
คําอธิบาย 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

***************** 
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เปนแบบประเมินผลฯ
ท่ีสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดข้ึน เพ่ือใชเปนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบเอกสาร
และเพ่ือเปนการรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหเริ่มใชแบบ
ประเมินผลฯ นี้ ตั้งแตรอบการประเมินครั้งท่ี 2/2563 เปนตนไป แบงออกเปน 10 รายการ ดังนี้ 
   ๑. ขอมูลท่ัวไป ไดแก รอบการประเมิน ขอมูลของผูรับการประเมิน และผูประเมิน 
  ๒. สวนท่ี 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  ๓. สวนท่ี 2 การประเมินสมรรถนะ 
 ๔. สวนท่ี 3 ขอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๕. สวนท่ี 4 สรปุผลการประเมิน 
  ๖. สวนท่ี 5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
  ๗. สวนท่ี 6 การแจงและรับทราบผลการประเมิน 
  ๘. สวนท่ี 7 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ันไป (ถามี) 
  ๙. สวนท่ี 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
  ๑๐. สวนท่ี 9 ผลการพิจารณาของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือนายกเทศมนตร ี
หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล 

  ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกคนดําเนินการจัดทําแบบประเมินผล 
การปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยใหบันทึกหรือระบุรายการ ดังนี้ 
 
  ๑. ขอมูลท่ัวไป ไดแก รอบการประเมิน ขอมูลของผูรับการประเมิน และผูประเมิน 
   รอบการประเมิน 
   ใหผูรับการประเมินบันทึกหรือระบุวาเปนรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ครั้งท่ี ๑
ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปถัดไป หรือครั้งท่ี ๒ ระหวางวันท่ี 1 เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน
ของปเดียวกัน 
   ผูรับการประเมิน 
   ผูรับการประเมิน หมายถึง ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินท่ีเปนผูถูกประเมิน โดยให
ดําเนินการบันทึก หรือระบุขอมูล ไดแก 
   - เลขประจําตัวประชาชน ใหระบุเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
   - ชื่อ นามสกุลของผูรับการประเมิน 
  - ตําแหนง หมายถึง ใหระบุชื่อตําแหนงในการบริหารงานสําหรับผูดํารงตําแหนงประเภท
บริหารทองถ่ิน และตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน เชน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการ
กองคลัง หัวหนาสํานักปลัด หรือใหระบุชื่อตําแหนงในสายงานสําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ และ
ตําแหนงประเภทท่ัวไป เชน นักทรัพยากรบุคคล เจาพนักงานสาธารณสุข แลวแตกรณี 
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    - ตําแหนงประเภท หมายถึง ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน หรือตําแหนงประเภท
อํานวยการทองถ่ิน หรือตําแหนงประเภทวิชาการ หรือตําแหนงประเภทท่ัวไป 
    - ระดับ หมายถึง ระดับของตําแหนงประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน ระดับชํานาญการ 
ระดับ ปฏบิัติงาน 
   - เลขท่ีตําแหนง หมายถึง เลขท่ีตําแหนง 12 หลัก ตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด
หรือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 
   - งาน หมายถึง สวนราชการท่ีสังกัดของผูรับการประเมินระดับงาน 
    - สวน/ฝาย หมายถึง สวนราชการท่ีสังกัดของผูรับการประเมินระดับสวน หรือฝาย 
    - สํานัก/กอง หมายถึง สวนราชการท่ีสังกัดของผูรับการประเมินระดับสํานัก หรือกอง 
   ผูประเมิน 
   ผูประเมิน หมายถึง ผูบังคับบัญชาตามขอ 10 ของประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2558 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 โดยใหผูรับการประเมินบันทึกหรือระบุ
ขอมูลของผูประเมิน ไดแก 
   - เลขประจําตัวประชาชน ใหระบุเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
   - ชื่อ นามสกุล ของผูประเมิน 
   - ตําแหนง หมายถึง ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน 
   - ตําแหนงประเภท หมายถึง ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน หรือตําแหนงประเภท
อํานวยการทองถ่ิน 
   - ระดับ หมายถึง ระดับของตําแหนงประเภทใดประเภทหนึ่ง 
   - สํานัก/กอง หมายถึง สวนราชการท่ีสังกัดของผูประเมินระดับสํานัก หรือกอง 
 
  2. สวนท่ี 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
   1.1 กอนเริ่มรอบการประเมิน 
    - ผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง งาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีไดตกลงกันระหวางผูรับ 
การประเมินและผูประเมิน โดยในแตละรอบการประเมินตองกําหนดผลสัมฤทธิ์ของงานไมนอยกวา 2 งาน/
โครงการ/กิจกรรม ในกรณีมีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง หรือ
ระดับสูงข้ึน ใหนําวิสัยทัศนหรือขอเสนอในการพัฒนางานมากําหนดเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบ
การประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกวาจะไดผลสําเร็จตามตัวชี้วัดท่ีเสนอในวิสัยทัศนหรือขอเสนอ 
    - ตัวช้ีวัด (KPIs) หมายถึง ดัชนีหรือหนวยวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด
ข้ึน โดยเปนหนวยวัดท่ีแสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถแยกแยะความแตกตางของผลการปฏิบัติงานได 
โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หรือตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ฯลฯ 
     - น้ําหนัก หมายถึง การกําหนดคาน้ําหนักของตัวชี้วัดแตละตัว ตามลําดับความสําคัญ
ของตัวชี้วัดแตละตัว โดยมีหนวยเปนรอยละ คาน้ําหนักรวมกันแลวตองมีคาเทากับรอยละ 70 หรือรอยละ 50 
(สําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหม หรืออยูระหวางทดลองปฏิบัติราชการ) แลวแตกรณี 
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    - ระดับคะแนนและคาเปาหมาย หมายถึง ระดับคาคะแนน คาเปาหมาย และเกณฑ
ใหคะแนนท่ีผูรับการประเมินและผูประเมินตกลงรวมกันกําหนดข้ึนจากการปฏิบัติงาน โดยแบงออกเปน 5 
ระดับ ไดแก 
    1) ระดับท่ี 5 หมายถึง ระดับคาคะแนนและคาเปาหมายท่ีดีกวาคาเปาหมายมาก 
เปนคาเปาหมายท่ีมีความยากและทาทาย หากทําไดสําเร็จตามคาเปาหมายกําหนดจะได 5 คะแนน 
     2) ระดับท่ี ๔ หมายถึง ระดับคาคะแนนและคาเปาหมายท่ีดีกวาเปาหมาย เปนคา
เปาหมายท่ีมีความยากในระดับหนึ่ง หากทําไดสําเร็จตามคาเปาหมายกําหนดจะได 4 คะแนน 
     3) ระดับท่ี ๓ หมายถึง ระดับคาคะแนนและคาเปาหมายคากลาง ท่ีเปนไปตามคา
เปาหมายท่ีจะทําใหสําเร็จหรือตั้งไว หากทําไดสําเร็จตามคาเปาหมายกําหนดจะได 3 คะแนน 
     4) ระดับท่ี ๒ หมายถึง ระดับคาคะแนนและคาเปาหมายท่ีต่ํากวาเปาหมาย เปนคา
เปาหมายท่ีมีความงาย หากทําไดสําเร็จตามคาเปาหมายกําหนดจะได 2 คะแนน 
     5) ระดับท่ี ๑ หมายถึง ระดับคาคะแนนและคาเปาหมายท่ีต่ํากวาเปาหมายมาก เปน
คาเปาหมายท่ีมีความงายท่ีสุด หากทําไดสําเร็จตามคาเปาหมายกําหนดจะได 1 คะแนน 

   1.2 หลังส้ินรอบการประเมิน 
     - ลําดับตัวช้ีวัด หมายถึง ลําดับตัวชี้วัดท่ีกําหนดตามขอ 1.1 เม่ือครั้งกอนเริ่มรอบ 
การประเมิน 
     - ผลการดําเนินงานท่ีสําเร็จตามตัวช้ีวัด หมายถึง ระดับคาเปาหมายท่ีผูรับการประเมิน
ทําสําเร็จ 
     - หลักฐาน/ตัวบงช้ี ความสําเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารท่ีผูรับการประเมิน
แสดงยืนยันตอผูประเมินวาท่ีผูรับการประเมินไดประเมินผลการดําเนินงานท่ีสําเร็จตามตัวชี้วัด โดยมีหลักฐาน/
เอกสารใดเปนตัวบงชี้ในการประเมินผลตนเอง 
     - ผลการประเมิน หมายถึง ระดับคะแนนท่ีผูรับการประเมินเปนผูประเมินตนเอง 
โดยการเทียบผลการดําเนินงานท่ีสําเร็จตามตัวชี้วัด (E) กับระดับคะแนนและคาเปาหมายท่ีผูประเมินและผูรับ
การประเมินกําหนด (D) 
     - ผลการประเมินของผูประเมิน หมายถึง ระดับคะแนนท่ีผูประเมินเปนผูประเมิน 
โดยการเทียบกับระดับคะแนนและคาเปาหมายท่ีผูประเมินและผูรับการประเมินกําหนด (D) 
     - คะแนนท่ีได หมายถึง การนําผลคะแนนท่ีไดมาคํานวณตามสูตรท่ีกําหนด โดยคิด
คํานวณจาก 
     สูตร = คาน้ําหนัก x ผลการประเมินของผูประเมิน (ระดบัคะแนน) 
                                                                                   5 
  3. สวนท่ี 2 การประเมินสมรรถนะ 
   การประเมินสมรรถนะ หมายถึง การประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูรับการประเมิน
เม่ือเปรียบเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะท่ีกําหนด โดยกอนเริ่มรอบการประเมินใหผูรับการประเมินรวมกับ 
ผูประเมินกําหนดสมรรถนะ น้ําหนัก และระดับท่ีคาดหวังสมรรถนะ แบงออกเปน สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ประจําผูบริหารสําหรับตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน และตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน หรือ
สมรรถนะประจําสายงาน สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ และตําแหนงประเภทท่ัวไป ตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
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   1) สมรรถนะหลัก (Competency) หมายถึง สมรรถนะเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดเปน   
คุณลักษณะรวมของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินท่ีทุกคนจําเปนตองมี ดังนั้น ใหขาราชการหรือ 
พนักงานสวนทองถ่ินทุกคนประเมินสมรรถนะหลัก เพ่ือเปนการหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรม และคานิยมท่ีพึง
ประกาศรวมกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ประชาชน และประเทศชาติ ประกอบดวย 
    • การมุงผลสัมฤทธิ์  
    • การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม  
   • การเขาใจในองคกรและระบบงาน  
   • การบริการเปนเลิศ  
   • การทํางานเปนทีม  
   2) สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) หมายถึง สมรรถนะท่ีสนับสนุน 
และสงเสริมใหเจาหนาท่ีผูดํารงตําแหนงนั้น ๆ สามารถปฏิบัติภารกิจในหนาท่ีไดดียิ่งข้ึน และบรรลุตาม 
วัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยให ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงประเภท
วิชาการ และตําแหนงประเภทท่ัวไป มีการประเมินสมรรถนะประจาํสายงาน จํานวนไมนอยกวา 3 สมรรถนะ 
   3) สมรรถนะประจําผูบริหาร หมายถึง สมรรถนะท่ีกําหนดเปนคุณลักษณะสําหรับ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินท่ีดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร ในฐานะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือนํา
ทีมงานหรือผูใตบังคับบัญชาใหสามารถปฏิบัติหนาไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองตามวัตถุประสงคของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน และ
อํานวยการทองถ่ิน มีการประเมินสมรรถนะประจําผูบริหาร จํานวน 4 สมรรถนะ ประกอบดวย 
    • การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
    • ความสามารถในการเปนผูนํา 
   • ความสามารถในการพัฒนาคน 
   • การคิดเชิงกลยุทธ 
  - น้ําหนัก หมายถึง การกําหนดคาน้ําหนักของสมรรถนะแตละตัว ตามลําดับความสําคัญ
ของสมรรถนะ โดยมีหนวยเปนรอยละ คาน้ําหนักรวมกันแลวตองมีคาเทากับรอยละ 30 หรือรอยละ 50 
(สําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหม หรืออยูระหวางทดลองปฏิบัติราชการ) แลวแตกรณี 
   - ระดับท่ีคาดหวังตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง หมายถึง ระดับท่ีคาดหวังของสมรรถนะ 
ตามท่ีมาตรฐานกําหนดตําแหนงแตละตําแหนงและแตละระดับกําหนด 
   - ระดับสมรรถนะท่ีคนพบเม่ือเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ หมายถึง ระดบัสมรรถนะ
หรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการท่ีผูรับการประเมินแสดงออกเม่ือเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ ตั้งแตระดับ 
0 (ศูนย) - ระดับ 5 
   - หลักฐาน/ตัวบงช้ีความสําเร็จ หมายถึง หลักฐาน หรือเอกสาร หรือขอมูลเชิงประจักษ
หรือคาทางสถิติ ท่ี เปรียบเสมือนเปนเครื่องมือวัดหรือตัวบงชี้บอกถึงกระบวนการดําเนินงานและ 
ผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินใชประเมินตนเอง วาเปนไปตามสมรรถนะและวัตถุประสงคท่ีตั้งไวมาก
นอยเพียงไร 
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  - ผลการประเมิน (ระดับ) หมายถึง ระดับสมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการท่ี
ผูรับการประเมิน ประเมินตนเองตามหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จเม่ือเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ โดยมี
สมรรถนะตั้งแตระดับ 0 (ศูนย) - ระดับ 5 
   - ผลการประเมินของผูประเมิน หมายถึง ระดับสมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการท่ีผูประเมินสังเกตเห็นของผูรับการประเมิน เม่ือเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ โดยมีสมรรถนะตั้งแต
ระดับ 0 (ศูนย) - ระดับ 5 
   - คะแนนท่ีไดตามตารางเปรียบเทียบ ไดแก 
ระดับท่ี 
คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะท่ีประเมินได 
0 1 2 3 4 5 

1 ได 0 คะแนน ได 4 คะแนน ได 5 คะแนน ได 5 คะแนน ได 5 คะแนน ได 5 คะแนน 
2 ได 0 คะแนน ได 3 คะแนน ได 4 คะแนน ได 5 คะแนน ได 5 คะแนน ได 5 คะแนน 
3 ได 0 คะแนน ได 2 คะแนน ได 3 คะแนน ได 4 คะแนน ได 5 คะแนน ได 5 คะแนน 
4 ได 0 คะแนน ได 1 คะแนน ได 2 คะแนน ได 3 คะแนน ได 4 คะแนน ได 5 คะแนน 
5 ได 0 คะแนน ได 0 คะแนน ได 1 คะแนน ได 2 คะแนน ได 3 คะแนน ได 4 คะแนน 

 
 โดยการนําระดับท่ีผูประเมิน ประเมินไดมาเทียบกับระดับท่ีคาดหวัง เชน หากมีระดับ
สมรรถนะท่ีประเมินได ระดับ 2 และมีระดับท่ีคาดหวังระดับท่ี 2 จะไดคะแนนเทากับ 4 คะแนน หรือหากมี
ระดับท่ีประเมินไดมากกวาระดับท่ีตองการ 1 ระดับข้ึนไป จะมีคาคะแนนเทากับ 5 คะแนน เปนตน 
   - ผลคะแนนท่ีได หมายถึง การนําผลคะแนนท่ีไดจากตารางเปรียบเทียบมาคํานวณตาม
สูตรท่ีกําหนด โดยคิดคํานวณจาก 
     สูตร = คาน้ําหนัก x คะแนนท่ีไดตามตารางเปรียบเทียบ 
                                                              5 
 
  4. สวนท่ี 3 ขอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ใหผูรับการประเมิน และผูประเมินดําเนินการบันทึก/ระบุขอมูลชื่อ นามสกุล ตําแหนง 
รอบการประเมินครั้งท่ี และประจําปงบประมาณ พ.ศ. ท่ีมีการจัดทําขอตกลง แลวลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ตั้งแตตนรอบการประเมิน 
 
  5. สวนท่ี 4 สรุปผลการประเมิน 
   - ผลการประเมินตนเอง ใหผูรับการประเมินลงนามรับรองผลการประเมินตนเอง และ 
เอกสารหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จ 
   - ผลการประเมินของผู ประเมิน ใหผูประเมินสรุปผลการประเมินจากสวนท่ี 1 การประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และสวนท่ี 2 การประเมินสมรรถนะ แลวรวมคะแนนผลการประเมิน คะแนนโดยมีหนวย 
เปนรอยละ 
   - ระดับผลการประเมิน ใหผูประเมินระบุระดับผลการประเมิน โดยแบงเปน 5 ระดับ  
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  6. สวนท่ี 5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ  
   ใหผูประเมินกับผูรับการประเมินดําเนินการพิจารณากําหนดกิจกรรมในการพัฒนางาน/ 
สมรรถนะของผูรับการประเมินในรอบการประเมินถัดไป โดยควรเลือกงาน/สมรรถนะท่ีตองการพัฒนาใหดีข้ึน 
ซ่ึงควรเปนงาน/สมรรถนะ ท่ีมีผลการประเมินต่ํากวาระดับเปาหมาย หากไมมี ใหเลือกงาน/สมรรถนะท่ีคาดวา
จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานในอนาคตหรือท่ีตองการพัฒนาตามความสนใจสวนตัว ใหดําเนินการเม่ือ 
ส้ินรอบการประเมินในแตละครั้ง 
 
  7. สวนท่ี 6 การแจงและรับทราบผลการประเมิน 
   เม่ือส้ินรอบการประเมินในแตละครั้งใหผูประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานแลวแจง 
ผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคล โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบ 
ผลการประเมิน กรณีท่ีผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินหนึ่งคนลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย 
 
  8. สวนท่ี 7 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
   ใหผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป (ถามี) เปนผูพิจารณา และใหความเห็นเก่ียวกับผลการประเมิน 
ปฏิบัติงาน กอนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ่ิน 
 
  9. สวนท่ี 8 ความเห็นของคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
   ใหประธานกรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ่ิน (ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หรือปลัดเทศบาล หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล แลวแต 
กรณี) เปนผูลงนาม ตามมติหรือความเห็นของการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ กอนนําเสนอนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี 
 
  10. สวนท่ี 9 ผลการพิจารณาของนายก องคการบริหารสวนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/
องคการบริหารสวนตําบล 
   ในสวนนี้ใหนายก องคการบริหารสวนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือองคการบริหาร
สวนตําบล เปนผูพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
 


