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ค าน า 
 

ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรส าคัญที่สุดขององค์กร เป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของ
หน่วยงานให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย  หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ จึงให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาสังคมและการเมือง การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ในการ
แข่งขันสู่ระดับสากล ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อม  ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรจ าเป็นต้องมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  

 

เทศบาลต าบลยะรัง จึงได้ดาเนินการจัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากร
บุคคลขึ้น  เพ่ือสร้างระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย  
ก้าวหน้าในอาชีพ มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายจังหวัด  และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภารกิจงานการบริการประชาชน ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างบรรลุเป้าหมายต่อไป  
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นโยบายและกลยุทธก์ารบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตาน ี

 
 
1. ความเป็นมา  
 

ด้วยเทศบาลต าบลยะรังได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลยะรัง เป็นเทศบาลต าบลยะรัง  เมื่อปี พ.ศ. 2542  
เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีชุมชนจ านวน 5 ชุมชน 1,200 ครัวเรือน และ มีจานวนประชากร 4,873 คน 
เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 6 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านัก
ปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการประปา และกองการศึกษา โดยมี
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนี้  
ภารกิจหลัก  

๑. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
3. การรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
4. การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
๕. การพัฒนาการศึกษาและการกีฬา 
๖. การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ 
๗. การป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
๘. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภารกิจรอง  
๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
๒. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งทอ่งเที่ยว 
๓. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
๔. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม การสนับสนุน การปกครองและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
 
รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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๒. วิสัยทัศน์  
 วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  
 

“เทศบาลต าบลยะรังเมืองน่าอยู่  องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  สังคมชุมชนเข้มแข็ง                                      
เมืองยะรังก้าวหน้าล  าการพัฒนา” 

 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลยะรัง  
3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ มีแนวทางพัฒนา  ดังนี  

3.1.1 พัฒนาและปรับปรุง ถนน คู คลอง ระบบระบายน้ าและทางเท้า 
3.1.2 พัฒนาและปรับปรุง ไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึง 
3.1.3 พัฒนาและปรับปรุง ระบบประปา ส าหรับอุปโภคและบริโภค 

3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน มีแนวทางพัฒนา  ดังนี  
3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบ 
3.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาท การรวมกลุ่มของชุมชนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
3.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และประสบภัย 

3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางพัฒนา  ดังนี  
3.3.1 พัฒนาพื้นที่เทศบาลต าบลยะรังให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
3.3.2 พัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์ ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสันทนาการ  
      มีแนวทางพัฒนา  ดังนี  

3.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
3.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนการ 
3.4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว 

3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน มีแนวทางพัฒนา  ดังนี  
3.5.1 พัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้พร้อมต่อการบริการประชาชน 
3.5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนในการบริหาร การปกครอง 
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๕. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)  
๕.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
จุดแข็ง (Strength)  
1บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทางานให้ส าเร็จ  
3. บุคลากรมสี่วนร่วมและมีการท างานเป็นทีม  
4. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
5. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ความส าคัญ/ให้โอกาสในการพัฒนา  
6. มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี (สถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ สวัสดิการ)  
 

จุดอ่อน (Weakness)  
1. บุคลากรบางรายยังขาดความรู้ด้านวินัยและการปฏิบัติตนอย่างมีวินัยข้าราชการ 
2. การสื่อสาร ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการบุคลากรยังไม่พร้อม  
3. ขาดแคลนบุคลากร มีอัตราว่าง หลายต าแหน่ง 
4. บุคลากรบางรายยังไม่เชี่ยวชาญงานด้านที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี 
5. มีการเปลี่ยนแปลง โอน ย้ายของพนักงานบ่อยครั้ง ท าให้งานเกิดความไม่ต่อเนื่อง  
6. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณด้านบุคคล  
 
๕.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
โอกาส (Opportunity)  
1. ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
    กว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกิดข้ึนภายหลัง  
2. ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าได้รวดเร็วกว่าหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  
   เนื่องจากเป็นนิติบุคคล  
3. มีระเบียบของหน่วยงานก ากับให้มีการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาบุคลากร 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครือข่ายการท างานครอบคลุมทั่วประเทศ 
  
อุปสรรค (threats)  
1. ข้อจากัดของระเบียบ กฎหมาย ที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่ค่อยสอดคล้องกับบริษัทของงานท้องถิ่น 
2. นโยบายลดจานวนคนในภาครัฐ  
3. การกาหนดกรอบอัตรากาลังต้องอยู่ภายใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามท่ีระเบียบก าหนด 
4. สิทธิ สวัสดิการ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จะได้รับช้ากว่าหน่วยงานอื่น 
 



-๔- 
 
 
 
๖. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

เทศบาลต าบลต าบลยะรัง ได้วิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT 
Analysis)  ด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมมีนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือให้การบริหารบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่ องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization) ดังนี้  

 
วิสัยทัศน์  ( Vision) 
 “มุ่งพัฒนามาตรฐานทรัพยากรบุคคล  เน้นหลักคุณธรรม  สู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)” 
 
พันธกิจ ( Mission) 

1. บริหารโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจงานและก าลังคน 
2. บริหารงานบุคคลด้วยระบบมาตรฐานให้มีทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพสูง 
3. พัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และวินัยบุคลากร ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 
4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกๆ ด้าน ให้บุคลากรทุกรายในสังกัดมีประสิทธิภาพสูง   
5. ส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร 

 
 

กลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
 

1. ด้านการบริหารโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง  
1.2 เป้าประสงค์  เพ่ือให้บริหารและวางแผนโครงสร้างระบบงาน แผนอัตราก าลัง และการบริหาร

อัตราก าลังสอดคล้องกับภารกิจงานและอัตราก าลังที่อยู่ มีการบริหารอัตราก าลัง การสรรหาตามระบบที่มี
คุณภาพ  มีอัตราก าลังที่มีความพร้อมปฏิบัติงาน  

1.3 แนวทางการพัฒนา  
1.3.1 ทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน แผนอัตรากาลัง ให้สอดคล้องภารกิจงานทุก 1 ปี  
1.3.2 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยวิเคราะห์อัตราก าลังที่มีอยู่ ภารกิจงาน ภาระค่าใช้จ่าย และ

แนวทางการพัฒนาบุคลากร ทุก 3 ปี  
1.3.3 มีการจัดท าค าสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม และสอดคล้องและครอบคลุม

ภารกิจงานของเทศบาล 
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2. ด้านมาตรฐานการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
2.1 เป้าประสงค์  เพ่ือให้บริหารงานบุคคลมีมาตรฐาน มีความเป็นธรรมในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  การเลื่อนขั้น  เลื่อนระดับ และการให้ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  รวมการมอบหมายงานให้บุคลากร
ปฏิบัติงานโดยใช้ความสามารถเต็มที่  และธรรมรงค์รักษาไว้บุคลากรที่มีคุณภาพ  

2.2 แนวทางการพัฒนา  
 2.2.1 พัฒนาระบบและเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและมีความเป็นธรรม 
 2.2.2 มีแนวทางและประกาศวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น เลื่อนค่าตอบแทน ที่มี
มาตรฐานและมีความเป็นธรรม  
 2.2.3 พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้สามารถใช้งานได้มี
ประสิทธิภาพ  
 2.2.4 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อ รองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบใน
อนาคต  
 

3. ด้านการพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และวินัยบุคลากร  
3.1 เป้าประสงค์  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพทั้งมาตรฐานการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีวินัยในการปฏิบัติงาน  ส่งผลให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ   
3.2 แนวทางการพัฒนา  

 3.2.1 มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติของบุคลากรเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 
ส่งเสริมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแก่บุคลากร ประจ าทุกปี 
 3.2.2 พัฒนาส่งเสริมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ในช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น ประกาศ จดหมายข่าว เว็บไซต์ และระบบสื่อต่าง ๆ    
 3.2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริม
การคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย  

3.24. ส่งเสริมการป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 

4. ด้านการพัฒนาบุคลกร 
4.1 เป้าประสงค์  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาทุกด้านทั้งทักษะการปฏิบัติงาน 

ระเบียบกฎหมาย  และวิธีการปฏิบัติงาน ทัศนคติ วิสัยทัศน์การท างาน ให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
และมีความเชี่ยวชาญ  มีความพร้อมสู่องค์กรสมรรถนะสูง  

4.2 แนวทางการพัฒนา  
 4.2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี    
 4.2.2 ส่งเสริมความรู้แก่บุคลากร เช่น การส่งเข้ารับการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรม การสอนงาน 
การถ่ายทอดความรู้ ประชุม สัมมนา การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง  
 4.2.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคี และการท างานเป็นทีม   

4.2.4 ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือรองรับระบบงานภาครัฐสมัยใหม่  
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5. ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตการท างาน 

5.1 เป้าประสงค์  เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง ขวัญกาลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจ
ในการท างาน ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส  สร้างช่องทางการ
สื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมใน
การท างาน และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทุกระดับ 

5.2 แนวทางการพัฒนา 
5.2.1. ส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพของบุคลากร เช่น การเลื่อนระดับในต าแหน่งที่

สูงขึ้น เลื่อนเลื่อนขั้น เลื่อนค่าตอบแทน  
5.2.2. มีแผนความก้าวหน้าในอาชีพ  
5.2.3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน ส่งเสริมสถานที่ท างานมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทางานที่น่าอยู่ 
5.2.4 จัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่รัฐจัดให้ เช่น กองทุนช่วยเหลือ สวัสดิการกรณีป่วย/อุบัติเหตุ  

สวัสดิการการแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ คลอดบุตร 
5.2.5 จัดกิจกรรมยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร ทุกปี 
5.2.6 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานให้สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของบุคลากรและสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความกดดันหรือความเครียดในการท างาน 
5.2.7 ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 
6. แผนปฏิบัติการ/โครงการ  

แผนปฏิบัติการ/โครงการ เพ่ือรองรับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ต าบลยะรังให้ด าเนินการจัดท าเป็นแผนด าเนินงานระยะปี  และให้มีทบทวนปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจ าเป็น
สถานการณ์ นั้น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................. . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ 
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)  
เทศบาลต าบลยะรัง 

อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)    
เทศบาลต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง   จังหวัดปตัตาน ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบรหิารโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง  
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เวลาด าเนินการ/งบประมาณ ปี 
 

ตัวชี วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 ทบทวนปรับปรุงโครงสร้าง

ระบบงาน  
เพื่อให้มีโครงสร้างระบบงานที่เหมาะสม 6 ส่วนราชการ / / / ปีละ 1 ครั้ง เทศบาลมโีครงสร้าง

ระบบงานท่ีสอดคล้องและ 
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั/ 
ทุกส่วนราชการ 

2 จัดท า/ทบทวนแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  

เพื่อให้มีอัตราก าลังสอดคล้องกับภารกิจ
งาน และงบประมาณ  

6 ส่วนราชการ / / / ปีละ 1 ครั้ง เทศบาลมีอตัราก าลังที่
เหมาะสมกับภารกิจงาน 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าทjี 
 

3 จัดท า/ปรับปรังค าสั่ง                
แบ่งงานมอบหมายงาน 

เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
สองคล้องคลอบคลุมกับภารกิจงาน 

6 ส่วนราชการ 
 
 

/ / / 3 วัน ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

เทศบาลมีการมอบหมาย
งานท่ีเหมาะสมกับภารกิจ
งาน และเป็นธรรม 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบรหิารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เวลาด าเนินการ/งบประมาณ 
 

ตัวชี วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 จัดท าและพัฒนาเครื่องมือ

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน /เลื่อนขั้นฯ 

เพื่อมีระบบการประเมินและเลื่อนขั้นฯ 
ที่มีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม 

จัดท าและเผยแพร่
ให้บุคลากรทุกคน
ทราบ 

/ / / ปีละ 1 ครั้ง การบริหารงานบุคคลมี
มาตรฐาน บุคลากรมีความ
พึงพอใจ 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าที ่

 
2 
 

การคัดเลือกบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพมาปฏบิัติงานใน
องค์กร 

เพื่อให้มีองค์กรมีบุคลากรที่มีประสิทธิมา
ปฏิบัติงานในองค์กร  

พิจารณาคัดเลือก
บุคลกรอย่าง
มาตรฐาน 

/ / / เกณฑ์คดัเลือก
ร้อยละ 60 

ได้บุคลากรทีมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองภารกจิงานได้
อย่างครบถ้วน 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าที ่

3 พัฒนาระบบฐานข้อมลู/
โปรแกรมสารสนเทศด้าน
บุคลากร 

เพื่อให้มีระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการที่ดี มคีวามเที่ยงตรง รวดเรว็ 

พัฒนาระบบ 3 
ระบบโปรแกรมให้
ส าเรจ็ใช้งานได้ด ี

/ / / 3 ระบบโปรแกรม 
(Elass,จ่ายตรง,
บุคลากรท้องถิ่น) 

เทศบาลมีข้อมลูสารสนเทศ
การบริหารงานบุคคลที่
ทันสมัยใช้งานไดร้วดเร็ว 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และวินัยบุคลากร 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เวลาด าเนินการ/งบประมาณ 
 

ตัวชี วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 จัดท าแผน/มาตรการป้องกัน

การทุจริต ช่องทางสื่อสาร
ต่าง ๆ 

เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางปฏิบัติในการ
ป้องกันการทุจริต 

บุคลากร 60 ราย  
ทราบและปฏิบัต ิ

/ / / ไม่มีการทุจรติ 
(0%) 

เทศบาลมีการท างานเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสไร้ทุจรติ 
 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าที ่

2 จัดท าประมวลจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม 

บุคลากร 60 ราย  
ทราบและปฏิบัต ิ

/ / / ไม่มเีรื่อง
ร้องเรียน/ผิด
จริยธรรม (0%) 

เทศบาลมีการท างานด้วย
ระบบคณุธรรมจรยิธรรม มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

3 จัดท าช่องทางการร้องเรียน
ด้านบุคคล 
 

เพื่อให้บุคลากรมีช่องทางการร้องเรียน 
ขอความเป็นธรรม หลายช่องทาง 

บุคลากร 60 ราย  
ใช้เป็นช่องทาง 

/ / / ไม่น้อยกว่า 5 
ช่องทาง 

บุคลากรสามารถร้องเรยีน
ของความเป็นธรรมได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

4  โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน+คุณธรรม จริยธรรมฯ 
 

ให้บุคลการมีความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ
คุณธรรม จรยิธรรม และวินยั 

บุคลากร 50 ราย X   
350,000 

X   
350,000 

X   
350,000 

ได้รับความรู้
แนวคิดที่ดี  
95 % 

บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมและวินัยในการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

5 กิจกรรมประชุมประจ าเดือน 
 
 

ส่งเสริมให้บุคลากรมคีุณธรรมจริยธรรม
และวินัย 

บุคลากร 60 ราย / / / ประชุมเดือนละ 
1 ครั้ง 

บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมและวินัยในการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เวลาด าเนินการ/งบประมาณ 
 

ตัวชี วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลการ เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลกรให้

สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
บุคลากร 60 ราย  / / / ได้รับการพัฒนา 

100% 
เทศบาลได้มีการพัฒนาบุคล
กรเป็นไปตามแผน 
 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าที ่

2  โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน 
 

ให้บุคลการมีความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

บุคลากร 50 ราย /  
350,000 

/  
350,000 

/  
350,000 

ได้รับความรู้
แนวคิดที่ดี  
95 % 

บุคลากรมีการพัฒนาการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

3 กิจกรรมประชุมประจ าเดือน 
 
 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีประสิทธิภาพการ
ท างาน 

บุคลากร 60 ราย / / / ประชุมเดือนละ 
1 ครั้ง 

บุคลากรมีประสิทธิภาพและ
มีคุณธรรมจริยธรรมและ
วินัยในการท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

4 ส่งเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลการมีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ท างานมากขึ้น  

บุคลากร 60 ราย /  
500,000 

/  
500,000 

/  
500,000 

บุคลากรไดร้ับ
การพัฒนา          
ร้อยละ 60 

เทศบาลมีบคุลากรที่มี
คุณภาพ การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

5 
 

ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 

เพื่อจัดการองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรได้
เข้าถึงและใช้งานได้ตลอดเวลา 

บุคลากร 60 ราย 
 
 

/ / / บุคลากรไดร้ับ
การพัฒนา          
ร้อยละ 60 

เทศบาลมีบคุลกรที่มี
คุณภาพ การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตการท างาน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เวลาด าเนินการ/งบประมาณ 
 

ตัวชี วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 มีการส่งเสรมิแผน

ความก้าวหน้า/ความมั่นคงใน
อาชีพ  

เพื่อให้บุคลากรมีความมั่นคงในอาชีพ
การท างาน การเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ มี
ต าแหน่งและรายได้เพิม่ขึ้น 

บุคลากร 60 ราย / / / อัตราการย้าย 
65% (1 ปี) 

พนักงานเทศบาลมีขวัญและ
ก าลังใจการท างาน รักและ
มันคงในองค์กร 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าที ่

2 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตในการท างาน  

เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ที่ดีและมสีถานท่ีท างานน่าอยู ่

ส่วนราชการ 6 
ส่วนราชการ  

/ / / มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 95 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานและสภาพแวดล้อม
การท างานท่ีดี รักองค์กร 

-ส านักปลัด 
งานเจ้าหน้าท ี
-ทุกส่วนราชการ 

3 จัดสวสัดิการนอกเหนือท่ีรัฐ
จัดให้แก่บุคลกร 
 

เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตบลุากรและ
สร้างขวัญและก าลังใจ 

บุคลากร 60 ราย  / / / มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 95 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานและสภาพแวดล้อม
การท างานท่ีดี รักองค์กร 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

4 กิจกรรมยกย่องบุคลากร
ดีเด่น 
 

เพื่อส่งเสริมยกย่องบุคลากรที่มีการ
ปฏิบัติงานดีเด่นและมีคณุธรรม
จริยธรรม 

บุคลากร 60 ราย / / / ปีละ 1 ครั้ง ได้บุคลากรตัวอย่างและเป็น
แบบอย่างแก่ผู้ร่วมงาน 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

   ค าสั่งเทศบาลต าบลยะรัง 
       ที่  160/๒๕60 

    เรื่อง   แต่งตั งคณะกรรมการจัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)  
………………………...................………. 

  เพ่ือให้การจัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลยะรัง  เป็นไปด้วย
ความมีประสิทธิภาพและประเมินผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2563  จึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 48 เตรส และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ข้อ 16 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท านโยบายและกลยุทธ์การ 
บริหารทรัพยากรบุคคล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)  ดังต่อไปนี้ 
  1. นายกเทศมนตรียะรัง                   ประธานกรรมการ 

2. ปลัดเทศบาลต าบลยะรัง                 กรรมการ 
3. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                           กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองคลัง             กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองช่าง             กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข            กรรมการ 
7. เจ้าพนักงานธุรการ ส านักปลัดเทศบาล                 กรรมการ/เลขานุการ 

 

  ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที ่ จัดท านโยบายและและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2563) ของเทศบาลต าบลยะรัง  และการให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2563 และด าเนินการอื่นที่เก่ียวข้อง 
   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
      

สั่ง  ณ  วันที่   25   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕60 
 
 
 
                                   (นายอาแซ  วาแม)                                          
                              นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศเทศบาลต าบลยะรัง 
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

............................................ 
 

  ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือเป็น
มาตรฐานป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส
และมีคุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ก าหนดให้
หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( integrity and Transparency 
Assessment : ITA) เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) และเป็นเครื่องมือในการยกระดับธรรมาภิบาลและมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยในแบบประเมินก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ก าหนดนโยบาย 
มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  

ฉะนั้น เพ่ือให้การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเทศบาลต าบลยะรัง เป็นไปด้วยความมีคุณธรรมและความ
โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจึงก าหนดแนวทาง
นโยบายมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งในป้องกันการทุจริตตรวจสอบได้ ลดการใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินเป็นมาตรฐานทิศทางเดียวกัน คือ มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ โดยก าหนดแนวทางดังนี้  

1. ให้คู่มือการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฎิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน  
2. ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  
3. ให้มีการน าเผยแพร่ และจัดเก็บประมวลผลข้อมูล สามารถสืบค้นได้  
4. ให้มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการปฎิบัติงานของผู้ปฎิบัติงาน  
5. ให้มีการติดตาม ทบทวน หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฎิบัติงาน เพ่ือให้การปฎิบัติงานเป็นมาตรฐาน

และถูกต้องเสมอ  
ให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 
   
 
  (นายอาแซ  วาแม) 
นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลต าบลยะรัง   
อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี 

 
*************************************************** 

 

โดยที่ข้าราชการของเทศบาลต าบลยะรัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในการพัฒนาประเทศรวมทั้งการ
ให้บริการแก่ประชาชนซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกันหลายฝ่ายฉะนั้นเพ่ือให้ข้าราชการท้องถิ่นมีความประพฤติส านึกใน
หนา้ทีส่ามารถประสานงานกับทุกฝ่ายตลอดจนปฏิบัติหน้าทีร่าชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นจงสมควรให้
มีข้อบังคับ เทศบาลต าบลยะรัง ว่าด้วยจรรยาบรรณของขาราชการไว้เป็นประมวลความประพฤติเพ่ือรักษาไว้ซ่ึงศักดิ์ศรี
และส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณเกียรติฐานะของข้าราชการเทศบาลต าบลยะรังจะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา
และยกย่องของบคุคลโดยทั่วไป  จงึออกข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณของขาราชการเทศบาลต าบลยะรัง ไว้โดยต่อไปนี้ 
 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
๑. ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ละเว้นจากอบายมุข ความชั่วทั้งปวง 
๒. มีความอดทนขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วย ความเสียสละ 

ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ ความคิด ให้บรรลุผลส าเร็จตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตรงต่อเวลารวมทั้งส ารวจแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพ่ือพัฒนาการทางาน 

ให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๔. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเอง และ/หรือพวกพ้อง

หมู่คณะ จากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
๕. ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ในวิทยาการใหม่ๆ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในการท างาน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  

มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
๖. ยึดมั่นรักษาในเกียรติภูมิของเทศบาลต าบลยะรัง ไม่ประพฤติปฏิบัติในทางท่ีเทศบาลต าบลยะรังเสื่อมเสีย

ชื่อเสียง 
๗. รักษา เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานในหน่วยงานและหมู่คณะ พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล

ซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
๘. หลีกเลี่ยงการน าข้อมูลหรือเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ท้ังในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่องส่วนตัว และ 

/หรือเรื่องความเป็นไป เทศบาลต าบลยะรังออกไปเปิดเผยหรือวิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่
และ ภาพลักษณ์โดยรวมของเทศบาลต าบลยะรัง 

๙. ดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่าและด้วยความระมัดระวัง 
ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ สิ้นเปลือง 
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จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน 

 

๑๐. ร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนร่วมกันคิดศึกษากับเพ่ือนร่วมงาน เพื่อวิเคราะห์ 
หาแนวทางในการแก้ไข และพัฒนาปรับปรุงงานให้มีคุณภาพมากข้ึน 

๑๑. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยสนับสนุนให้ได้รับการอบรมและเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์อยู่เสมอ 

๑๒. รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในหน้าที่และพิจารณาน าไปใช้ใน 
ทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อราชการ 

๑๓. รับฟังค าแนะน าและยอมรับในการสั่งการของผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่ถูกที่ควร หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน 
ที่ข้ามขั้นตอนการบังคับบัญชา 

๑๔. ปรับตนให้สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบัง 
ข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ ผู้ร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 

จรรยาบรรณต่อหน่วยงานอื่น ประชาชนและสังคม 
 

๑๕. ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ด้วยความ 
เสมอภาค โปร่งใส่และเป็นธรรม 

๑๖. รักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระเที่ยงธรรมและความเท่ียงตรงในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากอคติและไม่ตก 
อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ 

๑๘. ไม่แสดงอาการใช้อ านาจหรือดูถูกหน่วยงานอ่ืน ในลักษณะเทศบาลต าบลยะรัง   มีอ านาจเหนือกว่าให้
เกียรติข้าราชการหน่วยงานอ่ืน โดยใช้ถ้อยค าที่สุภาพเรียบร้อย ชี้แจง อธิบายให้ข้าราชการหน่วยงานอ่ืนซึ่งต้อง
ประสานงานด้วยให้เข้าใจเหตุผล 

๑๙. ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตนในการหาประโยชน์จากข้าราชการของหน่วยงานอื่นในลักษณะของการ 
ต้อนรับหรือการให้บริการจนเกินขอบเขต 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖0 
 
 

 
 (นายอาแซ  วาแม) 

 นายกเทศบาลต าบลยะรัง 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลยะรัง 
เรื่อง  ก าหนดจ านวนวันลาและจ านวนครั งการมาท างานสาย  

ในการพิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทน 
------------------------------------------   

          ตามประกาศคณะกรรมการพนักเทศบาลจังหวัดปัตตานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  26 พฤศจิกายน 2545 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ข้อ 230 (8) และ (9) และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานีเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติม) ข้อ 31 (4) และ (5) ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ในแต่ละรอบในครึ่งปีแล้วมาต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกเทศมนตรีก าหนดเป็น
หนังสือไว้ก่อนแล้ว นั้น 

  เทศบาลต าบลยะรัง ได้พิจารณาค านึงถึงลักษณะงานที่ต้องมีการบริการประชาชนและสภาพพ้ืนที่อัน
เป็นที่ตั้งของส านักงานเทศบาลต าบลยะรัง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกึ่งเมืองก่ึงชนบท การเดินทางไปมา                    ไม่สะดวก 
และอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  จึงประกาศก าหนดจ านวนครั้งการลาและ
การมาท างานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ิมค่าจ้าง เลื่อน
ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. การพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือน จ านวน 1 ขั้น ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า  ในแต่
ละรอบการประเมิน ต้องไม่ลาและมาท างานสายตามที่ก าหนด  ดังนี้ 

(1) ลากิจและลาป่วย ไม่เกิน 23 วันท าการ  
    ยกเว้นการลา 9 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

-ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุอาระเบีย เฉพาะวัน 
 ลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าวด้วยการจ่ายเงินเดือน 
-คลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน 
-ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไม่เกิน 
 60 วันท าการ 
-ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป 
 หรือเดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
-ลาพักผ่อน 
-ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
-ลาไปปฏิบัติงานระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ 
-ลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย 
 ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
-ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
การนับวันลาไม่เกิน 23 วันท าการ ส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับเฉพาะวัน 

ท าการ 
(2) มาท างานสายไม่เกิน 18 ครั ง  

ข้อ 2 การพิจารณา.... 
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ข้อ 2. การพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือน จ านวน 0.5 ขั้น ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า  ใน

แต่ละรอบการประเมิน ต้องไม่ลาและมาสายตามก าหนด ดังนี้ 
(1) ลากิจและลาป่วย ไม่เกิน 23 วันท าการ 
    ยกเว้นการลา 9 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

-ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุอาระเบีย เฉพาะวัน 
 ลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าวด้วยการจ่ายเงินเดือน 
-คลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน 
-ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไม่เกิน 
 60 วันท าการ 
-ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป 
 หรือเดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
-ลาพักผ่อน 
-ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
-ลาไปปฏิบัติงานระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ 
-ลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย 
 ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
-ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
การนับวันลาไม่เกิน 23 วันท าการ ส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับเฉพาะวัน 

ท าการ 
(2) มาท างานสายไม่เกิน 24 ครั ง  
 
 
 

ข้อ 3. การพิจารณาผู้ที่จะได้เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปี ต้องไม่ลาและมา
ท างานสายตามก าหนด ดังนี้ 

(1) ลากิจและลาป่วย ไม่เกิน 23 วันท าการ  
ยกเว้นการลา 6 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

-ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุอาระเบีย ไม่เกิน  
 120 วัน 
-คลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน 
-ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไม่เกิน 
 60 วันท าการ 
-ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป 
 หรือเดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
-ลาพักผ่อน 
-ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
การนับวันลาไม่เกิน 23 วันท าการ ส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับเฉพาะวัน 

ท าการ 
(2) มาท างานสายไม่เกิน 18 ครั ง  

ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1   เมษายน  พ.ศ.  2562 
 

 
   
 
 
 

                   (นายอาแซ   วาแม)     
                         นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  (นายอาแซ  วาแม) 
                       นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลต าบลยะรัง  
อ าเภอยะรัง  จังหวัดปตัตาน ี

 
  เทศบาลต าบลยะรัง  มีนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งให้ข้าราชการ  พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย ให้เคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
ส่งเสริมคนดี  มีจิตบริการ และด าเนินชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐาน ภายใต้องค์กร                 
ธรรมาภิบาล จึงขอประกาศนโยบายด้าน คุณธรรม จริยธรรม ดังนี้  
 

๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีดีงามและใช้หลักธรรมในการท างานและด าเนินชีวิต  

๒. สร้างทัศนคติท่ีดีงาม สืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามขององค์กรและท้องถิ่น 
๓. ส่งเสริมการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาน าทางด าเนินชีวิต มีความขยัน ประหยัด 

    และซื่อสัตย ์ 
 

๔.ปฏิบัติงานและการบริหารองค์กรด้วยมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและ   
    เสมอภาค  

๕. สร้างความสามัคคี พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือข่ายทุกภาคส่วน 
 
 
 

 

(นายอาแซ  วาแม) 
นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 

                                                                    3  มกราคม 2563  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏบิัติการ 
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  
เทศบาลต าบลยะรัง 

อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)    

เทศบาลต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง   จังหวัดปตัตาน ี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบรหิารโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง  
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ/งบประมาณ 
 

ตัวชี วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 ทบทวนปรับปรุงโครงสร้าง

ระบบงาน  
เพื่อให้มีโครงสร้างระบบงานที่เหมาะสม 6 ส่วนราชการ ด าเนนิการ

แล้ว 
ด าเนนิการ

แล้ว 
ด าเนนิการ

แล้ว 
ปีละ 1 ครั้ง เทศบาลมโีครงสร้าง

ระบบงานท่ีสอดคล้องและ 
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั/ 
ทุกส่วนราชการ 

2 จัดท า/ทบทวนแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  

เพื่อให้มีอัตราก าลังสอดคล้องกับภารกิจ
งาน และงบประมาณ  

6 ส่วนราชการ ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ปีละ 1 ครั้ง เทศบาลมีอตัราก าลังที่
เหมาะสมกับภารกิจงาน 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าทjี 
 

3 จัดท า/ปรับปรังค าสั่ง                
แบ่งงานมอบหมายงาน 

เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
สองคล้องคลอบคลุมกับภารกิจงาน 

6 ส่วนราชการ 
 
 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

3 วัน ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

เทศบาลมีการมอบหมาย
งานท่ีเหมาะสมกับภารกิจ
งาน และเป็นธรรม 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบรหิารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ/งบประมาณ 
 

ตัวชี วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 จัดท าและพัฒนาเครื่องมือ

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน /เลื่อนขั้นฯ 

เพื่อมีระบบการประเมินและเลื่อนขั้นฯ 
ที่มีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม 

จัดท าและเผยแพร่
ให้บุคลากรทุกคน
ทราบ 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ปีละ 1 ครั้ง การบริหารงานบุคคลมี
มาตรฐาน บุคลากรมีความ
พึงพอใจ 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าที ่
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การคัดเลือกบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพมาปฏบิัติงานใน
องค์กร 

เพื่อให้มีองค์กรมีบุคลากรที่มีประสิทธิมา
ปฏิบัติงานในองค์กร  

พิจารณาคัดเลือก
บุคลกรอย่าง
มาตรฐาน 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

เกณฑ์คดัเลือก
ร้อยละ 60 

ได้บุคลากรทีมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองภารกจิงานได้
อย่างครบถ้วน 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าที ่

3 พัฒนาระบบฐานข้อมลู/
โปรแกรมสารสนเทศด้าน
บุคลากร 

เพื่อให้มีระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการที่ดี มคีวามเที่ยงตรง รวดเรว็ 

พัฒนาระบบ 3 
ระบบโปรแกรมให้
ส าเรจ็ใช้งานได้ด ี

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

3 ระบบโปรแกรม 
(Elass,จ่ายตรง,
บุคลากรท้องถิ่น) 

เทศบาลมีข้อมลูสารสนเทศ
การบริหารงานบุคคลที่
ทันสมัยใช้งานไดร้วดเร็ว 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และวินัยบุคลากร 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ/งบประมาณ 
 

ตัวชี วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 จัดท าแผน/มาตรการป้องกัน

การทุจริต ช่องทางสื่อสาร
ต่าง ๆ 

เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางปฏิบัติในการ
ป้องกันการทุจริต 

บุคลากร 60 ราย  
ทราบและปฏิบัต ิ

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ไม่มีการทุจรติ 
(0%) 

เทศบาลมีการท างานเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสไร้ทุจรติ 
 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าที ่

2 จัดท าประมวลจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม 

บุคลากร 60 ราย  
ทราบและปฏิบัต ิ

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ไม่มเีรื่อง
ร้องเรียน/ผิด
จริยธรรม (0%) 

เทศบาลมีการท างานด้วย
ระบบคณุธรรมจรยิธรรม มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

3 จัดท าช่องทางการร้องเรียน
ด้านบุคคล 
 

เพื่อให้บุคลากรมีช่องทางการร้องเรียน 
ขอความเป็นธรรม หลายช่องทาง 

บุคลากร 60 ราย  
ใช้เป็นช่องทาง 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ไม่น้อยกว่า 5 
ช่องทาง 

บุคลากรสามารถร้องเรยีน
ของความเป็นธรรมได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

4  โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน+คุณธรรม จริยธรรมฯ 
 

ให้บุคลการมีความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ
คุณธรรม จรยิธรรม และวินยั 

บุคลากร 50 ราย ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ได้รับความรู้
แนวคิดที่ดี  
95 % 

บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมและวินัยในการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

5 กิจกรรมประชุมประจ าเดือน 
 
 

ส่งเสริมให้บุคลากรมคีุณธรรมจริยธรรม
และวินัย 

บุคลากร 60 ราย ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ประชุมเดือนละ 
1 ครั้ง 

บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมและวินัยในการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ/งบประมาณ 
 

ตัวชี วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลการ เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลกรให้

สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
บุคลากร 60 ราย  ด าเนนิการ

แล้ว 
ด าเนนิการ

แล้ว 
ด าเนนิการ

แล้ว 
ได้รับการพัฒนา 
100% 

เทศบาลได้มีการพัฒนาบุคล
กรเป็นไปตามแผน 
 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าที ่

2  โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน 
 

ให้บุคลการมีความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

บุคลากร 50 ราย ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ได้รับความรู้
แนวคิดที่ดี  
95 % 

บุคลากรมีการพัฒนาการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

3 กิจกรรมประชุมประจ าเดือน 
 
 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีประสิทธิภาพการ
ท างาน 

บุคลากร 60 ราย ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ประชุมเดือนละ 
1 ครั้ง 

บุคลากรมีประสิทธิภาพและ
มีคุณธรรมจริยธรรมและ
วินัยในการท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

4 ส่งเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลการมีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ท างานมากขึ้น  

บุคลากร 60 ราย ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

บุคลากรไดร้ับ
การพัฒนา          
ร้อยละ 60 

เทศบาลมีบคุลากรที่มี
คุณภาพ การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

5 
 

ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 

เพื่อจัดการองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรได้
เข้าถึงและใช้งานได้ตลอดเวลา 

บุคลากร 60 ราย 
 
 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

บุคลากรไดร้ับ
การพัฒนา          
ร้อยละ 60 

เทศบาลมีบคุลกรที่มี
คุณภาพ การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตการท างาน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ/งบประมาณ 
 

ตัวชี วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 มีการส่งเสรมิแผน

ความก้าวหน้า/ความมั่นคงใน
อาชีพ  

เพื่อให้บุคลากรมีความมั่นคงในอาชีพ
การท างาน การเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ มี
ต าแหน่งและรายได้เพิม่ขึ้น 

บุคลากร 60 ราย ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

อัตราการย้าย 
65% (1 ปี) 

พนักงานเทศบาลมีขวัญและ
ก าลังใจการท างาน รักและ
มันคงในองค์กร 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าที ่

2 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตในการท างาน  

เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ที่ดีและมสีถานท่ีท างานน่าอยู ่

ส่วนราชการ 6 
ส่วนราชการ  

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 95 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานและสภาพแวดล้อม
การท างานท่ีดี รักองค์กร 

-ส านักปลัด 
งานเจ้าหน้าท ี
-ทุกส่วนราชการ 

3 จัดสวสัดิการนอกเหนือท่ีรัฐ
จัดให้แก่บุคลกร 
 

เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตบลุากรและ
สร้างขวัญและก าลังใจ 

บุคลากร 60 ราย  ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 95 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานและสภาพแวดล้อม
การท างานท่ีดี รักองค์กร 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

4 กิจกรรมยกย่องบุคลากร
ดีเด่น 
 

เพื่อส่งเสริมยกย่องบุคลากรที่มีการ
ปฏิบัติงานดีเด่นและมีคณุธรรม
จริยธรรม 

บุคลากร 60 ราย ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ด าเนนิการ
แล้ว 

ปีละ 1 ครั้ง ได้บุคลากรตัวอย่างและเป็น
แบบอย่างแก่ผู้ร่วมงาน 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 
 

 ประกาศเทศบาลต าบลยะรัง 
 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า 

เทศบาลต าบลยะรัง  
------------------------------------------ 

  

           เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจ า  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และมีความเป็นธรรม  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ปัตตานี  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 
(แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2563 ข้อ 327, 328, 330, 331 และข้อ 334  และมติคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดปัตตานีในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2563  ก าหนดให้เทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรในสังกัดทราบและด าเนินการตามประกาศ
หลักเกณฑ์ ดังนั้น เทศบาลต าบลยะรังจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจ า   ดังต่อไปนี้ 
                    ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศเทศบาลต าบลยะรัง เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าเทศบาลต าบลยะรัง”   
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า                   
ให้ มุ่ ง เน้น  “ระบบการบริหารผลงาน” (Performance Management)  ที่ เชื่ อมโยงผลการปฏิบัติ งาน                  
จากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
เป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

ข้อ 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า จัดท าแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานตามที่ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน                   
ต้องมีหลักฐานและตัวชี้วัดที่ชัดเจน   

ข้อ 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  
 (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

ปริมาณผลงาน  หรือคุณภาพของงาน  หรือความรวดเร็ว  หรือตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือการประหยัด หรือ
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี        
   ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง 
   กรณีพนักงานเทศบาลได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้น โดยมีการเสนอ
วิสัยทัศน์ หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอนากรพัฒนางานดังกล่าว มาก าหนดเป็น
องค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ขอองงานในการประเมินครั้งนั้น  และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ  
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(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อย 30 ให้ประเมิน
สมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด ได้แก่   

กรณีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ให้ประเมิน
สมรรถนะประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร  จ านวน 4 
สมรรถนะ             
  กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ 

กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละของ
องค์ประกอบร้อยละ 50  

ข้อ 6 ให้มีข้ันตอนและวิธีการการประเมินผลการ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้เทศบาลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานประจ าประปีให้พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน     
             (2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าที่ก าหนดและจัดท า
ข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ หรือก าหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
ต าแหน่งและระดับ รวมทั้ง ก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ าหนัก และระดับที่
คาดหวัง            
  ส าหรับการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็น
หลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี
ที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม หรืออาจก าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ และระดับรายบุคคล
  (3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศก าหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้
จัดท าไว้กับผู้รับการประเมิน 
  (4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือชี้แจงให้แก่ผู้รับ
การประเมิน เพ่ือปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติ
ราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความส าเร็จของงานต่อผู้ประเมินโดยการ
วิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน และคะแนนที่ได้รับ ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  
ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน    
  (5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการ
ประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการ
ประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานเทศบาลอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็น
พยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว 

(6) ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานของเทศบาลก่อนน าเสนอต่อนายกเทศบาล 
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(7) ให้เทศบาลประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่

เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงในในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบ
การประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  

ข้อ 7 ระดับการการประเมินผลการปฏิบัติงานจัดเป็น 5 ระดับ ได้แก่  
(1) ระดับดีเด่น     ต้องมีช่วงคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
(2) ระดับดีมาก   ต้องมีช่วงคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90  
(3) ระดับดี        ต้องมีช่วงคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
(4) ระดับพอใจ   ต้องมีช่วงคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70  
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  

 ข้อ 8  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ใช้แบบตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
ก าหนด  (แนบท้ายประกาศนี้)   

 ข้อ 9  ในกรณีท่ีได้จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 2 (1  เมษายน  
2563)  ไปแล้ว  ให้มีปรุงปรุงจัดท าแบบประเมินตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ให้ถูกต้อ งตามประกาศ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดนี้   

              
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕63 
 
    
 
 
 

                   (นายอาแซ   วาแม) 
                         นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ส าหรับต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอ านวยการท้องถิ่น) 

 

 

รอบการประเมิน 
 
 
 
 

ผู้รับการประเมิน 

เลขประจ าตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ต าแหน่ง........................................................................................  

ต าแหน่งประเภท............................................................. ระดับ.......................................................... ..................... เลขที่ต าแหน่ง................................................................................. 

งาน................................................................................. ส่วน/ฝ่าย......................................................................... ส านัก/กอง.....................................................................................  

ผู้ประเมิน 

เลขประจ าตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ต าแหน่ง........................................................................................  

ต าแหน่งประเภท............................................................ ระดับ ........................................................................... ส านัก/กอง.....................................................................................  
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❑ ครั้งที ่1 วันที่  1  ตุลาคม      25.. ถึง  31  มีนาคม 25.. 
❑ ครั้งที ่2 วันที่  1  เมษายน 25.. ถึง  30  กันยายน 25.. 
 



 
 

 

 
 

1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน 
 
 

ล าดับ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัด น้ าหนัก ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 
ที ่   (ร้อยละ)  

1 2 3 4 5 
 

(A) (B) (C) 
         

         

         

 รวม 70 - - - - - 

 

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมาก าหนดเป็นการ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจท าเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้ 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐) 
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1.2 หลังสิ้นรอบการประเม ิน 
 
 

ล าดับ การประเมินตนเอง ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน ของผู้ประเมิน (I)=(C) x (H) 
 ที่ส าเร็จตามตัวชี้วัด ความส าเร็จ (ระดับคะแนน) (ระดับคะแนน) 5 
 (E) (F) (G) (H)  

      

      

      

 รวม - -  

 

หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานส าเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 
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สมรรถนะ 
 
 

(A) 

 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 
 

(B) 

ระดับ ที่
คาดหวัง ตาม

มาตรฐาน 
ก าหนด 
ต าแหน่ง 

(C) 

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ 
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนน ที่

ได้ ตาม
ตาราง 

เปรียบเทียบ 

 
(G) 

 
ผลคะแนน ที่

ได้ 
(H) = (B) x (G) 

5 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน 

(ระดับ) 
 

(F) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 

(D) 

ผลการประเมิน 
(ระดับ) 

(E) 

สมรรถนะหลัก        

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน        

4. การบริการเป็นเลิศ        

5. การท างานเป็นทีม        

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร        

1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง        

2. ความสามารถในการเป็นผู้น า        

3. ความสามารถในการพัฒนาคน        

4. การคิดเชิงกลยุทธ์        

รวม 30 - - - - -  

ส่วนที่  2  การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐) 
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 ข ้อตกลงการประเม ินผลการปฏ ิบัติงานฉบับน ี ้จัดทำข ึ้น  ระหว ่างช ื่อ-นามสก ุล .................................... ........ต าแหน่ง................................... ................... 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเม ิน กับชื่อ-นามสกุล ..............................................................................ตำแหน ่ง………………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเม ิน              
 ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ 
เพ่ือใช้ส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่.. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งม่ันปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย 
และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามท่ีได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้ค าแนะน า ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผล 
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

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

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

 
 

4.1 ผลการประเมินตนเอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่มีอยู่จริง 

 
(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับการประเม ิน 

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

วันที่............................................. 
 

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน 
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4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 
 
 

รายการ คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) ระดับผลการประเมิน 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70   ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
 ดี ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
พอใจ ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 60 

2. การประเมินสมรรถนะ 30  

รวม 100  

 
 
 

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

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

 

 
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ 

ที่เลือกพัฒนา 
(ก) 

วิธีการพัฒนา 
 

(ข) 

ช่วงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
 

(ง) 
    

ส่วนที่  5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
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❑ ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว ❑ ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว  ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่.............................. 
  แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ 

ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ......................................................... โดยมี..........................................เป็นพยาน 
(.........................................................) (.........................................................)  

ต าแหน่ง............................................................... ต าแหน่ง............................................................... ลงชื่อ......................................................... 
ผู้ประเมิน ผู้รับการประเม ิน (.........................................................) 

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

 

 

ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผูบ้ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) 

❑ เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน 
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................  ............ 

2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตผุล................................................................................................................................... 
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.......................... 

 
ลงชื่อ.................................................................... 

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

วันที่................................. 
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ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 

  เห็นชอบกับผลคะแนนของ  ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ 4 หรือ  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7 

  มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................   
                                    2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตผุล........................................................................................................................ 

รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
 

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

ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล 
 ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 

วันที่................................. 
 
 
 

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายกเทศมนตร ี

 เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน    ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................... ........................ 

2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตผุล................................................................................................................................. 

รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
 

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

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



 

แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) 

 

 

รอบการประเมิน 
 
 
 
 

ผู้รับการประเมิน 

เลขประจ าตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ต าแหน่ง........................................................................................  

ต าแหน่งประเภท............................................................. ระดับ......................................................... ...................... เลขที่ต าแหน่ง................................................................................. 

งาน.................................................................................  ส่วน/ฝ่าย......................................................................... ส านัก/กอง.....................................................................................  

ผู้ประเมิน 

เลขประจ าตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ต าแหน่ง........................................................................................  

ต าแหน่งประเภท............................................................ ระดับ ........................................................................... ส านัก/กอง.....................................................................................  

❑ ครั้งที ่1 วันที่  1  ตุลาคม  25.. ถึง  31  มีนาคม  25.. 
❑ ครั้งที ่2 วันที่  1  เมษายน 25.. ถึง  30  กันยายน 25.. 
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1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน 
 
 

ล าดับ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัด น้ าหนัก ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 
ที ่   (ร้อยละ)  

1 2 3 4 5 
 

(A) (B) (C) 
         

         

         

 รวม 70 - - - - - 

 

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมาก าหนดเป็นการ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจท าเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้ 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐) 
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1.2 หลังสิ้นรอบการประเม ิน 
 
 

ล าดับ การประเมินตนเอง ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน ของผู้ประเมิน (I)=(C) x (H) 
 ที่ส าเร็จตามตัวชี้วัด ความส าเร็จ (ระดับคะแนน) (ระดับคะแนน) 5 
 (E) (F) (G) (H)  

      

      

      

 รวม - -  

 

หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานส าเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 
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สมรรถนะ 
 
 

(A) 

 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 
 

(B) 

ระดับ ที่
คาดหวัง ตาม

มาตรฐาน 
ก าหนด 
ต าแหน่ง 

(C) 

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ 
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนน ที่

ได้ ตาม
ตาราง 

เปรียบเทียบ 

 
(G) 

 
ผลคะแนน ที่

ได้ 
(H) = (B) x (G) 
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การประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน 

(ระดับ) 

(F) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 

(D) 

ผลการประเมิน 
(ระดับ) 

(E) 

สมรรถนะหลัก        

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน        

4. การบริการเป็นเลิศ        

5. การท างานเป็นทีม        

สมรรถนะประจ าสายงาน        

1...............................................................        

2...............................................................        

3................................................................        

4……………………………………………………………        

5................................................................        

รวม 30 - - - - -  
 
 
 

ส่วนที่  2  การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐) 
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 ข ้อตกลงการประเม ินผลการปฏ ิบัติงานฉบับน ี ้จัดทำข ึ้น  ระหว ่างช ื่อ-นามสก ุล ................................................. ต าแหน่ง................................... ......................... 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับชื่อ-นามสกุล ..............................................................................ต าแหน่ง ………………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน     
 ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ 
เพ่ือใช้ส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่ .. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย 
และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้ค าแนะน า ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผล            
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

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

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

 
 

4.1 ผลการประเมินตนเอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่มีอยู่จริง 

 
(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับการประเม ิน 

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

วันที่............................................. 

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน 



 

6 

4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 
 
 

รายการ คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) ระดับผลการประเมิน 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70  ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
 ดี ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
พอใจ ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 60 

2. การประเมินสมรรถนะ 30  

รวม 100  

 
 
 

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

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

 

 
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ 

ที่เลือกพัฒนา 
(ก) 

วิธีการพัฒนา 
 

(ข) 

ช่วงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
 

(ง) 
    

ส่วนที่  5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
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❑ ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว ❑ ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่.............................. 
  แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ 

ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ......................................................... โดยมี............................................................เป็นพยาน 
(.........................................................) (.........................................................)  

ต าแหน่ง............................................................... ต าแหน่ง............................................................... ลงชื่อ......................................................... 
ผู้ประเมิน ผู้รับการประเม ิน (.........................................................) 

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

 

 

 
 

ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผูบ้ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) 

เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน 
มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้   1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ................. 

2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตผุล......................................................................................................................... 
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.......................... 

 
ลงชื่อ.................................................................... 

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

วันที่................................. 
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ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 

เห็นชอบกบัผลคะแนนของ  ผู้ประเม ิน ตามส่วนที่ 4 หรือ  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7 

มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................   
    2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตผุล................................................................................................................................... 

รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
 

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

ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล 
 ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 

วันที่................................. 
 
 ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายกเทศมนตร ี

❑ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้  1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................................... ............. 
2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตผุล...................................................................................................................................... 

รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
 

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

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



 
 

แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ) 

 

 

รอบการประเมิน 
 
 
 
 

ผู้รับการประเมิน 

เลขประจ าตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ต าแหน่ง........................................................................................ 

ต าแหน่งประเภท............................................................. ระดับ............................................................................... เลขที่ต าแหน่ง................................................................................. 

งาน................................................................................. ส่วน/ฝ่าย......................................................................... ส านัก/กอง..................................................................................... 

ผู้ประเมิน 

เลขประจ าตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ต าแหน่ง........................................................................................ 

ต าแหน่งประเภท............................................................ ระดับ ........................................................................... ส านัก/กอง..................................................................................... 
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  ครั้งที ่1 วันที่  1  ตุลาคม 25.. ถึง  31  มีนาคม   25.. 
❑  ครั้งที ่2 วันที่  1  เมษายน 25.. ถึง  30  กันยายน 25.. 

 



 
 

 
 

1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน 
 
 

ล าดับ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัด น้ าหนัก ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 
ที ่   (ร้อยละ)  

1 2 3 4 5 
 

(A) (B) (C) 
         

         

         

 รวม 50 - - - - - 

 

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมาก าหนดเป็นการ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจท าเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้ 
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ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๕๐) 



 
 

1.2 หลังสิ้นรอบการประเม ิน 
 
 

ล าดับ การประเมินตนเอง ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน ของผู้ประเมิน (I)=(C) x (H) 
 ที่ส าเร็จตามตัวชี้วัด ความส าเร็จ (ระดับคะแนน) (ระดับคะแนน) 5 
 (E) (F) (G) (H)  

      

      

      

 รวม - -  

 

หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานส าเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 
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สมรรถนะ 
 
 

(A) 

 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 
 

(B) 

ระดับ           
ที่คาดหวัง 

ตามมาตรฐาน 
ก าหนด 
ต าแหน่ง 

(C) 

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ 
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนน ที่

ได้ ตาม
ตาราง 

เปรียบเทียบ 

 
(G) 

 
ผลคะแนน ที่

ได้ 
(H) = (B) x (G) 
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การประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน 

(ระดับ) 

(F) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 

(D) 

ผลการประเมิน 
(ระดับ) 

(E) 

สมรรถนะหลัก        

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน        

4. การบริการเป็นเลิศ        

5. การท างานเป็นทีม        

สมรรถนะประจ าสายงาน        

1.............................................................        

2..................................................................        

3............................................................        

4.................................................................        

5.............................................................        

รวม 50 - - - - -  
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2  การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๕๐) 



 
 

5 

 
 
 

 ข ้อตกลงการประเม ินผลการปฏ ิบัติงานฉบับน ี ้จัดทำข ึ้น  ระหว ่างช ื่อ-นามสก ุล ............................................... ..ต าแหน่ง................................... ................... 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับชื่อ-นามสกุล ..............................................................................ต าแหน่ง ………………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน         
 ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมิน
สมรรถนะ เพ่ือใช้ส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่.. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งม่ันปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตาม
เป้าหมาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้  และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้ค าแนะน า ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานแ ก่ผู้รับการประเมิน และจะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

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

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

 
 

4.1 ผลการประเมินตนเอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่มีอยู่จริง 

 
(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับการประเม ิน 

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

วันที่............................................. 
 
 
 

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน 
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4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 
 
 

รายการ คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) ระดับผลการประเมิน 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 50  ดีเด่น  ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ดีมาก  ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
 ดี  ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
 พอใจ  ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
ต้องปรับปรุง    ต่ ากว่าร้อยละ 60 

2. การประเมินสมรรถนะ 50  

รวม 100  

 

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

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

 

 
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ 

ที่เลือกพัฒนา 
(ก) 

วิธีการพัฒนา 
 

(ข) 

ช่วงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
 

(ง) 
    

ส่วนที่  5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
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❑ ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว ❑ ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว   ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่............................. 
   แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ 

ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.........................................................  โดยมี...........................................................เป็นพยาน 
(.........................................................) (.........................................................)  

ต าแหน่ง............................................................... ต าแหน่ง............................................................... ลงชื่อ......................................................... 
ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน (.........................................................) 

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

 
 
 

 

ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผูบ้ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) 

❑ เห็นชอบกบัผลคะแนนของผู้ประเม ิน 

❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล.......................................................................................................................  ............ 
2. สมรรถนะ          ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ.......................... 
 

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

ต าแหน่ง.................................................................... 
วันที่................................. 
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ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 

เห็นชอบกับผลคะแนนของ  ผู้ประเม ิน ตามส่วนที่ 4 หรือ  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7 

มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล........................................................................... ............................................  
    2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตผุล................................................................................................................................... 

รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
 

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

ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล 
 ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 

วันที่................................. 
 
 ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายกเทศมนตร ี

❑ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้  1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................................... ............. 
2. สมรรถนะ ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตผุล...................................................................................................................................... 

รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
 

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

            ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี 
วันที่................................. 
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(ตัวอย่าง) 
แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) 

 

รอบการประเมิน    ครั้งที่ 1      วันที่  1  ตุลาคม 2562   ถึง  31  มีนาคม 2563 
❑  ครั้งที่ 2      วันที่  1  เมษายน 25..    ถึง  30  กันยายน 25.. 
 

ผู้รับการประเมิน 

เลขประจำตัวประชาชน X XXXX XXXXX XX X ชื่อ-นามสกุล นายศักดา ชูวงศ์                          . ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล                                      . 

ตำแหน่งประเภท วิชาการ                               . ระดับ ชำนาญการ                                        . เลขที่ตำแหน่ง XX X XXXX XXXXX                            .  

งาน........................................................................... ส่วน/ฝ่าย ฝ่ายอำนวยการ                              . สำนัก/กอง สำนักปลัด                                              . 

ผู้ประเมิน 

เลขประจำตัวประชาชน X XXXX XXXXX XX X    . ชื่อ-นามสกุล นายอดิศร สุนทรวิภาต                  . ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด                                       . 

ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่น                   . ระดับ  ต้น                                                .    สำนัก/กอง สำนักปลัด                                              . 
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  1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน   
 

ลำดับ 
ที ่

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัด 
 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 
 

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 

1 2 3 4 5 
 (A) (B) (C)      

1 
 
 
 

ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียน
ประวัติ ก.พ.7 ในระบบ LHR มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

25 80 85 90 95 100 

2 
 
 
 

แผนอ ั ตรากำล ั ง ม ี ประส ิทธ ิ ภ าพ และ
ประสิทธิผล 

ร ้อยละของผ ู ้ท ี ่ผ ่านเกณฑ์คะแนนในการ
ประเมินค่างาน 

25 40 50 60 70 80 

3 
 
 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

จำนวนข้าราชการที่มีการจัดทำข้อตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2563
แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 

20 5 10 15 20 25 

 รวม 70 - - - - - 

 
หมายเหตุ  1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมากำหนดเป็นการ     
                  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 
 2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทำเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้  

 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐) 
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  1.2 หลังส้ินรอบการประเมิน   

 

ลำดับ การประเมินตนเอง ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
ที่สำเร็จตามตัวชี้วัด 

(E) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ความสำเร็จ 

(F) 

ผลการประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(G) 

ของผู้ประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(H) 

(I)=(C) x (H) 
     5 

1 
 
 

90 
 
 
 
 

1. แผนอัตรากำลังสามปี  
2. บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้าง 
3. ข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
(LHR) ว่ามีจำนวนกรอบอัตรากำลัง มีคนครอง อัตราว่าง และ
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ตรงกับแผนอัตรากำลัง บัญชีลงเวลา และ
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  

3 3 15 

2 
 
 
 

70 
 
 
 
 

บัญชีหรือตารางการประเมินค่างาน/โปรแกรมประเมินค่างาน 4 4 20 

3 
 
 
 

25 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 5 20 

 รวม - - 55 

 
หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่ผู้รับการประเมินแสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานสำเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 
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สมรรถนะ 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับ 
ที่คาดหวัง 

ตามมาตรฐาน
กำหนด
ตำแหน่ง 

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ 
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนน 

ที่ได้ 
ตามตาราง

เปรียบเทียบ 
 

ผลคะแนน 
ที่ได้ 

 (H) = (B) x (G) 
             5 

การประเมนิตนเอง 
ผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ 

ผลการประเมิน 
(ระดับ) 

(ระดับ) 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)  

สมรรถนะหลัก        

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5 3 โครงการปรับปรุงการทำงาน 3 3 4 4 

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 4 2 รายงานการประชุม 2 2 4 3.20 

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 4 2 ระบบฐานกฎหมาย 1 1 3 2.40 

4. การบริการเป็นเลิศ 5 2 ทะเบียนผู้ขอคำปรึกษา 3 3 5 5 

5. การทำงานเป็นทีม 4 2 เป็นจิตอาสา 4 4 5 4 

สมรรถนะประจำสายงาน        

1. การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก 2 2 การแก้ไขปัญหาร้องเรยีน 2 2 4 1.60 

2. การคิดวิเคราะห์ 2 2 แผนอัตรากำลัง 3 3 5 2 

3. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 2 2 ระบบการสั่งงาน 3 3 5 2 

4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 2 2 งานทีน่ำเสนอ 2 2 4 1.60 

รวม 30 - - - - - 25.80 

ส่วนที่  2  การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐)  
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ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้น ระหว่างชื่อ-นามสกุล   นายศักดา ชูวงศ์     ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                                      . 

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับชื่อ-นามสกุล          นายอดิศร สุนทรวิภาต                       ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด                     ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน  
ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ 

เพ่ือใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที ่  2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตาม
เป้าหมาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามท่ีได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายไดร้ับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
    ลงชื่อ               ศักดา                 (ผู้รับการประเมิน)        ลงชื่อ            อดิศร                     (ผู้ประเมิน) 
                       (         นายศักดา  ชูวงศ์         )                             (     นายอดิศร  สุนทรวิภาต       )  
             ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                               ตำแหน่ง      หัวหน้าสำนักปลัด               .  

                                     วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2563                                                                 วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2563                                                                      
                      

 
 

 
         4.1 ผลการประเมินตนเอง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่มีอยู่จริง 
 

ลงชื่อ            ศักดา                   (ผู้รับการประเมิน)         
                                                       (         นายศักดา  ชูวงศ์         )                       
                                             ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                               .  

                                                            วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2563   
 
 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน  

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 



6 
 

4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 
              

รายการ คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับผลการประเมิน 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70 55  ดีเด่น          ตั้งแตร่้อยละ 90 ขึ้นไป 
 ดีมาก          ตั้งแตร่้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
 ดี               ตั้งแตร่้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
 พอใจ          ตั้งแตร่้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
 ต้องปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ 60 

2. การประเมินสมรรถนะ 30 25.80 

รวม 100 80.80 

 
ลงชื่อ            อดิศร                   (ผู้ประเมิน)         

                                                       (     นายอดิศร  สุนทรวิภาต     )                       
                                                ตำแหน่ง     หัวหน้าสำนักปลัด                                    .  

                                                           วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2563   
 

 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ 
ที่เลือกพัฒนา 

(ก) 

วิธีการพัฒนา 
 

(ข) 

ช่วงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
 

(ง) 
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเชื่อมโยงข้อมูล 
 
 
 

ฝึกอบรม พฤศจิกายน 2563 จัดทำโครงการพัฒนาระบบ และการ
เชื่อมโยงข้อมูล 

ส่วนที่  5  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ  
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 ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว   
 
       ลงชื่อ               อดิศร                  .                       
            (     นายอดิศร  สุนทรวิภาต        ) 
ตำแหน่ง       หัวหน้าสำนักปลัด            .                         
                          ผู้ประเมิน 
               วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

 ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว 
 
       ลงชื่อ            ศักดา               .                       
            (     นายศักดา  ชูวงศ์        ) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ             
                    ผู้รับการประเมิน 
           วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

 ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่.............................. 
     แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ 
     โดยมี..........................................เป็นพยาน 
 
             ลงชื่อ......................................................... 
                  (.........................................................) 
ตำแหน่ง........................................................................                 
                                    พยาน 
                      วันที่................................. 

 
 
 

 เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน 
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

                             2. สมรรถนะ           ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................................................  
                                          รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ..........................  

 
              ลงชื่อ                    โควิด                  . 

                                                                                       (          นายโควิด  แน่มาก           ) 
                                                                              ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันลือโลก 
                                                                                                  วันที่  2  ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) 

 ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 



8 
 
 
 
 

 
 เห็นชอบกับผลคะแนนของ  ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ 4   หรือ  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7 
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

                             2. สมรรถนะ           ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 
                                                 รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 

              
               ลงชื่อ                         โควิด                  . 

                                                                                       (               นายโควิด  แน่มาก           ) 
                                                                              ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันลือโลก 

          ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
                              วันที ่ 3  ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 

 เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

                             2. สมรรถนะ           ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................................................  
                                                      รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 

 
               ลงชื่อ                   บุญรักษา                  . 

                                                                                       (         นายบุญรักษา  โชคช่วย           )                                                                                   
                                                                              ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันลือโลก 
                                                                                                วันที่  4  ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
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คำอธิบาย 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 
  

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินผลฯ 
ที่สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบเอกสาร 
และเพื่อเป็นการรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้เริ่มใช้แบบ
ประเมินผลฯ นี้ ตั้งแต่รอบการประเมินครั้งที่ 2/2563 เป็นต้นไป แบ่งออกเป็น 10 รายการ ดังนี้ 

๑. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ รอบการประเมิน ข้อมูลของผู้รับการประเมิน และผู้ประเมิน 
๒. ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๓. ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ 
๔. ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๕. ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน 
๖. ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
๗. ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 
๘. ส่วนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ันไป (ถ้ามี) 
๙. ส่วนที ่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
๑๐. ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี 

หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่นทุกคนดำเนินการจัดทำแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้บันทึกหรือระบรุายการ ดังนี้ 
๑. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ รอบการประเมิน ข้อมูลของผู้รับการประเมิน และผู้ประเมิน  
รอบการประเมิน  
 ให้ผู้รับการประเมินบันทึกหรือระบุว่าเป็น รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ครั้งที่ ๑ 
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป หรือครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน 
ของปีเดียวกัน  

ผู้รับการประเมิน  
ผู้รับการประเมิน หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ถูกประเมิน โดยให้

ดำเนินการบันทึก หรือระบุข้อมูล ได้แก่  
- เลขประจำตัวประชาชน ให้ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
- ชื่อ นามสกุลของผู้รับการประเมิน  
- ตำแหน่ง หมายถึง ให้ระบุชื่อตำแหน่งในการบริหารงานสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภท

บริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น เช่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองคลัง 
หัวหน้าสำนักปลัด หรือให้ระบุชื่อตำแหน่งในสายงานสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่ง
ประเภททั่วไป เช่น นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานสาธารณสุข แล้วแต่กรณี 

- ตำแหน่งประเภท หมายถึง ตำแหน่งประเภทบริหารท้อ งถิ่น หรือตำแหน่งประเภท
อำนวยการท้องถิ่น หรือตำแหน่งประเภทวิชาการ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป 

- ระดับ หมายถึง ระดับของตำแหน่งประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น ระดับชำนาญการ ระดับ
ปฏิบัติงาน 
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- เลขที่ตำแหน่ง หมายถึง เลขที่ตำแหน่ง 12 หลัก ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด 
หรือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด 

- งาน หมายถึง ส่วนราชการที่สังกัดของผู้รับการประเมินระดับงาน 
- ส่วน/ฝ่าย หมายถึง ส่วนราชการที่สังกัดของผู้รับการประเมินระดับส่วน หรือฝ่าย 
- สำนัก/กอง หมายถึง ส่วนราชการที่สังกัดของผู้รับการประเมินระดับสำนัก หรือกอง  

ผู้ประเมิน 
ผู้ประเมิน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 10 ของประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยให้ผู้รับการประเมินบันทึกหรือระบุข้อมูลของผู้ประเมิน ได้แก่  

- เลขประจำตัวประชาชน ให้ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
- ชื่อ นามสกุล ของผู้ประเมิน  
- ตำแหน่ง หมายถึง ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน 
- ตำแหน่งประเภท หมายถึง ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ ่น หรือตำแหน่งประเภท

อำนวยการท้องถิ่น  
- ระดับ หมายถึง ระดับของตำแหน่งประเภทใดประเภทหนึ่ง 
- สำนัก/กอง หมายถึง ส่วนราชการที่สังกัดของผู้ประเมินระดับสำนัก หรือกอง  

2. ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน  

- ผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตกลงกันระหว่างผู้รับการประเมิน
และผู้ประเมิน โดยในแต่ละรอบการประเมินต้องกำหนดผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่า 2 งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้นำวิสัยทัศน์
หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมากำหนดเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และ
ครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

- ตัวชี้วัด (KPIs) หมายถึง ดัชนีหรือหน่วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้น  
โดยเป็นหน่วยวัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถแยกแยะความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานได้ โดยกำหนด
เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หรือตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ฯลฯ  

- น้ำหนัก หมายถึง การกำหนดค่าน้ำหนักของตัวชี้วัดแต่ละตัว ตามลำดับความสำคัญของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัว โดยมีหน่วยเป็นร้อยละ ค่าน้ำหนักรวมกันแล้วต้องมีค่าเท่ากับร้อยละ 70 หรือร้อยละ 50 
แล้วแต่กรณี 

- ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย หมายถึง ระดับค่าคะแนน ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ให้
คะแนนทีผู่้รับการประเมินและผู้ประเมินตกลงร่วมกันกำหนดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  

1) ระดับที่ 5 หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป้าหมายที่ดีกว่าค่าเป้าหมายมาก เป็นค่าเป้าหมาย
ที่มีความยากและท้าทาย หากทำไดส้ำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ 5 คะแนน   

2) ระดับท่ี ๔ หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป้าหมายที่ดีกว่าเป้าหมาย เป็นค่าเป้าหมาย
ที่มีความยากในระดับหนึ่ง หากทำได้สำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ 4 คะแนน  

3) ระดับท่ี ๓ หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป้าหมายค่ากลาง ทีเ่ป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่จะทำใหส้ำเร็จหรือตั้งไว้  หากทำได้สำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ 3 คะแนน 

4) ระดับที่ ๒ หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป้าหมายที่ต่ำกว่าเป้าหมาย เป็นค่าเป้าหมาย
ที่มีความง่าย หากทำได้สำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ 2 คะแนน  
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5) ระดับที่ ๑ หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป้าหมายที่ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เป็นค่าเป้าหมาย
ที่มีความง่ายท่ีสุด หากทำได้สำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ 1 คะแนน 

1.2 หลังสิ้นรอบการประเมิน  
-  ลำดับตัวชี้วัด หมายถึง ลำดับตัวชี้วัดที่กำหนดตามข้อ 1.1 เมื่อครั้งก่อนเริ่มรอบการประเมิน 

- ผลการดำเนินงานที่สำเร็จตามตัวชี้วัด หมายถึง ระดับค่าเป้าหมายที่ผู้รับการประเมินทำสำเร็จ  
- หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่ผู้รับการประเมินแสดงยืนยัน

ต่อผู้ประเมินว่า ที่ผู้รับการประเมินได้ประเมินผลการดำเนินงานที่สำเร็จตามตัวชี้วัด โดยมีหลักฐาน/เอกสารใด
เป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินผลตนเอง 

- ผลการประเมิน หมายถึง ระดับคะแนนที่ผู้รับการประเมินเป็นผู้ประเมินตนเอง โดยการ
เทียบผลการดำเนินงานที่สำเร็จตามตัวชี้วัด (E) กับระดับคะแนนและค่าเป้าหมายที่ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินกำหนด (D) 

- ผลการประเมินของผู้ประเมิน หมายถึง ระดับคะแนนที่ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมิน โดยการ
เทียบกับระดับคะแนนและค่าเป้าหมายที่ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกำหนด (D) 

- คะแนนที่ได้ หมายถึง การนำผลคะแนนที่ได้มาคำนวณตามสูตรที่กำหนด โดยคิดคำนวณจาก  
  สูตร = ค่าน้ำหนัก x ผลการประเมินของผู้ประเมิน(ระดับคะแนน)  
                                           5 

3. ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ 
การประเมินสมรรถนะ หมายถึง การประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้รับการประเมิน 

เมื่อเปรียบเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะที่กำหนด โดยก่อนเริ่มรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินร่วมกับผู้ประเมนิ
กำหนดสมรรถนะ น้ำหนัก และระดับที่คาดหวัง  

สมรรถนะ แบ่งออกเป็น สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหารสำหรับตำแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น  หรือสมรรถนะประจำสายงาน สำหรับตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  

1) สมรรถนะหลัก (Competency) หมายถึง สมรรถนะเชิงพฤติกรรมที ่กำหนดเป็น
คุณลักษณะร่วมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ทุกคนจำเป็นต้องมี ดังนั้น ให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคนประเมินสมรรถนะหลัก เพื่อเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรม และค่านิยมที่พึง
ประกาศร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ประกอบด้วย  

• การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
• การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
• การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
• การบริการเป็นเลิศ 
• การทำงานเป็นทีม 

2) สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) หมายถึง สมรรถนะที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภทวิชาการ และ
ตำแหน่งประเภททั่วไป มีการประเมินสมรรถนะประจำสายงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ 

3) สมรรถนะประจำผู้บริหาร หมายถึง สมรรถนะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะสำหรับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในฐานะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำทีมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่นตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ ่น และ
อำนวยการท้องถิ่น มีการประเมินสมรรถนะประจำผู้บริหาร จำนวน 4 สมรรถนะ ประกอบด้วย 
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• การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 
• ความสามารถในการเป็นผู้นำ 
• ความสามารถในการพัฒนาคน  
• การคิดเชิงกลยุทธ์  

- น้ำหนัก หมายถึง การกำหนดค่าน้ำหนักของสมรรถนะแต่ละตัว ตามลำดับความสำคัญของ
สมรรถนะ โดยมีหน่วยเป็นร้อยละ ค่าน้ำหนักรวมกันแล้วต้องมีค่าเท่ากับร้อยละ 30 หรือร้อยละ 50 แล้วแต่กรณี 

- ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หมายถึง ระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ 
ตามทีม่าตรฐานกำหนดตำแหน่งแต่ละตำแหน่งและแต่ละระดับกำหนด 

- ระดับสมรรถนะท่ีค้นพบเมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ หมายถึง ระดับสมรรถนะหรือ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่ผู้รับการประเมินแสดงออกเมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ ตั้งแต่ระดับ 0 (ศูนย์) - 
ระดับ 5 

- หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน หรือเอกสาร หรือขอมลูเชิงประจักษหรือ
ค่าทางสถิติที่เปรียบเสมือนเปนเครื่องมือวัดหรือตัวบ่งชี้บอกถึงกระบวนการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับการประเมินใช้ประเมินตนเอง วาเปนไปตามสมรรถนะและวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอยเพียงไร 

- ผลการประเมิน (ระดับ) หมายถึง ระดับสมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่ผู้รับ
การประเมิน ประเมินตนเองตามหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จเมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ โดยมี
สมรรถนะตั้งแต่ระดับ 0 (ศูนย์) - ระดับ 5 

- ผลการประเมินของผู้ประเมิน หมายถึง ระดับสมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่
ผู้ประเมินสังเกตเห็นของผู้รับการประเมิน เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ โดยมีสมรรถนะตั้งแต่ระดับ 0(ศูนย์) - 
ระดับ 5 

- คะแนนที่ได้ตามตารางเปรียบเทียบ ได้แก่ 
 

ระดับท่ี
คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะที่ประเมินได้ 
0 1 2 3 4 5 

1 ได้ 0 คะแนน ได้ 4 คะแนน ได้ 5 คะแนน ได้ 5 คะแนน ได้ 5 คะแนน ได้ 5 คะแนน 
2 ได้ 0 คะแนน ได้ 3 คะแนน ได้ 4 คะแนน ได้ 5 คะแนน ได้ 5 คะแนน ได้ 5 คะแนน 
3 ได้ 0 คะแนน ได้ 2 คะแนน ได้ 3 คะแนน ได้ 4 คะแนน ได้ 5 คะแนน ได้ 5 คะแนน 
4 ได้ 0 คะแนน ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน ได้ 3 คะแนน ได้ 4 คะแนน ได้ 5 คะแนน 
5 ได้ 0 คะแนน ได้ 0 คะแนน ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน ได้ 3 คะแนน ได้ 4 คะแนน 

 
โดยการนำระดับทีผู่้ประเมิน ประเมินได้มาเทียบกับระดับที่คาดหวัง เช่น หากมีระดับสมรรถนะที่

ประเมินได้ ระดับ 2 และมีระดับที่คาดหวังระดับที่ 2 จะได้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน หรือหากมีระดับที่ประเมินได้
มากกว่าระดับที่ต้องการ 1 ระดับข้ึนไป จะมีค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน เป็นต้น  

- ผลคะแนนที่ได้ หมายถึง การนำผลคะแนนที่ได้จากตารางเปรียบเทียบมาคำนวณตามสูตร
ที่กำหนด โดยคิดคำนวณจาก  

สูตร = ค่าน้ำหนัก x คะแนนที่ได้ตามตารางเปรียบเทียบ  
                                           5 
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4. ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ให้ผู้รับการประเมิน และผู้ประเมินดำเนินการบันทึก/ระบุข้อมูลชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง 
รอบการประเมินครั้งที่ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ที่มีการจัดทำข้อตกลง แล้วลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน  

5. ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน 
- ผลการประเมินตนเอง ให้ผู้รับการประเมินลงนามรับรองผลการประเมินตนเอง และเอกสาร

หรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จ 

- ผลการประเมินของผู้ประเมิน ให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมินจากส่วนที่ 1 การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ แล้วรวมคะแนนผลการประเมิน คะแนนโดยมีหน่วย
เป็นร้อยละ   

- ระดับผลการประเมิน ให้ผู้ประเมินระบุระดับผลการประเมิน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ 

6. ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
ให้ผู ้ประเมินกับผู้รับการประเมิน ดำเนินการพิจารณากำหนดกิจกรรมในการพัฒนางาน/

สมรรถนะของผู้รับการประเมินในรอบการประเมินถัดไป โดยควรเลือกงาน/สมรรถนะที่ต้องการพัฒนาให้ดี
ขึ้น ซึ่งควรเป็นงาน/สมรรถนะ ที่มีผลการประเมินต่ำกว่าระดับเป้าหมาย หากไม่มี ให้เลือกงาน/สมรรถนะที่
คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในอนาคตหรือที่ต้องการพัฒนาตามความสนใจส่วนตัว  ให้ดำเนินการ
เมื่อสิ้นรอบการประเมินในแต่ละครั้ง   

7. ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 
เมื่อสิ้นรอบการประเมินในแต่ละครั้งให้ผู้ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วแจ้งผล

การประเมิน ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
หนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

8. ส่วนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
ให้ผู ้บังคับบัญชาเหนือขึ ้นไป (ถ้ามี) เป็นผู ้พิจารณา และให้ความเห็นเกี ่ยวกับผลการประเมิน

ปฏิบัติงาน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

9. ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

ให้ประธานกรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ปลัด อบจ. หรือปลัดเทศบาล หรือปลัด อบต. แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงนาม ตามมติหรือความเห็นของการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ ก่อนนำเสนอนายก อบจ. หรือนายกเทศมนตรี หรือนายก อบต. แล้วแต่กรณี 

10. ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
ในส่วนนี้ให้นายก อบจ. หรือนายกเทศมนตรี หรือนายก อบต. เป็นผู้พิจารณาการประเมินผล

การปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 


