นับ นุนภำรกิจขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น ที่มีเ ตุผลค ำมจำเป็นต้อง
ใช้กำลังคนเพิ่มขึ้น รือเป็ นกำรจ้ำงเพื่อ นับ นุนงำนเชิง นโยบำย ยุทธ ำ ตร์ ำคัญ ที่มีผ ลกระทบ ูงต่ อกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น โดยเป็นกำรจ้ำงระยะ ั้น ระยะเ ลำกำรจ้ ำง ิ้น ุดตำมภำรกิจ และมี
กำรกำ นดระยะเ ลำกำรจ้ำงที่ชัดเจน ซึ่งระบบพนักงำนจ้ำงจะมุ่งเน้นผลงำนและผล ัมฤทธิ์ของงำนของผู้ ได้รับ
กำรจ้ำงเป็น ลัก

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ

ำห

ระบบพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นเริ่มมีมำตั้งแต่ปี 2547 และมีกำรปรับปรุงเมื่อ
1 มกรำคม 2557 ตำมประกำ คะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำน ่ นท้องถิ่น (ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต.)
เรื่องมำตรฐำนทั่ ไปเกี่ ย กั บ พนั ก งำนจ้ำง ลง ัน ที่ 10 กรกฎำคม 2557 โดยมีก ำรน ำระบบบริ ำรผลกำร
ปฏิบัติงำนมำใช้กับ กำรบริ ำรพนักงำนจ้ำง และได้มีกำรเปลี่ยนแปลงระบบค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงจำก
ระบบที่ใช้บัญชีค่ำตอบแทนเป็นขั้น เปลี่ยนมำเป็นกำรใช้ระบบค่ำตอบแทน ขั้นต่ำ – ขั้น ูง กำรเลื่อนค่ำตอบแทน
ใช้เป็นร้อยละ (%) และปรับปรุงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งเน้นผลงำนและผล ัมฤทธิ์ของงำนมำใช้ เพื่อใ ้
อดคล้องกับระบบบริ ำรผลกำรปฏิบัติงำน โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่นำมำใช้นี้มี ลักกำรที่ ำคัญ คือ
1.1 มีประ ิทธิภำพ โปร่งใ เป็นธรรม
1.2 มุง่ เน้นผลงำนและผล ัมฤทธิ์ของงำนของพนักงำนจ้ำง
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงบน ลักกำรดังกล่ำ เพื่อใ ้องค์กรปกครอง ่ น
ท้องถิ่นมีผู้ปฏิบัติงำนที่ ำมำรถปฏิบัติภำรกิจขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นใ ้บ รรลุตำมเป้ำ มำยได้อย่ำงมี
ประ ิทธิภำพและประ ิทธิผล และมี ัตถุประ งค์ ดังนี้
(1) เพื่ อ ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรบริ ำรพนั ก งำนจ้ ำงและน ำผลกำรประเมิ น ไปใช้ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบกำรพิจำรณำในเรื่องต่ำงๆ แล้ แต่กรณี เช่น
¾ กำรเลื่อนค่ำตอบแทน
¾ กำรเลิกจ้ำง
¾ กำรต่อ ัญญำจ้ำง
(2) เพื่อ ร้ำงแรงจูงใจใ ้แก่พนักงำนจ้ำงทีป่ ฏิบัติงำนได้ตำมที่กำ นด รือ ูงก ่ำ
(3) เพื่อใ ้เกิดค ำมเป็นธรรม ในกำรพิจำรณำเลื่อนค่ำตอบแทน และกำรบริ ำรงำนบุคคล
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2. ธิ กี ำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำนจ้ำง
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ก
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ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ

ำห

น่า

ย

2.๑ องค์ป ระกอบกำรประเมิน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนจ้ำง ตำมข้อ 39 (1) ของ
ประกำ คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำน ่ นท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.) เรื่อง มำตรฐำนทั่ ไป
เกี่ ย กั บ พนั ก งำนจ้ ำ ง ลง ั น ที่ 10 กรกฎำคม 2557 มี อ งค์ ป ระกอบกำรประเมิ น ที่ ใ ช้ ใ นกำรพิ จ ำรณำ
ประกอบด้ ย
(๑) องค์ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนจ้ำง ประกอบด้ ย “ผล ัมฤทธิ์ของงำน”
และ “พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน รือ มรรถนะ” โดยตำมประกำ จะกำ นด ัด ่ นคะแนนผล ัมฤทธิ์ของงำนต้อง
ไม่น้อยก ่ำร้อยละ ๘๐
(๒) กำรประเมิน “ผล ัมฤทธิ์ของงำน” จะพิจำรณำจำก “ค ำม ำเร็จของงำน” ตำมตั ชี้ ัด
และ/ รือตั บ่งชี้ผลผลิตและผลลัพธ์ของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยกำรประเมินตั ชี้ ัดค ำม ำเร็จของงำนมีมติที่
ใช้ในกำรพิจำรณำ ๔ มิติ ได้แก่
(2.1) มิติ “ปริมำณผลงำน”
(2.2) มิติ “คุณภำพผลงำน”
(2.3) มิติ “ค ำมร ดเร็ รือค ำมตรงต่อเ ลำ”
(2.4) มิติ “กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำ”
กำรประเมิน “ผล ัมฤทธิ์ของงำน” ในลัก ณะใด มิติใด ด้ ยน้ำ นักคะแนนเท่ำใด ผู้ บังคับบัญชำ (ผู้
ประเมิน) จะต้องตกลงกับพนักงำนจ้ำง(ผู้รับกำรประเมิน” โดยจะต้อง อดคล้องกับ น้ำที่ค ำมรับผิดชอบที่ระบุไ ้ใน ัญญำ
จ้ำง
(๓) กำรประเมิน “พฤติ กรรมกำรปฏิ บัติ งำน รือ มรรถนะ”จะพิ จำรณำจำก “พฤติกรรมที่
แ ดงออกในกำรปฏิ บั ติงำนในระ ่ ำงรอบกำรประเมิ น ” ซึ่ ง ่งผลต่ อ ค ำม ำเร็จของงำน จำก มรรถนะที่
เกี่ย ข้องกับกำรปฏิบัติงำนที่ ่ นรำชกำร รือองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นกำ นด โดย ่ นรำชกำร รือองค์กร
ปกครอง ่ นท้องถิ่นระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประ งค์ของแต่ละ มรรถนะ
2.๒ ผู้ประเมิน
ผู้ประเมินพนักงำนจ้ำง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชำชั้นต้ นของพนักงำนจ้ำง และกำรประเมินนี้จะมี
คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน พิจำรณำมำตรฐำน ค ำมโปร่งใ และค ำมเป็นธรรมของ
กำรประเมินก่อนเ นอนำยกองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ในกำรเลื่อนค่ำตอบแทน และกำรบริ ำรงำน
บุคคลชองพนักงำนจ้ำงในเรื่องอื่นไป ต่อไป
2.๓ ระดับผลกำรประเมิน
ระดับ ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง ได้กำ นดไ ้ตำมข้อ 39 (2) ของ
ประกำ คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำน ่ นท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.) เรื่อง มำตรฐำนทั่ ไป
เกี่ย กับพนักงำนจ้ำง ลง ันที่ 10 กรกฎำคม 2557 โดยผลกำรประเมินจะมี มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และ
แบ่งระดับผลกำรประเมินเป็น ๕ ระดับ ตำมช่ งคะแนนประเมิน ดังนี้
¾ ระดับดีเด่น
๙๕ - ๑๐๐ คะแนน
¾ ดีมำก
๘๕ - ๙๔ คะแนน
¾ ดี
๗๕ - ๘๔ คะแนน
¾ พอใช้
๖๕ - ๗๔ คะแนน
¾ ต้องปรับปรุง
น้อยก ่ำ ๖๕ คะแนน
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ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
ผูร้ บั ผิดชอบ
1.1 อปท. กำ นดเป้ำ มำยผล ำเร็จของงำนในภำพร ม - ่ นรำชกำรทุก ่ นรำชกำร
ของ อปท. ที่จะมอบพนักงำนจ้ำงปฏิบัติ

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

ระยะเ ลำ
1. ต้นรอบกำรประเมิน
(รอบที่ 1 = ตุลำคม)
(รอบที่ 2 = เม ำยน)
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ห้า

มจ

ำห

น่า

ย

2.๔ คณะกรรมกำรกลัน่ กรองกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน
ตำมข้อ 41 ของประกำ คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำน ่ นท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท.
และ ก.อบต.) เรื่อง มำตรฐำนทั่ ไปเกี่ย กับพนักงำนจ้ำง ลง ันที่ 27 พฤ ภำคม 2547 กำ นดใ ้นำยกองค์กร
ปกครอง ่ นท้ องถิ่น แต่ งตั้ง คณะกรรมกำรกลั่ นกรองกำรประเมิน ผลกำรปฏิบั ติงำน ทำ น้ ำที่ช่ ยพิจำรณำ
กลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง เพื่อค ำมเป็นธรรมจำกกำรใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำ
ก่อนที่จะเ นอผลกำรประเมินต่อนำยกองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ประกอบด้ ย
(1) นำยกองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น รือรองนำยองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นที่นำยำกองค์กร
ปกครอง ่ นท้องถิ่นมอบ มำย เป็น ประธำน
(2) ปลัดองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
(3) ผู้อำน ยกำร ำนัก/ผู้อำน ยกำรกอง/ ั น้ำกอง/ ั น้ำ ่ น ที่มีพนักงำนจ้ำง ังกัดอยู่
2.๕ ระยะเ ลำกำรประเมิน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง จะต้องมีกำรประเมินปีละ ๒ ครั้งตำมปีงบประมำณ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ำ รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนระ ่ำง ันที่ ๑ ตุลำคม ถึง ๓๑ มีนำคมของปีถัดไป
ครั้งที่ ๒ ำ รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ งำนระ ่ำง ันที่ ๑ เม ำยน ถึง ๓๐ กันยำยนของปี
เดีย กัน
2.๖ ขั้นตอนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง ตำมประกำ คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำน
่ นท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.) เรื่อง มำตรฐำนทั่ ไปเกี่ย กับพนักงำนจ้ำง ได้กำ นดขั้นตอนกำรประเมินไ ้ ดังนี้

1.2 ร่ ม ำงแผนกำรปฏิ บั ติ งำน ก ำ นดข้ อ ตกลงกำร
ปฏิบัติงำน โดยประกอบด้ ยภำระงำน เป้ำ มำยและ/ รือ
ระดับค ำม ำเร็จของงำน ที่พนักงำนจ้ำงต้องรับผิดชอบใน
รอบกำรประเมิน ร มทั้งกำ นดตั ชี้ ัด รือ ลั กฐำนบ่งชี้
ค ำม ำเร็จของงำนอย่ ำงเป็นรูปธรรมและชั ดเจน ลงนำม
รับทรำบข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล
1.3 ก ำ นดพฤติ ก รรมกำรปฏิ บั ติ งำน รือ มรรถนะที่
่งผลต่อเป้ำ มำยค ำม ำเร็จของงำนตำมที่ ่ นรำชกำร
กำ นด ร มทั้งระบุพฤติกรรมที่คำด ัง /ตั บ่งชี้ ของแต่
ละ มรรถนะ
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- ผู้บังคับบัญชำ
(ผู้ประเมิน)
- พนักงำนจ้ำง
(ผู้รับกำรประเมิน)
- ผู้บังคับบัญชำ
(ผู้ประเมิน)
- พนักงำนจ้ำง
(ผู้รับกำรประเมิน)
- บุคลำกร/ผู้รับผิดชอบ
งำนบุคคล

18
ระยะเวลำ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
ผูร้ บั ผิดชอบ
2.ระ ว่ำงรอบกำรประเมิน 2.1 ผู้ รับ กำรประเมิ น ปฏิ บั ติงำนตำมข้ อตกลงกำร - พนักงำนจ้ำง
(รอบที่ 1 = ตุลำคม – มีนำคม) ปฏิบตั ิงำน และ มรรถนะที่กำ นดไว้
(ผูร้ ับกำรประเมิน)
(รอบที่ 2 = เม ำยน – กันยำยน)
2.2 ผู้ประเมินใ ้คำปรึก ำ แนะนำ และ อนงำนแก่ - ผูบ้ ังคับบัญชำ
ผู้รับกำรประเมิน
(ผูป้ ระเมิน)

ย

2.3 ผู้ประเมินติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำร - ผู้บังคับบัญชำ
ประเมินเป็นระยะ และพัฒ นำผู้รับกำรประเมินใ ้ มี (ผู้ประเมิน)
มรรถนะที่ เ มำะ มเพื่ อใ ้ ำมำรถปฏิ บั ติงำนได้
บรรลุเป้ำ มำที่วำงไว้

3.1 ผู้ประเมินดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน - ผู้บังคับบัญชำ
ของผู้ รับ กำรประเมิ น ตำม ลั ก เกณฑ์ แ ละข้ อ ตกลง (ผู้ประเมิน)
และ มรรถนะที่กำ นด แล้วเ นอผลกำรประเมินใ ้
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำเ นื อ ขึ้ น ไป เพื่ อ พิ จ ำรณำผลกำร
ประเมินตำมลำดับชั้น
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ก

ฟร
ีเท่า

3. ครบรอบกำรประเมิน
(รอบที่ 1 = เม ำยน)
(รอบที่ 2 = ตุลำคม)

- ผู้บังคับบัญชำ
(ผู้ประเมิน)
- พนักงำนจ้ำง
(ผู้รับกำรประเมิน)
- บุคลำกร/ผู้รับผิดชอบ
งำนบุคคล

นั้น

ห้า

มจ

ำห

น่า

2.4 กรณี มีควำมจำเป็น รือมีกำรเปลี่ยนแปลงใน
เชิงนโยบำย รือมีกำรโอน ย้ำยเปลี่ยนแปลงตำแ น่ง
และ น้ ำที่ ควำม รั บ ผิ ด ช อบ อำจด ำเนิ น กำร
เปลี่ยนแปลงข้อตกลงผลกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล
โดยกำรปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลดตัวชี้วัด รือค่ำเป้ำ มำย
รวมทั้งค่ำน้ำ นักของตัวชี้วัดได้

3.2 ใ ้ แต่ ละ ำนั ก / กอง / ่ วน จั ดท ำบั ญชี รำยชื่ อ - ่วนรำชกำรทุก ว่ นรำชกำร
พนั กงำนจ้ ำงตำมล ำดั บผลกำรประเมิ น ่ ง ำนั กปลั ด/
กองกำรเจ้ำ น้ำที่
3.3 ใ ้ ำนักปลัด/กองกำรเจ้ำ น้ำที่รวบรวมผลกำร - ำนักปลัด/กองกำรเจ้ำ น้ำที่
ประเมิ น เ นอคณะกรรมกำรกลั่ น กรองผลกำร - คณะกรรมกำรกลั่นกรองผล
ปฏิบัติงำนพิจำรณำ
กำรปฏิบัติงำน
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ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
3.4 เมื่อคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรปฏิบัติงำน
พิจำรณำเ นอควำมเ ็นต่อนำยกองค์กรปกครอง ่วน
ท้ องถิ่ น เพื่ อใช้ เ ลื่ อ น อั ต รำค่ ำ ต อบ แท น และ
บริ ำรงำนบุคคลของพนักงำนจ้ำง
3.5 ผู้ประเมินแจ้งผลกำรประเมินแก่ผู้รับกำรประเมิน
เป็นรำยบุคคล โดยใ ้ ผู้รับ กำรประเมินลงลำยมือชื่อ
รับ ทรำบผลกำรประเมิ น กรณี ผู้ รับ กำรประเมิ น ไม่
ยอมลงลำยมื อ ชื่ อ รั บ ทรำบผลกำรประเมิ น ใ ้
ข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่วนท้องถิ่นอย่ำงน้อย 1 คน
ใน ั ง กั ด องค์ ก รปกครอง ่ ว นท้ อ งถิ่ น เดี ย วกั น ลง
ลำยมือชื่อเป็นพยำนว่ำได้มีกำรแจ้งผลกำรประเมิน
ดังกล่ำวแล้วด้วย
3.6 ผู้ ป ระเมิ น เก็ บ ำเนำผลกำรประเมิ น ไว้ ที่
น่ ว ยงำนอย่ ำ งน้ อ ย 2 รอบกำรประเมิ น ่ ว น
ต้นฉบับใ ้ ำนักปลัด/กองกำรเจ้ำ น้ำที่เก็บรัก ำไว้

ผูร้ บั ผิดชอบ
- คณะกรรมกำรกลั่นกรองผล
กำรปฏิบัติงำน
- นำยก อปท.
- ผู้บังคับบัญชำ
(ผู้ประเมิน)
- พนักงำนจ้ำง
(ผู้รับกำรประเมิน)
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องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น อำจใช้แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงตำมแนบท้ำย
ประกำ คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำน ่ นท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.) เรื่อง มำตรฐำนทั่ ไป
เกี่ย กับพนักงำนจ้ำง ลง ันที่ 10 กรกฎำคม 2557 ซึ่งจะกำ นดรำยละเอียดงำน/ภำรกิจที่พนักงำนจ้ำงได้รับ
มอบ มำย ค ำม ำเร็จของงำน ผลผลิต รือผลลัพธ์ที่คำด ังจำกกำรปฏิบัติงำน ตั ชี้ ัดผลกำรปฏิบัติงำน และ
ข้อมูลเกี่ย กับกำรปฏิบัติงำน ่ำได้ทำอะไรเป็นผล ำเร็จบ้ำง อย่ำงไร รือองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นอำจปรับ รือ
จัดทำแบบประเมินขึ้ นใ ม่ เพื่ อใ ้ อดคล้ องกับ ลั ก ณะงำน และ ิธีกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติงำนที่ องค์ก ร
ปกครอง ่ นท้องถิ่นกำ นดก็ได้ ำ รับ ิธีกำรกรอกแบบประเมินแนบท้ำยประกำ รุปได้ ดังนี้
๓.๑ กำรประเมินผล ัมฤทธิ์ของงำน
(๑) กำรประเมินผล ัมฤทธิ์ของงำนใ ้ พิจำรณำจำกค ำม ำเร็จของงำน โดยผล ัมฤทธิ์ของงำน
มำยถึง กำรทำงำนได้ ำเร็จ รือบรรลุตำมเป้ำ มำยที่ตั้งไ ้
(๒) ใ ้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชำ(ผู้ ป ระเมิ น ) ระบุ น้ ำ ที่ ค ำมรั บ ผิ ด ชอบ/ภำรกิ จ /งำนที่ ม อบ มำยใ ้
พนักงำนจ้ำงปฏิบัติ และกำ นดเป้ำ มำยผลผลิต ผลลัพธ์ รือค ำม ำเร็จที่ต้องกำรจำกภำรกิจ/งำนที่มอบ มำย
นั้นๆ จำกนั้นใ ้กำ นดตั ชี้ ัดที่จะใช้ ัดผล ำเร็จของงำน โดยใ ้พิจำรณำจำก ๔ มิติ ได้แก่
¾ ปริมำณผลงำน
¾ คุณภำพผลงำน
¾ ค ำมร ดเร็ รือค ำมตรงต่อเ ลำ และ
¾ กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุมค่ำ
(๓) เมื่อได้ตั ชี้ ัดผล ำเร็จของงำนแล้ ใ ้กำ นด “ค่ำเป้ำ มำย” เพื่อเป็นเกณฑ์ในกำร ัดผล
ัมฤทธิ์ของงำน โดยค่ำเป้ำ มำยจะต้อง ะท้อนต่อผลผลิต รือผลลัพธ์ของงำน รือ ิ่งที่ต้องกำรใ ้บรรลุผล ซึ่งค่ำ
เป้ำ มำยแบ่งเป็น ๕ ระดับ จำกเป้ำ มำยผลงำนระดับต่ำ ุดไป ู่ระดับ ูง ุด คือ ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๒ – ๓ – ๔ - ๕
โดยกำ นดใ เ้ ป้ำ มำยผลงำนที่เป็นมำตรฐำน อยู่ที่ระดับคะแนน ๓ ำ รับค่ำเป้ำ มำยแต่ละระดับจะบ่งบอกถึง
ผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
¾ ระดับ ๑ ใช้ ำ รับผลกำรปฏิบัติงำนในระดับ “ค่ำเป้ำ มำยต่ำ ุดที่ยอมรับได้”
¾ ระดับ ๒ ใช้ ำ รับผลกำรปฏิบัติงำนในระดับ “ค่ำเป้ำ มำยระดับต่ำก ่ำมำตรฐำน”(ต่ำ
ก ่ำที่คำด ัง)
¾ ระดับ ๓ ใช้ ำ รับผลกำรปฏิบัติงำนในระดับ “ค่ำเป้ำ มำยระดับมำตรฐำน”(ที่คำด ัง)
¾ ระดับ ๔ ใช้ ำ รับผลกำรปฏิบัติงำนในระดับ “ค่ำเป้ำ มำยระดับยำกปำนกลำง” (เกิน
ก ่ำคำด ัง)
¾ ระดับ ๕ ใช้ ำ รับผลกำรปฏิบัติงำนในระดับ “ค่ำเป้ำ มำยระดับยำกมำก”(ดีเด่น)
(๔) ำกพนักงำนจ้ำงได้รับมอบ มำยใ ้ปฏิบัติงำน ลำยด้ำน และอำจมีค ำม ำคัญไม่เท่ำกัน จึง
ค รจัดลำดับค ำม ำคัญของตั ชี้ ัดแต่ละภำรกิจ/งำน และใ ้น้ำ นักคะแนนตำมค ำม ำคัญ โดยคะแนนร มทุก
งำนของพนักงำนจ้ำงแต่ละคนจะเท่ำกับ ๑๐๐
(๕) เมื่อ ิ้นรอบกำรประเมิน ใ ้ผู้ประเมินทำกำรประเมินผลงำนที่เกิดขึ้นจริงในรอบกำรประเมิน
่ำได้ตำมค่ำเป้ำ มำยที่ตั้งไ ้มำกน้อยเพียงใด เพื่อ รุปเป็นคะแนนกำรประเมินผล ัมฤทธิ์ของงำน
WWW.LOCALTRAIN57.COM

21

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ

ำห

น่า

ย

๓.๒ กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบตั งิ ำน รือ มรรถนะ
(๑) กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน รือ มรรถนะของพนักงำนจ้ำงใ ้ป ระเมินจำก
มรรถนะที่เกี่ย ข้องกับกำรปฏิบัติงำนที่ ่งผลต่อค ำม ำเร็จของงำนตำมที่ ่ นรำชกำรที่พนักงำนจ้ำง ังกัดอยู่
กำ นด
(๒) ่ นรำชกำรที่พนักงำนจ้ำง ังกัดอยู่จึงค รกำ นด มรรถนะที่จะใช้ในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนใ ้ เ มำะ มกับ ลัก ณะงำนของพนักงำนจ้ำง และ อดคล้ องกับ ภำรกิจ รือแผนงำนที่ ่ นรำชกำร
มอบ มำยใ ้ พนักงำนจ้ำงปฏิบัติ ซึ่งจะมีจำน น มรรถนะเท่ ำใด และเป็ น มรรถนะด้ำนใดบ้ ำงขึ้นอยู่กับ กำร
กำ นดของ ่ นรำชกำร ร มทั้งอำจเ มือน รือแตกต่ ำงจำกข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่ นท้องถิ่น ก็ได้ ทั้งนี้ใน
กระบ นกำร รร ำพนักงำนจ้ำงอำจนำ มรรถนะที่กำ นดไ ้มำใช้ในกำร รร ำก็ได้
(๓) เมื่อกำ นด มรรถนะที่จะใช้ในกำรประเมินแล้ ใ ้กำ นดรำยละเอียดพฤติกรรมบ่ งชี้ที่
พึงประ งค์ของแต่ละ มรรถนะใ ้ ชัดเจน โดยพฤติกรรมบ่ งชี้ที่พึงประ งค์ ค รเป็นพฤติกรรมที่ผู้ บังคับบัญชำ
ต้ องกำรใ ้ พ นักงำนจ้ำงแ ดงออกในกำรปฏิ บั ติงำน ซึ่งพฤติกรรมเ ล่ ำนี้จะช่ ย นั บ นุ นใ ้ ก ำรท ำงำนของ
พนักงำนจ้ำงบรรลุเป้ำ มำย/ผลงำนตำมที่ได้รับมอบ มำย
(๔) กำรกำ นด มรรถนะและพฤติกรรมบ่ งชี้ที่พึงประ งค์ค รดำเนินกำรใ ้แล้ เ ร็จในช่ ง
ก่อน รือต้นรอบกำรประเมิน และค รใ ้ผู้บังคับบัญชำได้มีกำรพูดคุยทำค ำมเข้ำใจกับพนักงำนจ้ำง ถึง มรรถนะ
และพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประ งค์ที่ได้กำ นดไ ้ เพรำะ ่ำพนักงำนจ้ำงแต่ละตำแ น่งจะมีลัก ณะงำนที่แตกต่ำงกัน
อำจมีกำรกำ นด มรรถนะที่แตกต่ ำงกัน รือแม้ เป็ น มรรถนะตั เดีย กัน แต่อำจมีกำรกำ นดรำยละเอียด
พฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประ งค์ที่แตกต่ำงกันตำมลัก ณะงำนก็ได้ และเมื่อถึงเ ลำประเมิน ณ ปลำยรอบกำรประเมิน
ใ ้ประเมินพฤติกรรมที่แ ดงออกในกำรปฏิบัติงำนจริงของพนักงำนจ้ำงเปรียบเทียบกับ มรรถนะและพฤติกรรม
บ่งชี้ที่พึงประ งค์ตำมที่กำ นดไ ้
(๕) กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน ต้องกำ นด ัด ่ น รือน้ำ นักของกำรประเมินไ ้
ไม่เกินร้อยละ ๒๐ จำกคะแนนเต็ม ๑๐๐
(๖) มรรถนะของพนั ก งำนจ้ ำ งในแต่ ล ะต ำแ น่ ง อำจมี ก ำรจั ด ล ำดั บ รื อ ใ ้ น้ ำ นั ก
ค ำม ำคัญของ มรรถนะแต่ ละตั ตำมลัก ณะงำนที่ปฏิบัติ เช่น พนักงำนจ้ำงที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรใ ้ บริกำร
ประชำชน อำจใ ้ค ำม ำคัญกับ มรรถนะด้ำน “กำรบริกำรเป็นเลิ ” โดยใ ้น้ำ นักมำกก ่ำ มรรถนะตั อื่น แต่
ทั้งนี้น้ำ นักร มของ มรรถนะทุกตั ต้องเท่ำกับ ๑๐๐
(๗) กำรประเมิ น พฤติ ก รรมกำรปฏิ บั ติ งำนใ ้ อ้ ำ งอิ ง จำกข้ อ เท็ จ จริ ง รือ พฤติ ก รรมของ
พนักงำนจ้ำงที่แ ดงออกจริงในกำรปฏิบัติงำน ไม่ค รใช้ ิธีกำรคำดคะเน รือกำรใช้ ค ำมรู้ ึ ก ่ นตั ในกำร
ประเมิน ดังนั้น ในกำรประเมิน มรรถนะ ผู้ประเมินค รต้องทำค ำมเข้ำใจกับ มรรถนะและพฤติกรรมบ่ งชี้ที่พึง
ประ งค์ที่กำ นดไ ้อย่ำงละเอียด เพื่อใ ้เข้ำใจและ ำมำรถประเมินได้อย่ำงถูกต้อง
(๘) กำรประเมิน มรรถนะเป็ นกำรประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนของพนั กงำนจ้ำงที่แ ดง
ออกเป็นประจำ ดังนั้น ผู้ประเมินค รต้องมีกำร ังเกต และบันทึกพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงอย่ำง
ม่ำเ มอตลอดช่ งเ ลำของกำรประเมิน เพื่อช่ ยลดปัญ ำกำรประเมินที่ผิดพลำด และค ำมเ ็นที่ไม่ตรงกันเมื่อ
แจ้งผลกำรประเมิน
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¾ ระดับ ๑ “ต่ำกว่ำที่กำ นดมำก” มำยถึง ไม่ค่อยแ ดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประ งค์
ตำมที่กำ นดได้ไม่ชัดเจน รือน้อยกว่ำที่กำ นดมำก
¾ ระดับ ๒ “ต่ำกว่ำที่กำ นด” มำยถึง ปรำกฏคุณลัก ณะเด่ นชัดพอ มควร และ
แ ดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประ งค์ตำมที่กำ นดได้น้อยกว่ำที่กำ นด ค่อนข้ำงมีควำม
ม่ำเ มอ ะท้อนคุณภำพในระดับเป็นที่ยอมรับปำนกลำง
¾ ระดับ ๓ “ตำมที่กำ นด” มำยถึง ปรำกฏคุณลัก ณะเด่นชัด และแ ดงพฤติกรรม
บ่ งชี้ ที่ พึ งประ งค์ ต ำมที่ ก ำ นดได้ ค รบถ้ ว น มี ควำม ม่ ำเ มอ คงเ ้ น คงวำ รือ
ะท้อนคุณภำพในระดับเป็นที่ยอมรับเป็น ่วนใ ญ่
¾ ระดับ ๔ “เกินกว่ำที่กำ นด” มำยถึง ปรำกฏคุณลัก ณะเด่ นชัดมำก มีลัก ณะ
ลำก ลำย และแ ดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประ งค์ตำมที่กำ นดได้อย่ำงครบถ้วน มี
ควำม ม่ำเ มอ คงเ ้นคงวำ มีควำมต่อเนื่องในเชิงคุณภำพ รือ ะท้อนคุณภำพใน
ระดับเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง
¾ ระดับ ๕ “เกินกว่ำที่กำ นดมำก” มำยถึง ปรำกฏคุณลัก ณะเด่ นชัดอย่ำงยิ่ง มี
ลัก ณะ ลำก ลำย และแ ดงพฤติกรรมบ่ งชี้ที่พึงประ งค์ ตำมที่กำ นดได้ อย่ำง
ครบถ้วน มีควำม ม่ำเ มอ คงเ ้นคงวำมีควำมต่อเนื่องในเชิงคุณภำพ รือ ะท้อน
คุณภำพในระดับเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง และเป็นแบบอย่ำงได้

แจ
ก

๕ ระดับ ดังนี้

(๙) กำรใ ้คะแนนกำรประเมิน มรรถนะ อำจกำ นดระดับของพฤติกรรมที่แ ดงออกไว้ เป็น

.............................................................................
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ตัวอย่ำงกำรกรอกแบบประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนพนักงำนจ้ำง
1. ่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับกำรประเมิน ใ ้กรอกข้อมูลรอบกำรประเมิน ชื่อผู้รับกำรประเมิน วันที่
เริ่ม ัญญำจ้ำง วัน ิ้น ุด ัญญำจ้ำง ชื่องำน/โครงกำร ตำแ น่ง ใ ้ครบถ้วน
2. ่วนที่ 2 กำรประเมินผล ัมฤทธิ์ของงำน
กำรคิดคะแนนผล ัมฤทธิ์ของงำน ใ ้นำคะแนนประเมินที่ได้รับแต่ละรำยกำรคูณด้วยน้ำ นัก
ของแต่ละรำยกำร แล้ว ำรด้วย ๑๐๐ แล้ว รวมคะแนนทั้ง มดที่ได้ จำกนั้น ำรด้วย ๕ ซึ่งเป็นคะแนนเต็ม แล้ว
แปลงคะแนนใ ้เป็นฐำนคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยคูณด้วย ๑๐๐
ตัวอย่ำงกำรคิดคะแนนผล ัมฤทธิข์ องงำน
ต้นรอบกำรประเมิน
ผูป้ ระเมินและผู้รับกำรประเมินร่วมกัน
กำ นดตัวชีว้ ัดของงำน/ภำรกิจ

ย

น่า

ำห

ตัวชี้วดั /ผลงำนจริง

กำ นดน้ำ นักของแต่ละตัวชี้วัด
โดยน้ำ นักตัวชีว้ ัดทั้ง มด
รวมกันเป็น ๑๐๐

ระดับค่ำเป้ำ มำย (ก)

1

2

มจ

น้ำที/่ ภำรกิจ

กำ นดค่ำเป้ำ มำย
ของแต่ละตัวชี้วัด

3

4

5

นั้น

ห้า

1. จั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล ประวั ติ ตัวชี้วัด:
กำรฝึก อบรมของข้ำ รำชกำร 1.๑ ควำมเป็นปัจจุบันของ น้อยกว่ำ 85 – 90 - 94 95 - 99 100
ฐำนข้ อมู ลกำรฝึ กอบรม ร้อยละ 85 89
ท้องถิ่น
ของข้ำรำชกำรทั้ง มด

ฟร
ีเท่า

กรอกผลงำนจริงที่ทำได้

ผลงำนจริงที่ทำได้เทียบกับเป้ำ มำยที่
กำ นด เพือ่ ดูว่ำได้คะแนนระดับใด

แจ
ก

ผลงำนจริง: ร้อยละ 96
X
2. กำรเลือ่ นขั้นเงินเดือน
ตัวชี้วัด:
ข้ำรำชกำรท้องถิน่ ลูกจ้ำงประจำ 2.1 ร้ อ ยละของควำม น้อยกว่ำ 91 - 93 94 - 96 97 - 99 100
ถูกต้องในกำรออกคำ ั่ง ร้อยละ 90
และพนักงำนจ้ำง
ผลงำนจริง: ร้อยละ 92
X
ตัวชี้วัด:
2.2 ระยะเวลำที่ ใ ช้ ใ น มำกกว่ำ 13 - 15 10 - 12 6 – 9 ไม่เกิน
กำรออกค ำ ั่ ง นั บ แต่ 15 วัน วัน
วัน
วัน 5 วัน
ก.จัง วัดมีมติ
ผลงำนจริง: 4 วัน

5
คะแนนผล มั ฤทธิ์ของงำน = คะแนนรวมของทุ
กตัวชี้วัด (ค) X ๑๐๐
5
= ๓.60 x ๑๐๐ = ๗2 คะแนน
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X
รวม

%
คะแนน (ค)
น้ำ นัก
(ค = ก x ข)
(ข)
50

200

(ก) x (ข)/๑๐๐
ได้ 200 / 100 = 2

2
30

60

0.60
20

100

100

1.00
3.60

ผลรวมคะแนนของทุกตัวชีว้ ัด
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3. ว่ นที่ 3 กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน
กำรคิด คะแนนพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน รือ มรรถนะ ใ ้ นำคะแนนประเมินที่ได้ รับ แต่ ล ะ
มรรถนะคูณด้วยน้ำ นักของแต่ละ มรรถนะ แล้ว ำรด้วย ๑๐๐ แล้วรวมคะแนนทั้ง มดที่ได้ จำกนั้น ำรด้วย ๕
ซึ่งเป็นคะแนนเต็ม แล้วแปลงคะแนนใ ้เป็นฐำนคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยกำรคูณด้วย ๑๐๐
ตัวอย่ำงกำรคิดคะแนนผล ัมฤทธิข์ องงำน

150

ำห

น่า

ย

คะแนน (ค)
(ค = ก x ข)

x

50

250

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

1. มรรถนะกำรมุ่งผล ัมฤทธิ์
- ควำมมำนะอดทน ขยัน มั่นเพียรในกำร
ทำงำน และตรงต่อเวลำ
- มีควำมรับผิดชอบในงำน ำมำรถ ่งงำนได้
ตำมกำ นดเวลำ
- ตั้งใจ และพำกเพียรพยำยำมทำงำนใน
น้ำที่และใน ่วนของตนใ ้ดีตำมที่ได้รับ
มอบ มำย
- แ ดงควำมประ งค์ รือข้อคิดเ ็นเพื่อปรับปรุง
และพัฒนำงำนของตนใ ้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
2. มรรถนะกำรบริกำรเป็นเลิศ
- ใ ้บริกำรด้วยควำมยิ้มแย้มแจ่มใ เป็นมิตร
เต็มใจต้อนรับ และ ร้ำงควำมประทับใจ
อันดีแก่ผู้รับบริกำร รือประชำชน
- ติดต่อ ื่อ ำร ตอบข้อซักถำม รำยงำนควำมคืบ
น้ำและใ ้ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริกำร
รือประชำชน เมื่อมีคำถำม รือข้อ ง ัย
- ใ ้คำแนะนำ และคอยติดตำมเรือ่ ง เมื่อ
ผู้รับบริกำร รือประชำชนมีคำถำม
- แจ้งใ ้ผู้รับบริกำร รือประชำชนทรำบควำม
คืบ น้ำในกำรดำเนินกำร ขั้นตอนต่ำงๆ
- ประ ำนงำนภำยใน น่วยงำน และกับ น่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใ ้ผู้รับบริกำร รือประชำชน
ได้รับบริกำรที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว

1
ต่ำกว่ำ
กำ นดมำก

ระดับทีแ่ ดงออกจริง (ก)
%
2
3
4
5
น้ำ นัก
ต่ำกว่ำ
ตำม เกินกว่ำที่ เกินกว่ำที่
(ข)
กำ นด กำ นด กำ นด กำ นดมำก
x
50

มจ

พฤติกรรมกำรปฏิบตั งิ ำน

ครบรอบกำรประเมิน
ผูป้ ระเมินใ ้คะแนนประเมิน
พฤติกรรมที่แ ดงออกจริง

ห้า

ต้นรอบกำรประเมิน
กำ นด มรรถนะ และพฤติกรรมบ่งชี้
ที่พึงประ งค์ของแต่ละ มรรถนะ

5
คะแนนพฤติกรรมกำรปฏิบตั ิงำน = คะแนนรวมของทุก มรรถนะ (ค) X ๑๐๐
5
= ๔.๐ X ๑๐๐ = ๘๐ คะแนน
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คะแนนรวม (ค) ำรด้วย 100

100%

4.00
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4. ว่ นที่ 4 รุปผลกำรประเมิน
กำร รุปผลกำรประเมิน ใ ้นำ “คะแนนประเมินผล มั ฤทธิข์ องงำน” และ “คะแนนพฤติกรรม
กำรปฏิบตั ิงำน” มำคูณกับ “น้ำ นักทีก่ ำ นดไว้” แล้วบวกกันเพื่อรวมเป็นผลคะแนนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ำ รับรอบกำรประเมินนั้น

นำคะแนนประเมินผล ัมฤทธิ์ของงำน และ
พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนคูณ % ัด ่วนที่
กำ นด แล้ว ำรด้วย ๑๐๐
- คะแนนผล ัมฤทธิ์ฯ = ๗2 X ๘๐ = 57.6
๑๐๐
คะแนนพฤติกรรมฯ = ๘๐ X ๒๐ = ๑๖
๑๐๐

ตัวอย่ำงกำรคิดคะแนน รุปผลกำรประเมิน
กรอกคะแนนประเมินที่ได้จำก
- กำรประเมินผล ัมฤทธิ์ของงำน (๗2 คะแนน)
- กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน (๘๐ คะแนน)

ดั ว่ น/น้ำ นัก องค์ประกอบ
กำรประเมินตำมที่กำ นดไว้

ผลกำรประเมินด้ำนผล ัมฤทธิ์ของงำน
ผลกำรประเมินด้ำนพฤติกรรมกำร
ปฏิบัติงำน

72

ำห

80%
20%

รวมคะแนน (ก x ข)
57.6
16

รวม

73.6
รุปผลคะแนนประเมิน
ำ รับกำรประเมินครั้งนี้

นั้น

ห้า

มจ

80

น้ำ นัก (ข)

ย

คะแนน (ก)

น่า

องค์ประกอบกำรประเมิน

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

5. ระดับผลกำรประเมิน
เป็นกำรนำ รุปผลคะแนนประเมินที่ได้ในแต่ละรอบ มำโดยกำเครื่อง มำยว่ำ รุปผลกำรประเมิน
ในแต่ละรอบอยู่ในระดับผลกำรประเมินใด
ระดับผลกำรประเมิน รอบที่ ๑

ระดับผลกำรประเมิน รอบที่ ๒

ดีเด่น ๙๕ – ๑๐๐ %
ดีมำก
๘๕ – ๙๔ %
ดี
๗๕ – ๘๔ %
พอใช้
๖๕ – ๗๔ %
ต้องปรับปรุง ๐ – ๖๔ %

ดีเด่น
๙๕ – ๑๐๐ %
ดีมำก
๘๕ – ๙๔ %
ดี
๗๕ – ๘๔ %
พอใช้
๖๕ – ๗๔ %
ต้องปรับปรุง ๐ – ๖๔ %

รุปผลกำรประเมินทั้งปี
(ผลกำรประเมินครั้งที่ ๑ + ผลกำรประเมินครั้งที่ ๒)
2
ดีเด่น
๙๕ – ๑๐๐ %
ดีมำก
๘๕ – ๙๔ %
ดี
๗๕ – ๘๔ %
พอใช้
๖๕ – ๗๔ %
ต้องปรับปรุง
๐ – ๖๔ %

ควำมเ ็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน ..................................................................เป็นกำรใ ค้ วำมเ ็นของ
ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นเกี่ยวกับผลงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง...........................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .............................................
WWW.LOCALTRAIN57.COM

26

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ

ำห

น่า

ย

ควำมเ ็นของผู้ บังคับ บัญชำเ นือขึ้นไป (ถ้ำมี) กรณีที่ต้องกำรใ ้ มีกำรกลั่นกรองผลกำรประเมิน
ลำยระดับอำจใ ้ ผู้บังคับ บัญชำเ นือขึ้นไปอีก ๑ ระดับ ใ ้ควำมเ ็นเกี่ยวกับกำรประเมินของผู้ บังคับบัญชำ
ชั้นต้น รือผู้บังคับบัญชำเ นือขึ้นไป โดยใ ้ระบุว่ำเ ็นด้วย รือมีควำมเ ็นแตกต่ำงจำกผู้บังคับบัญชำชั้นต้น รือ
ผู้บังคับบัญชำเ นือขึ้นไปอย่ำงไร
6. ่วนที่ 5 กำรรับทรำบผลกำรประเมิน
เป็นกำรกำ นดใ ้ผู้ประเมินทำกำรแจ้งผลกำรประเมิน รือผลกำรปฏิบัติงำนภำย ลังจำกเ ร็จ
ิ้นกำรประเมินแล้ว เพื่อ รุปผลกำรปฏิบัติงำนในรอบกำรประเมินว่ำ
¾ ผลงำนของพนักงำนจ้ำงแต่ละคนอยู่ในระดับใด
¾ มีพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงไร
¾ อะไรเป็นจุดแข็ง อะไรที่ควรต้องปรับปรุงพัฒนำใ ้ดีขึ้น
รวมทั้งยังเป็นกำรเปิดโอกำ ใ ้ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินได้พูดคุย ำรือ และแลกเปลี่ยนควำม
คิดเ ็นร่วมกัน โดยในกำรแจ้งผลนี้ ต้องใ ้พนักงำนจ้ำงลงนำมรับทรำบด้วย ำกพนักงำนจ้ำงไม่ยินยอมลงนำม
ใ ้ผู้ประเมินบันทึกไว้เป็น ลักฐำนว่ำได้แจ้งผลกำรประเมินแก่พนักงำนจ้ำงแล้ว และระบุวันที่แจ้งผลกำรประเมิน
ด้วยและใ ้ข้ำรำชกำร รือพนักงำน ่วนท้องถิ่นอย่ำงน้อย 1 คนใน ังกัดองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่นเดียวกัน ลง
ลำยมือชื่อเป็นพยำนว่ำได้มีกำรแจ้งผลกำรประเมินดังกล่ำวแล้วด้วย
7. ่วนที่ 6 ควำมเ ็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ
ใ ้คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ทำ น้ำที่ช่วยพิจำรณำกลั่นกรองกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง เพื่อควำมเป็นธรรมจำกกำรใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำก่อนที่จะเ นอ
ผลกำรประเมินต่อนำยกองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่นว่ำ “เ ็นด้วยกับกำรประเมินของผู้บัง ตับบัญชำ” รือ “มี
ควำมเ ็ นแตกต่ำงจำกกำรประเมิน ” ถ้ำคณะกรรมกำรกลั่ นกรองฯ มีควำมเ ็ นแตกต่ำงจำกกำรประเมินของ
ผู้บังคับบัญชำจะต้องแ ดงควำมเ ็นที่เ ็นแตกต่ำงไว้ด้วยว่ำมีควำมเ ็นอย่ำงไร
8. ควำมเ ็นของนำยก..................
นำยกองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น ใ ้ควำมเ ็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยใ ้ระบุว่ำเ ็น
ด้วยกับคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ รือมีควำมเ ็นแตกต่ำงจำกคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ อย่ำงไร
......................................................................................................
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ตัวอย่ำงกำรกำ นด มรรถนะ และพฤติกรรมบ่งชีท้ พี่ งึ ประ งค์ของพนักงำนจ้ำง
มรรถนะ “กำรมุ่งผล มั ฤทธิ์
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คำจำกัดควำม : กำรมุ่งผล ัมฤทธิ์ คือ ควำมตั้งใจ และควำมขยัน มั่นเพียรปฏิบัติงำนเพื่อใ ้ได้ผล
งำนตำมเป้ ำ มำยและมำตรฐำนที่ องค์ กรกำ นดไว้อย่ ำงดี ที่ ุ ด อี กทั้ ง มำยควำมรวมถึ งควำมมุ่งมั่น ในกำร
ปรับปรุงพัฒนำผลงำนและกระบวนกำรปฏิบัติงำนใ ้มีคุณภำพและประ ิทธิภำพ ูง ุดอยู่เ มอ
กำรมุ่งผล ัมฤทธิ์ อำจวัด รือเทียบจำกผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองที่ผ่ำนมำ รืออำจ มำยถึง
มำตรฐำนตำมเกณฑ์วัดผล ัมฤทธิ์ที่ ่วนรำชกำร รือองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่นกำ นดขึ้นก็ได้ นอกจำกนี้กำรมุ่ง
ผล ัมฤทธิ์ยัง มำยรวมถึงกำรรัง รรค์ กำรพัฒนำผลงำน รือกำรปฏิบัติงำนที่ยำกและท้ำทำยอีกด้วย
ตัวอย่ำงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประ งค์ : (องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น อำจเลือกพฤติกรรมบ่ งชี้ที่พึง
ประ งค์จำกตัวอย่ำงข้ำงล่ำงนี้ รือกำ นดเพิ่มเติมโดยพิจำรณำใ ้เ มำะ มกับลัก ณะงำนของพนักงำนจ้ำง)
¾ ควำมมำนะอดทน ขยัน มั่นเพียรในกำรทำงำน และตรงต่อเวลำ
¾ มีควำมรับผิดชอบในงำน ำมำรถ ่งงำนได้ตำมกำ นดเวลำ
¾ ตัง้ ใจและพำกเพียรพยำยำมทำงำนใน น้ำที่และใน ่วนของตนใ ้ดีตำมที่ได้รับมอบ มำย
¾ แ ดงควำมประ งค์ รือข้อคิดเ ็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนำงำนของตนใ ้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
¾ แ ดงออกถึงควำมพยำยำมทำงำนใน น้ ำที่ใ ้ ถูกต้อง และพยำยำมทำงำนใ ้ แล้วเ ร็จตำม
กำ นดเวลำ รวมทั้งมำนะอดทน ขยัน มั่นเพียรในกำรทำงำน
¾ แ ดงออกว่ ำต้ องกำรทำงำนใ ้ ได้ดีขึ้น รือแ ดงควำมเ ็ นในเชิงปรับ ปรุงพัฒ นำเมื่อเ ็ นว่ ำ
ประ ิทธิภำพในงำนลดลง
¾ ทำงำนได้ตำมเป้ำ มำยที่ผู้บังคับบัญชำกำ นด รือเป้ำ มำยของ น่วยงำนที่รับผิดชอบ
¾ กำ นดเป้ำ มำย รือมำตรฐำนในกำรทำงำนของตนเพื่อใ ้ได้ผลงำนที่ดี
¾ มีควำมละเอียดรอบคอบ เอำใจใ ่ ตรวจตรำควำมถูกต้องของงำน เพื่อใ ้ได้งำนที่มีคุณภำพ
¾ ติดตำมและประเมินผลงำนของตนเอง เพื่อรัก ำมำตรฐำนในกำรทำงำน รือปรับปรุงงำนใ ้ ดี
ขึ้น
¾ ปรับปรุงวิธีกำรทำงำนที่ทำใ ้ งำนมีประ ิทธิภำพมำกขึ้น เช่น งำนเ ร็จเร็วขึ้น คุณภำพดีขึ้น
ผู้รับบริกำรพึงพอใจมำกขึ้น เป็นต้น
¾ เ นอ รือทดลองวิธีกำรทำงำนแบบใ ม่ที่คำดว่ำจะทำใ ้งำนมีประ ิทธิภำพมำกขึ้น
¾ กำ นดเป้ ำ มำยกำรทำงำนที่ท้ ำทำยเพื่อพัฒ นำงำนใ ้ ได้ผลงำนที่ดีกว่ ำเดิมอย่ำงเ ็นได้ชัด
และนำไปปฏิบัติได้
¾ พัฒนำระบบ ขั้นตอน วิธีกำรทำงำน เพื่อใ ้ได้ผลงำนที่โดดเด่น รือแตกต่ำงอย่ำงที่ไม่เคยมีผู้ใด
เคยทำได้มำก่อน
¾ กล้ ำ ตั ด ิ น ใจ แม้ ว่ ำ กำรตั ด ิ น ใจนั้ น มี ค วำมเ ี่ ย ง รวมทั้ ง บริ ำรจั ด กำรและทุ่ ม เทเวลำ
ทรัพยำกรเพื่อใ ้ได้ประโยชน์ ูง ุดต่อภำรกิจของ น่วยงำนตำมที่วำงแผนไว้
………………………………………………………………………………………….
WWW.LOCALTRAIN57.COM

28

มรรถนะ “กำรยึดมัน่ ในค ำมถูกต้องและจริยธรรม”
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คำจำกัดค ำม : กำรยึดมั่นในค ำมถูกต้องและจริยธรรม คือ กำรครองตนและประพฤติปฏิบัติ
ถูกต้องเ มำะ มทั้งตำม ลักกฎ มำยและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน ลักแน ทำงใน ิชำชีพของตนโดยมุ่ง
ประโยชน์ของประชำชน ังคม ประเท ชำติมำกก ่ำประโยชน์ ่ นตน เพื่อเป็นกำลัง ำคัญในกำร นับ นุน
ผลักดันใ ้ภำรกิจ ลักขององค์กรบรรลุเป้ำ มำยที่กำ นดไ ้
ตั อย่ำงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประ งค์ : (องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น อำจเลือกพฤติกรรมบ่ งชี้ที่พึง
ประ งค์จำกตั อย่ำงข้ำงล่ำงนี้ รือกำ นดเพิ่มเติมโดยพิจำรณำใ ้เ มำะ มกับลัก ณะงำนของพนักงำนจ้ำง)
¾ ปฏิบัติ น้ำที่ด้ ยค ำมถูกต้องตำม ลักกฎ มำย จริยธรรม และระเบียบ ินัยที่ น่ ยงำน และ
องค์กรกำ นดไ ้
¾ มี จิต ำนึ ก ในกำรปฏิ บั ติ ต นใน น้ ำที่ ค ำมรั บ ผิ ด ชอบ/ต ำแ น่ งงำนของตนใ ้ ถู ก ต้ อ งตำม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ มำตรฐำนของ น่ ยงำนและองค์กร
¾ มี ัจจะเชื่อถือได้ และรัก ำ ำจำ พูดอย่ำงไรทำอย่ำงนั้น ไม่บิดเบือนอ้ำงข้อยกเ ้นใ ้ตนเอง
¾ เป็นคนตรงไปตรงมำ กล้ำพูด และกล้ำแ ดงค ำมคิดเ ็นอย่ำงตรงไปตรงมำ เพื่อใ ้เกิดค ำม
ถูกต้องในกำรปฏิบัติงำนของ น่ ยงำนและองค์กร
¾ ปฏิบัติ น้ำที่ด้ ยค ำมซื่อ ัตย์ ุจริต ถูกต้องตำมระเบียบ กฎ มำย จรรยำบรรณ ิชำชีพ และ
ินัยที่กำ นด
¾ ปฏิบัติงำนโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม ใ ้ค ำมร่ มมือกับผู้อื่นในกิจกำรงำนใดๆ โดย
ปรำ จำกอคติ
¾ ไม่แ ง ำผลประโยชน์อันมิค รได้จำกกำรปฏิบัติงำน
¾ ไม่ใ ้คำแนะนำใดๆ รือ ร้ำงโอกำ ใ ้ เกิดกำรดำเนินกำรอันเป็ นกำร ลบเลี่ยงระเบียบ รือ
กฎ มำย
¾ ใช้เ ลำรำชกำร เงิน ทรัพยำกรของทำงรำชกำรอย่ำงประ ยัดและคุ้มค่ำ ร มทั้งไม่นำไปใช้เพื่อ
ประโยชน์แก่ตนเอง รือผู้อื่น
¾ ไม่เปิดเผยค ำมลับของทำงรำชกำรและข้อมูล ่ นบุคคลอันไม่ค รเปิดเผย
¾ ปฏิบัติตนและปฏิบัติงำนอย่ำงมีเ ตุผล โปร่งใ และเป็นธรรม
¾ รัก ำคำพูด มี ัจจะ และเชื่อถือได้
¾ แ ดงใ ้ปรำกฏถึงค ำมมีจิต ำนึกในค ำมเป็นเจ้ำ น้ำที่ขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
¾ ไม่นำผลงำนของผู้อื่นมำเป็นผลงำนของตน และใ ้เกียรติโดยบอกกล่ำ ผู้ที่เป็นเจ้ำของผลงำน
ในกรณีที่จำเป็นต้องนำผลงำนนั้นมำอ้ำงอิงในกำรทำงำนของตน
¾ เ นอค ำมเ ็นประกอบกำรตัด ินใจของผู้ บังคับบัญชำด้ ยค ำม ุจริต ตรงตำมเจตนำรมณ์
ของกฎ มำย เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร และประชำชนเป็น ำคัญ
¾ กล้ำยอมรับผิดและแ ดงค ำมรับผิดชอบงำนใน น้ำที่
¾ เ ีย ละค ำม ุข ่ นตนเพื่อใ ้เกิดประโยชน์แก่ทำงรำชกำร
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¾ กล้ำตัด ินใจในกำรปฏิบัติงำน โดยยึด ลักควำมถูกต้องตำม ลักวิชำกำร กฎ มำยและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง แม้อำจก่อควำมไม่พึงพอใจใ ้แก่ผู้เ ียประโยชน์
¾ ยืน ยัดเพื่อควำมถูกต้อง โดยมุ่งพิทัก ์ผลประโยชน์ของทำงรำชกำร แม้ตกอยู่ใน ถำนกำรณ์ที่
อำจยำกลำบำก
¾ กล้ำเ นอแนะและยืน ยัดในควำมคิดเ ็นที่แตกต่ ำงอย่ำงมีเ ตุผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ของรำชกำร และประชำชนเป็น ำคัญ
¾ เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติตนและปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม
¾ ยืน ยัด พิทัก ์ผลประโยชน์ และชื่อเ ียงขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น แม้ใน ถำนกำรณ์ที่
อำจเ ี่ยงต่อควำมมั่นคงในตำแ น่ง น้ำที่กำรงำน รืออำจเ ี่ยงภัยต่อชีวิตและทรัพย์ ิน
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มรรถนะ “ค ำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน”
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คำจำกัดค ำม : ค ำมเข้ำใจและ ำมำรถประยุกต์ใช้ค ำม ัมพันธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ
กระบ นกำรทำงำน และมำตรฐำนกำรทำงำนของตนและของ น่ ยงำนอื่นๆ ที่เกี่ย ข้อง เพื่อประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติ น้ำที่ใ ้บรรลุผล ค ำมเข้ำใจนี้ร มถึงค ำม ำมำรถในกำรมองภำพใ ญ่ (Big Picture) และกำรคำดกำรณ์
เพื่อเตรียมกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของ ิ่งต่ำงๆ ต่อระบบและกระบ นกำรทำงำน
ตั อย่ำงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประ งค์ : (องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น อำจเลือกพฤติกรรมบ่ งชี้ที่พึง
ประ งค์จำกตั อย่ำงข้ำงล่ำงนี้ รือกำ นดเพิ่มเติมโดยพิจำรณำใ ้เ มำะ มกับลัก ณะงำนของพนักงำนจ้ำง)
¾ เข้ ำ ใจเทคโนโลยี ระบบ กระบ นกำรท ำงำนและมำตรฐำนในงำนที่ ต น ั งกั ด อยู่ ร มทั้ ง
กฎระเบียบ ตลอดจนขั้นตอนกระบ นกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ และนำค ำมเข้ำใจนี้มำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน ติดต่อประ ำนงำน รือรำยงำนผล ฯลฯ ใน น้ำที่ได้ถูกต้อง
¾ เข้ำใจและเชื่อมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบ นกำรทำงำน ขั้นตอนกระบ นกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ
ของตนกับ น่ ยงำนอื่นที่ติดต่อด้ ยอย่ำงถูกต้อง ร มถึงนำค ำมเข้ำใจนี้มำใช้เพื่อใ ้กำรทำงำน
ระ ่ำงกันเป็นไปอย่ำงมีประ ิทธิภำพและ อดรับกัน ูง ุด
¾ เข้ำใจข้อจำกัดของเทคนิค ระบบ รือกระบ นกำรทำงำนของตน รือ น่ ยงำนอื่นๆ ที่ติดต่อ
ด้ ย และรู้ ่ำ ิ่งใดที่ค รกระทำเพื่อปรับเปลี่ยน รือปรับปรุงระบบใ ้ ำมำรถทำงำนได้อย่ำงมี
ประ ิทธิภำพ ูงขึ้นได้
¾ เมื่อเจอ ถำนกำรณ์ ที่ แตกต่ำงจำกเดิม ำมำรถใช้ค ำมเข้ำใจผลต่อเนื่องและค ำม ั มพัน ธ์
เชื่อมโยงของระบบและกระบ นกำรทำงำน เพื่อนำมำแก้ไขปัญ ำได้อย่ำงเ มำะ มทันเ ลำ
¾ เข้ำใจกระแ รือ ถำนกำรณ์ภำยนอก (เช่น นโยบำยกำรเมืองและกำรปกครองในภำพร ม
ทิ ทำงของภำครัฐ เ ร ฐกิจ และ ั งคม เป็นต้น) และ ำมำรถน ำค ำมเข้ำใจนั้นมำเตรียม
รับมือ รือดำเนินกำรกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเ มำะ มและเกิดประโยชน์ ูง ุด
¾ ึก ำเรียนรู้ค ำม ำเร็จ รือค ำมผิดพลำดของระบบ รือกระบ นกำรกำรทำงำนที่เกี่ย ข้อง
และนำมำปรับใช้กับกำรทำงำนของ น่ ยงำนอย่ำงเ มำะ ม
¾ เข้ำใจ ถำนะของระบบ เทคโนโลยี และกระบ นกำรกำรทำงำนขององค์กรอย่ำงถ่องแท้ จน
ำมำรถกำ นดค ำมต้องกำร รือดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงในภำพร มเพื่อใ ้องค์กรเติบโตอย่ำง
ยั่งยืน
¾ เข้ ำ ใจและ ำมำรถระบุ จุ ด ยื น และค ำม ำมำรถในกำรพั ฒ นำในเชิ ง ระบบ เทคโนโลยี
กระบ นกำรท ำงำน รือมำตรฐำนกำรทำงำนในเชิงบูร ณำกำรระบบ (Holistic View) ของ
องค์กร
.......................................................................
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มรรถนะ “กำรบริกำรเป็นเลิ ”
คำจำกัดค ำม : กำรบริกำรเป็นเลิ คือ กำรใ ้บริกำรที่ดีแก่ผู้รับบริกำร รือประชำชนด้ ยค ำมใ ่
ใจในค ำมต้องกำรที่แท้จริงของผู้รับบริกำร รือประชำชน อีกทั้งโดยมุ่งประโยชน์และค ำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร รือประชำชนเป็น ลัก
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ตั อย่ำงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประ งค์ : (องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น อำจเลือกพฤติกรรมบ่ งชี้ที่พึง
ประ งค์จำกตั อย่ำงข้ำงล่ำงนี้ รือกำ นดเพิ่มเติมโดยพิจำรณำใ ้เ มำะ มกับลัก ณะงำนของพนักงำนจ้ำง)
¾ ใ ้บริกำรด้ ยค ำมยิ้มแย้มแจ่มใ เป็นมิตร เต็มใจต้อนรับ และ ร้ำงค ำมประทับใจอันดีแก่
ผู้รับบริกำร รือประชำชน
¾ ใ ้บริกำรอย่ำงร ดเร็ ทันใจ ไม่ลำ่ ช้ำ
¾ ติดต่อ ื่อ ำร ตอบข้อซักถำม รำยงำนค ำมคืบ น้ำและใ ้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริกำร
รือประชำชน เมื่อมีคำถำม รือข้อ ง ัย
¾ ใ ้ คำแนะน ำ และคอยติดตำมเรื่อ ง เมื่อผู้ รับ บริกำร รือ ประชำชนมี คำถำม ข้อเรียกร้องที่
เกี่ย กับภำรกิจของ น่ ยงำน
¾ พูดคุยกับ ผู้ รับ บริกำร รือประชำชนทั้งภำยใน รือภำยนอก เพื่อค้ น ำค ำมต้ องกำร และ
แน ทำงกำรใ ้ บ ริ ก ำร ที่ จ ะเป็ น ไปตำมค ำมต้ อ งกำร และ ร้ ำ งค ำมประทั บ ใจใ ้ กั บ
ผู้รับบริกำร รือประชำชน
¾ แจ้งใ ้ผู้รับบริกำร รือประชำชนทรำบค ำมคืบ น้ำในกำรดำเนินเรื่อง รือขั้นตอนงำนต่ำงๆ
ที่ใ ้บริกำรอยู่
¾ ประ ำนงำนภำยใน น่ ยงำน และกับ น่ ยงำนที่เกี่ย ข้อง เพื่อใ ้ผู้รับบริกำร รือประชำชน
ได้รับบริกำรที่ต่อเนื่องและร ดเร็
¾ รับเป็นธุระ ช่ ยแก้ปัญ ำ รือ ำแน ทำงแก้ไขปัญ ำที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริกำรอย่ำงร ดเร็ เต็ม
ใจ ไม่บ่ำยเบี่ยง ไม่แก้ตั รือปัดภำระ
¾ คอยดูแลใ ้ผู้รับบริกำรได้รับค ำมพึงพอใจ และนำข้ อขัดข้องใดๆ ในกำรใ ้บริกำร (ถ้ำมี) ไป
พัฒนำกำรใ ้บริกำรใ ้ดียิ่งขึ้น
¾ อำน ยค ำม ะด ก ใ ้บริกำรด้ ยค ำมเต็มใจ ดำเนินกำรต่ำงๆ ใ ้ลูกค้ำได้รับค ำมพึงพอใจ
เต็มที่
¾ ใ ้เ ลำแก่ผู้รับบริกำร โดยเฉพำะเมื่อผู้รับบริกำรประ บค ำมยำกลำบำก เช่น ใ ้เ ลำและ
ค ำมพยำยำมพิเ ในกำรใ ้บริกำร เพื่อช่ ยผู้รับบริกำรแก้ปัญ ำ
¾ คอยใ ้ ข้อ มูล ข่ำ ำร ค ำมรู้ที่ เกี่ ย ข้องกับ งำนที่ ก ำลั งใ ้ บ ริกำรอยู่ ซึ่ งเป็ น ประโยชน์แ ก่
ผู้รับบริกำร แม้ ่ำผู้รับบริกำรจะไม่ได้ถำมถึง รือไม่ทรำบมำก่อน
¾ ใช้ ค ำมพยำยำมเป็ น พิ เ ในกำรใ ้ บ ริ ก ำรและด ำเนิ น กำรต่ ำงๆ ใ ้ แ ก่ ผู้ รั บ บริ ก ำร รื อ
ประชำชนในระดับที่เกินค ำมคำด ังทั่ ไป
¾ เ ีย ละเ ลำ ่ นตน อำ ำใ ้ค ำมช่ ยเ ลือเป็นพิเ เมื่อผู้รับบริกำร รือประชำชนเผชิญ
ปัญ ำ รือค ำมยำกลำบำก
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¾ เข้ำใจควำมจำเป็ นและควำมต้อ งกำรที่ แท้ จริงของผู้ รับ บริกำร รือประชำชนแม้ในกรณี ที่
ผู้รับบริกำร รือประชำชนอำจจะยังไม่ได้คำนึงถึง รือไม่เคยขอควำมช่วยเ ลือมำก่อน และ
นำเ นอบริกำรที่เป็นประโยชน์ได้ตรงตำมควำมต้องกำรนั้นๆ ได้อย่ำงแท้จริง
¾ ใ ้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริกำร รือประชำชน เพื่อตอบ นองควำมจำเป็น รือ
ควำมต้องกำรที่แท้จริงของผู้รับบริกำร รือประชำชนได้
¾ เล็งเ ็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริกำรในระยะยำว และ ำมำรถเปลี่ยนแปลงวิธี รือ
ขั้นตอนกำรใ ้บริกำร เพื่อใ ้ผู้รับบริกำรได้ประโยชน์ ูง ุด
¾ ปฏิ บั ติ ต นเป็ น ที่ ป รึ ก ำที่ ผู้ รั บ บริ ก ำรไว้ ว ำงใจ ตลอดจนมี ่ ว นช่ ว ยในกำรตั ด ิ น ใจของ
ผู้รับบริกำร
¾ ำมำรถใ ้ควำมเ ็ น ่วนตัวที่อำจแตกต่ำงไปจำกวิธีกำร รือขั้นตอนที่ผู้รับ บริกำรต้องกำร
เพื่อใ ้ อดคล้องกับควำมจำเป็น ปัญ ำ โอกำ ฯลฯ เพื่อเป็นประโยชน์อย่ำงแท้จริง รือใน
ระยะยำวแก่ผู้รับบริกำร
¾ นำเ นอบริกำรด้วยควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ เพื่อรัก ำผลประโยชน์อันยั่งยืน รือผลประโยชน์
ระยะยำวใ ้แก่ผู้รับบริกำร รือประชำชน
..............................................................................
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มรรถนะ “กำรทำงำนเป็นทีม”
คำจำกัดค ำม : กำรทำงำนเป็นทีม คือ กำรมีจิต ำนึกในค ำม มำนฉันท์ ค ำมร่ มแรงร่ มใจกัน
ปฏิบัติ น้ำที่ในฐำนะเป็น ่ น นึ่งของทีม เพื่อใ ้ทีมงำน กลุ่ม รือ มู่คณะนั้นๆ บรรลุเป้ำ มำยร่ มกันได้อย่ำงดี
ที่ ุด
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ตั อย่ำงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประ งค์ : (องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น อำจเลือกพฤติกรรมบ่ งชี้ที่พึง
ประ งค์จำกตั อย่ำงข้ำงล่ำงนี้ รือกำ นดเพิ่มเติมโดยพิจำรณำใ ้เ มำะ มกับลัก ณะงำนของพนักงำนจ้ำง)
¾ ทำงำนใน ่ นที่ตนได้รับมอบ มำยได้ ำเร็จ และ นับ นุนกำรตัด ินใจในกลุ่ม
¾ รำยงำนใ ้ มำชิกทรำบค ำมคืบ น้ำของกำรดำเนินงำนในกลุ่ม รือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
¾ รู้บทบำท น้ำที่ของตนในฐำนะ มำชิกคน นึ่งในทีมและทำงำนใน ่ นของตนได้อย่ำงไม่ขำด
ตกบกพร่อง
¾ แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่ มงำน มำชิกในทีมคนอื่นๆ แม้ ่ำผู้อื่นไม่ได้ร้องขอ
¾ ร้ำง ัมพันธ์ และเข้ำกับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
¾ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใ ้ค ำมร่ มมือกับผู้อื่นในทีมด้ ยดี
¾ เชื่อมั่นในค ำมรู้ค ำม ำมำรถของผู้อื่นและกล่ำ ถึงผู้อื่นในทำงที่ดี รือในเชิง ร้ำง รรค์
¾ เคำรพกำรตัด ินใจ รือค ำมเ ็นของผู้อื่นโดยพิจำรณำจำกเ ตุผลและค ำมจำเป็น
¾ เต็มใจรับฟังค ำมเ ็นของ มำชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จำกผู้อื่น ร มถึงผู้ใต้บังคับบัญชำ
และผู้ร่ มงำนเพื่อประโยชน์ในกำรทำงำนร่ มกันใ ้ดียิ่งขึ้น
¾ ประ ำนและ ่งเ ริม ัมพันธภำพอันดีในทีม เพื่อ นับ นุนกำรทำงำนร่ มกันใ ้มีประ ิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น
¾ ขอค ำมคิดเ ็น ประม ลค ำมคิดเ ็นของเพื่อนร่ มงำนไม่ ่ำจะเป็นผู้บังคับบัญชำ รือ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อใช้ประกอบกำรตัด ินใจ รือปฏิบัติงำนร่ มกัน
¾ แ ดงน้ำใจ รับอำ ำช่ ยเ ลือเพื่อนร่ มงำนที่มีเ ตุจำเป็นโดยไม่ต้องร้องขอ
¾ ใ ้กำลังใจเพื่อนร่ มงำนอย่ำงจริงใจและรัก ำมิตรภำพที่ดีระ ่ำงกันเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร
โดยร ม
¾ ่งเ ริมค ำม ำมัคคีในทีมโดยปรำ จำกอคติระ ่ำงกัน เพื่อมุ่ง ังใ ้ทีมประ บค ำม ำเร็จ
¾ ประ ำนรอยร้ำ รือคลี่คลำยแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม
¾ ่งเ ริมข ัญกำลังใจระ ่ำงกัน เพื่อใ ้ปฏิบัติงำนร่ มกันได้อย่ำงรำบรื่น
...............................................................................................
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หนังสือคู่มือการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(ที่โครงการได้มีการจัดทำ และเผยแพร่)

หนังสือ
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

หนังสือ
หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ หนังสือตอบข้อหารือ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗

หนังสือ
ความรู้ และทักษะที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติ
งานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ
สมรรถะหลัก

หนังสือ
สมรรถะประจำตำแหน่งงาน

หนังสือ
ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ
ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ
หนังสือ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของ
รวมประกาศมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
หนังสือสั่งการ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สำหรับผู้ที่สนใจ
ดาวน์โหลดได้ที่ www.localtrain57.com
หรือติดต่อ โทร. 098 - 280 - 2693 , 098 - 280 - 2694
Email : localtrain57@hotmail.com
Line ID : Localtrain57 , Localtrain2557

หนังสือ
สมรรถนะประจำผู้บริหาร

หนังสือ
สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

