
 

 

 

 

 

 

 
 

 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) 
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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 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 
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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 

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) 
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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 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................................. 



 
 

8 

 
 

 

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


