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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (สําหรับตําแหนงประเภท
บริหารทองถิ่น และอํานวยการทองถิ่น) 
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� ครั้งที่ 2 ว ันที่  1  เมษายน 25.. ถึง 30 กันยายน 25.. 
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1.1 กอนเร ิ่มรอบการประเมิน 
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 รวม 70 - - - - - 

 

หมายเหตุ  1. :�ก�; "� "�2����ก������<� ก���� ���� 2��=+ ��> 2�!ก�������0�:� 2 
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2. ก�;"���� “(���)�*+,������” �������� “��� "0� ” ��ก>�������=ก��ก��&���� "& > 2<� ��	�
���D��� กH����!�2�&�!!�����+�> 2 

สวนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (รอยละ ๗๐) 
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1.2 หลังสิ้นรอบการประเม ิน 
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รวม 30 - - - - -  

สวนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ (รอยละ ๓๐) 
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สวนที่ 4 สรุปผลการประเมิน 
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สวนที่ 3 ขอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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สวนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 

4.2 (�ก�������+����( ?2����� +� 
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สวนที่ 7 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี) 

� ��E���!ก!(�4�������( ?2����� +� 
� �"4�����E���ก����  ��"0 1. (���)�*+,������ 4��> 24�����2�&��......................... ����(�....................................................................................................................... ............ 
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U &�". ................................��D�<&�� 
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สวนที่ 6 การแจงและรับทราบผลการประเมิน 
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2. ����=�� 4��> 24�����2�&��......................... ����(�....................................................................................................................... ............ 
���4�����"�4��> 24�0��"0�2�&��......................... 
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ก���ก��ก���ก���ก�������+�(�ก���Q+!�+���^ ���"�
................................. 

สวนท ี่ 9 ผลการพ ิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 

� ��E���!���4�����E����4;�ก���ก��ก���ก���ก�������+�(�ก���Q+! �+�������2����ก������<�ก���� ����2��=+�� 
� �"4�����E���ก����  ��"0 1. (���)�*+,������ 4��> 24�����2�&��......................... ����(�....................................................................................................................... ............ 

2. ����=�� 4��> 24�����2�&��......................... ����(�....................................................................................................................... ............ 
���4�����"�> 24�0��"0�2�&��......................... 
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(...................................................................) 
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������ ��&ก �!	./��&ก��A����"/��&ก �!�. 
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สวนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (สําหรับตําแหนงประเภท
วิชาการ และทั่วไป) 

 

 

รอบการประเมิน 
 
 
 
 

ผูรับการประเมิน 
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�
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������................................................................................. 

���................................................................................. ����/$%�&......................................................................... �
��ก/ก��..................................................................................... 

ผูประเมิน 
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������........................................................................................ 

�
������������............................................................ �� ! ........................................................................... �
��ก/ก��..................................................................................... 

� ครั้งที่ 1 ว ันที่  1  ตุลาคม 25.. ถึง 31 มีนาคม 25.. 
� ครั้งที่ 2 ว ันที่  1  เมษายน 25.. ถึง 30 กันยายน 25.. 
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1.1 กอนเร ิ่มรอบการประเมิน 
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(�� �)�*+,������:���!ก�������+�4�0��0� ���4�0�=  >�	�ก���	�> 2(��
��� E	������ "0� �"�����:��+� &�A�B�� ��� 2����� 

2. ก�; "� ��� “(���)�*+,������” �������� “��� "0� ” ��ก>�������=ก��ก��&���� "& > 2<� ��	�
���D��� กH����!�2�&�!!�����+�> 2 

สวนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (รอยละ ๗๐) 
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1.2 หลังสิ้นรอบการประเม ิน 
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4. ก��!�+ก����D��� +A        

5. ก���
������D��"�        

สมรรถนะประจําสายงาน        

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

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

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

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

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

รวม 30 - - - - -  

สวนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ (รอยละ ๓๐) 
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สวนที่ 4 สรุปผลการประเมิน 
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��T�!�����; <.A.  U &(?2�!ก�������+���:�2�2��ก����� 	�� �������Q+! �+���:�2�ก+ (�����"� "���
��5����& 
����ก + ���U&�� B�ก ���������� ��������ก������ " �>  2�ก��>� 2 ���( ?2����� +���:� 2� 2��ก��� �� & +�  ":� 24P����P 4P�� @กV�:�ก���Q +! � +����ก �( ?2� !ก������� +� ���	������ +�(� 
ก���Q+! �+��� 2�&4�����D�*��� U����:����� "�> 2�ก��ก �>�2 U &�0����$%�&>  2�!���!�2��ก��ก�������+�(�ก���Q+! �+�������ก ���2� 	@�����&�������>� 2��D���กH�� 
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������............................................... �
������................................................. 
���"�........................... ���"�................................. 

 
 

4.1 (�ก�������+������ 
�2�<�	2����!������ > 2�����+�����������ก����� ���� กH��/��!���"04����
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(.......................................................) 
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สวนที่ 3 ขอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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สวนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 

4.2 (�ก�������+����( ?2����� +� 
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รวม 100  
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สวนที่ 7 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี) 

� ��E���!ก!(�4�������( ?2����� +� 
� �"4�����E���ก����  ��"0 1. (���)�*+,������ 4��> 24�����2�&��......................... ����(�....................................................................................................................... ............ 

2. ����=�� 4��> 24�����2�&��......................... ����(�....................................................................................................................... ............ 
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�
������.................................................................... 

���"�................................. 

 

 

 
 

 
� > 2�	2�(�ก�������+�:�2���!��2� 

 
������.......................................................... 

(.........................................................) 
�
������............................................................... 

(?2�����+� 
���"�................................. 

� > 2�!���!(�ก�������+���2� 

 
������......................................................... 

(.........................................................) 
�
������............................................................... 

(? 2�!ก������� +� 
���"�................................. 

� > 2�	2�(�ก�������+���2���������"�.............................. 
���(?2�!ก�������+�>��&+�&��������!���! 
U &�". ................................��D�<&�� 

 
������......................................................... 

(.........................................................) 
�
������........................................................................ 

<&�� 
���"�................................. 

 

 

สวนที่ 6 การแจงและรับทราบผลการประเมิน 
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� ��E���!ก!(�4������� � (?2����� +� ��������"� 4  ���� � (?2!�4!!]����� ���@0�>� ��������"� 7 
� �"4�����E���ก����  ��"0 1. (���)�*+,������ 4��> 24�����2�&��......................... ����(�....................................................................................................................... ............ 

2. ����=�� 4��> 24�����2�&��......................... ����(�................................................................................................................................... 
���4�����"�4��> 24�0��"0�2�&��......................... 

 
������..................................................................... 

(...................................................................) 
�
������ ��  �!	./��  ��A!��/��   �!�. ���*��

ก���ก��ก���ก���ก�������+�(�ก���Q+!�+���^ ���"�
................................. 

สวนท ี่ 9 ผลการพ ิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 

� ��E���!���4�����E����4;�ก���ก��ก���ก���ก�������+�(�ก���Q+! �+�������2����ก������<�ก���� ����2��=+�� 
� �"4�����E���ก����  ��"0 1. (���)�*+,������ 4��> 24�����2�&��......................... ����(�....................................................................................................................... ............ 

2. ����=�� 4��> 24�����2�&��......................... ����(�....................................................................................................................... ............ 
���4�����"�> 24�0��"0�2�&��......................... 

 
������.................................................................... 

(...................................................................) 
�
������ ��&ก �!	./��&ก��A����"/��&ก �!�. 

���"�................................. 

 

 
 

 

 

สวนท ี่ 8 ความเห ็นของคณะกรรมการกล ั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัต ิงานของขาราชการหร ือพน ักงานสวนท องถน ิ่ 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (สําหรับขาราชการบรรจุ
ใหม หรืออยูระหวางทดลองปฏิบัติราชการ) 

 

 

รอบการประเมิน 
 
 
 
 

ผูรับการประเมิน 

������	
����������................................................. ����-����ก��.................................................................... �
������........................................................................................ 

�
������������............................................................. �� !............................................................................... ����"��
������................................................................................. 

���................................................................................. ����/$%�&......................................................................... �
��ก/ก��..................................................................................... 

ผูประเมิน 

������	
����������................................................. ����-����ก��.................................................................... �
������........................................................................................ 

�
������������............................................................ �� ! ........................................................................... �
��ก/ก��..................................................................................... 

� ครั้งที่ 1 ว ันที่  1  ตุลาคม 25.. ถึง 31 มีนาคม 25.. 
� ครั้งที่ 2 ว ันที่  1  เมษายน 25.. ถึง 30 กันยายน 25.. 
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1.1 กอนเร ิ่มรอบการประเมิน 
 
 

�
� ! 
�"� 

(���)�*+,������ 
 
 

(A) 

��� "0�  
 
 

(B) 

�0
���ก 
(�2�&��) 

 
(C) 

�� !4�������4����5����& (D) 

1 2 3 4 5 

         

         

         

 รวม 50 - - - - - 

 

หมายเหตุ  1. :�ก�; "� "�2����ก������<� ก���� ���� 2��=+ ��> 2�!ก�������0�:� 2 
����
������ ������ !�?��@0� :�2�
�� +�&�A�B�� ��� 2�����:�ก��< C�������ก
��� ��D�ก�� ����� +�
(�� �)�*+,������:���!ก�������+�4�0��0� ���4�0�=  >�	�ก���	�> 2(��
��� E	������ "0� �"�����:��+� &�A�B�� ��� 2����� 

2. ก�; "� ��� “(���)�*+,������” �������� “��� "0� ” ��ก>�������=ก��ก��&���� "& > 2<� ��	�
���D��� กH����!�2�&�!!�����+�> 2 

สวนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (รอยละ ๕๐) 
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1.2 หลังสิ้นรอบการประเม ิน 
 
 

�
� ! 

��� "0�  

ก�������+������ (�ก�������+� 
���(?2�����+� 
(�� !4����) 

(H) 

4�����"�> 2 

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

(�ก�� 
���+���� 
�"��
���E	������ "0�  

(E) 

��กH��/��!���"0 
4����
���E	 

(F) 

(�ก�������+� 
(�� !4����) 

(G) 
      

      

      

 รวม - -  

 

���&���� ��กH��/��!���"04����
���E	 ���&=@� ��กH��/��ก����"��� �&��&����(?2�����+���� (���)�*+,�������
���E	�&?�:��� !4�������4����5����&:  
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����=�� 
 
 

(A) 

 
 

�0
���ก 
(�2�&��) 

 
 

(B) 

�� ! �"�
4� �� � ���

����H�� 
ก
���  
�
������ 

(C) 

�� !����=���"�42�<! 
�������"&!ก!<	����ก������=�� 4���� �"�

> 2 ���
����� 

���"&!��"&! 

 
(G) 

 
(�4���� 

�"�> 2 
(H) = (B) x (G) 

5 

ก�������+������ (�ก�������+� 
���(?2�����+� 

(�� !) 

(F) 

��กH��/��!���"0 
4����
���E	 

(D) 

(�ก�������+� 
(�� !) 

(E) 
สมรรถนะหลัก        

1. ก������(���)�*+,        

2. ก��&@ ���:�4���=?ก�2�����	�+&*���        

3. 4�����2�:	:���4Bก������!!���        

4. ก��!�+ก����D��� +A        

5. ก���
������D��"�        

สมรรถนะประจําสายงาน        

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

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

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

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

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

รวม 50 - - - - -  

สวนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ (รอยละ ๕๐) 
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สวนที่ 4 สรุปผลการประเมิน 

 

 
 
 

�2��ก��ก�������+�(�ก���Q+!�+���R!!�"0	 �
��@0� �����������-����ก��  .......................................................�
������...................................................... 
S@�����>��"0	���"&ก� �� (?2� !ก������� +� ก!����-����ก�� ..............................................................................�P��� ��  ....................................... S@�����>��"0	���"&ก� �� ( ?2����� +� 

(?2�����+� ���(?2�!ก�������+� > 2�"�2��ก������ก�ก
��� ก�������+�(�ก���Q+!�+��� ���ก�! 2�& �����"� 1 ก�������+�(���)�*+,������ ��������"� 2 ก�������+�
����=�� �<���:�2�
���!�����+�(�ก���Q+!�+���:���!ก�������+� 4�0��"�.. ���	
��T�!�����; <.A U &(?2�!ก�������+���:�2�2��ก����� 	���������Q+!�+���:�2�ก+ (�����"� "���
��5����& 
����ก + ���U&�� B�ก ���������� ��������ก������ " �>  2�ก��>� 2 ���( ?2����� +���:� 2� 2��ก��� �� & +�  ":� 24P����P 4P�� @กV�:�ก���Q +! � +����ก �( ?2� !ก������� +� ���	������ +�(� 
ก���Q+! �+��� 2�&4�����D�*��� U����:����� "�> 2�ก��ก �>�2 U &�0����$%�&>  2�!���!�2��ก��ก�������+�(�ก���Q+! �+�������ก ���2� 	@�����&�������>� 2��D���กH�� 

 
 

��� ���.....................................................((?2�!ก�������+�) ��� ���  ................................... ((?2�����+�) 
(…………...............................………) (.....................................................) 

�
������............................................... �
������................................................. 
���"�........................... ���"�................................. 

 
 

4.1 (�ก�������+������ 
�2�<�	2����!������ > 2�����+�����������ก����� ���� กH��/��!���"04����
��� E	�"�� "�&?�	� +� 

 
(��� ���).  ................................. (?2� !ก������� +� 

(.......................................................) 
�
������...................................................... 

���"�............................................. 

สวนที่ 3 ขอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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สวนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 

4.2 (�ก�������+����( ?2����� +� 
 
 

��&ก�� 4������E� 
(�2�&��) 

(�ก�������+� 
(�2�&��) �� !(�ก�������+� 

1. (�� �)�*+,������ 50  
�  "� �� �0�����2�&�� 90 �@0�>� 
�  "��ก �0�����2�&�� 80 ���>��=@��2�&�� 90 
�  " �0�����2�&�� 70 ���>��=@��2�&�� 80 
� <�:	 �0�����2�&�� 60 ���>��=@��2�&�� 70 
� �2����!�� �� ��
�ก���� 2�&�� 60 

2. ก�������+�����=�� 50  

รวม 100  

 

(��� ���).  ................................. (?2����� +� 
(.......................................................) 

�
������...................................................... 
���"�.............................................. 

 

 
(���)�*+,��������������=�� 

�"�����ก<C�� 
(ก) 

� +* "ก��< C�� 
 

(�) 

� ������������&����� 
ก��<C�� 

(4) 

� +* "ก��� (�:�ก��<C�� 
 

(�) 
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สวนที่ 7 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี) 

� ��E���!ก!(�4�������( ?2����� +� 
� �"4�����E���ก����  ��"0 1. (���)�*+,������ 4��> 24�����2�&��......................... ����(�....................................................................................................................... ............ 

2. ����=�� 4��> 24�����2�&��......................... ����(�....................................................................................................................... ............ 
���4�����"�4��> 24�0��"0�2�&��.......................... 

 
������.................................................................... 

(...................................................................) 
�
������.................................................................... 

���"�................................. 

 

 
 

� > 2�	2�(�ก�������+�:�2���!��2� 

 
������.......................................................... 

(.........................................................) 
�
������............................................................... 

(?2�����+� 
���"�................................. 

� > 2�!���!(�ก�������+���2� 

 
������......................................................... 

(.........................................................) 
�
������............................................................... 

(? 2�!ก������� +� 
���"�................................. 

� > 2�	2�(�ก�������+���2���������"�.............................. 
���(?2�!ก�������+�>��&+�&��������!���! 
U &�". ................................ ��D�<&�� 

 
������......................................................... 

(.........................................................) 
�
������........................................................................ 

<&�� 
���"�................................. 

 
 
 

 

สวนที่ 6 การแจงและรับทราบผลการประเมิน 
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� ��E���!ก!(�4������� � (?2����� +� ��������"� 4  ���� � (?2!�4!!]����� ���@0�>� ��������"� 7 
� �"4�����E���ก����  ��"0 1. (���)�*+,������ 4��> 24�����2�&��......................... ����(�....................................................................................................................... ............ 

2. ����=�� 4��> 24�����2�&��......................... ����(�................................................................................................................................... 
���4�����"�4��> 24�0��"0�2�&��......................... 

 
������..................................................................... 

(...................................................................) 
�
������ ��  �!	./��  ��A!��/��   �!�. ���*��
ก���ก��ก���ก���ก�������+�(�ก���Q+!�+���^ ���"�

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

สวนท ี่ 9 ผลการพ ิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 

� ��E���!���4�����E����4;�ก���ก��ก���ก���ก�������+�(�ก���Q+! �+�������2����ก������<�ก���� ����2��=+�� 
� �"4�����E���ก����  ��"0 1. (���)�*+,������ 4��> 24�����2�&��......................... ����(�................................................................................................................................... 

2. ����=�� 4��> 24�����2�&��......................... ����(�....................................................................................................................... ............ 
���4�����"�> 24�0��"0�2�&��......................... 

 
������.................................................................... 

(...................................................................) 
�
������ ��&ก �!	./��&ก��A����"/��&ก �!�. 

���"�................................. 

 
 

 

 

สวนท ี่ 8 ความเห ็นของคณะกรรมการกล ั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัต ิงานของขาราชการหร ือพน ักงานสวนท องถน ิ่ 



1 
 

(ตัวอยาง) 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

(สำหร ับตําแหนงประเภทวิชาการ และท ั่วไป) 

 
รอบการประเมิน �  ครั้งที่ 1 ว ันที่  1  ตุลาคม 2562  ถึง  31  ม ีนาคม 2563 

� ครั้งที่ 2 ว ันที่  1  เมษายน 25.. ถ ึง  30  ก ันยายน 25.. 
 

 

ผูรับการประเมิน 

เลขประจําตัวประชาชน X XXXX XXXXX XX X ชื่อ-นามสกุล นายศักดา ชูวงศ  ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล  

ตําแหนงประเภท วิชาการ  ระดับ ชํานาญการ  เลขที่ตําแหนง XX X XXXX XXXXX  

งาน........................................................................... สวน/ฝาย ฝายอํานวยการ  สํานัก/กอง สํานักปลัด  

ผูประเมิน 

เลขประจําตัวประชาชน X XXXX XXXXX XX X  ชื่อ-นามสก ุล นายอดิศร สุนทรว ิภาต  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด  

ตําแหนงประเภท อํานวยการทองถิ่น  ระดับ ตน  สํานัก/กอง สํานักปลัด  



2 
 

 

 
 

1.1 กอนเร ิ่มรอบการประเมิน 
 
 

�
� ! 
�"� 

(���)�*+,������ 
 
 

(A) 

��� "0�  
 
 

(B) 

�0
���ก 
(�2�&��) 

 
(C) 

�� !4�������4����5����& (D) 

1 2 3 4 5 

1 ��!!���!"&������ +�2����ก��� +�� Eก���� +ก�B �2�&�����ก��!��@ก�2��?�:���!!���!"&� 
�����+ ก.<.7 :���!! LHR �"4���=?ก�2�� 
4�!=2�� �����D��a		�! � 

25 80 85 90 95 100 

2 �(�����ก
�� ��"����+�*+��< ��� 
����+�*+(� 

�2�&�����(?2�"�(����ก;bB4����:�ก�� 
�����+�4����� 

25 40 50 60 70 80 

3 ก�������+�(�ก���Q+!�+����"����+�*+��< 
�������+�*+(� 

	
�����2����ก���"��"ก��	 �
��2��ก��ก�� 
�����+�(�ก���Q+!�+��� 4�0��"� 2/2563 ��2�
���E	��&:�� �����V�&� 2563 

20 5 10 15 20 25 

 รวม 70 - - - - - 

 

หมายเหตุ  1. :�ก�; "� "�2����ก������<� ก���� ���� 2��=+ ��> 2�!ก�������0�:� 2 
����
������ ������ !�?��@0� :�2�
�� +�&�A�B�� ��� 2�����:�ก��< C�������ก
��� ��D�ก�� ����� +�
(�� �)�*+,������:���!ก�������+�4�0��0� ���4�0�=  >�	�ก���	�> 2(��
��� E	������ "0� �"�����:��+� &�A�B�� ��� 2����� 

2. ก�;"���� “(���)�*+,������” �������� “��� "0� ” ��ก>�������=ก��ก��&���� "& > 2<� ��	�
���D��� กH����!�2�&�!!�����+�> 2 

สวนที่ 1 การประเม ินผลส ัมฤทธิ์ของงาน (ร อยละ ๗๐) 
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1.2 หลังสิ้นรอบการประเม ิน 
 
 

�
� ! 

��� "0�  

ก�������+������ (�ก�������+� 
���(?2�����+� 
(�� !4����) 

(H) 

4�����"�> 2 

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

(�ก�� 
���+���� 
�"��
���E	������ "0�  

(E) 

��กH��/��!���"0 
4����
���E	 

(F) 

(�ก�������+� 
(�� !4����) 

(G) 
1 90 1. �(�����ก
�������T 

2. !]�"�������Q+!�+���ก������2����ก�� ����?ก	2�� 
3. �2��?�:���!!A?�&B!�+ก���2��?�!�4��ก��2��=+���������+ 
(LHR) ����"	
����ก��!����ก
��� �"4�4��� �������� ��� 
������+�� ����a		�!� ���ก!�(�����ก
��� !]�"������ ��� 
4
�����������0���+�� ��� 

3 3 15 

2 70 !]�"���������ก�������+�4�����/U���ก�������+�4����� 4 4 20 

3 25 �!!�����+�(�ก���Q+!�+��� 5 5 20 

 รวม - - 55 

 

���&���� ��กH��/��!���"04����
���E	 ���&=@� ��กH��/��ก����"�(?2�!ก�������+��� �&��&����(?2�����+���� (���)�*+,�������
���E	�&?�:��� !4�������4����5����&:  
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����=�� 
 
 

(A) 

 
 

�0
���ก 
(�2�&��) 

 
 

(B) 

�� ! �"�
4� �� � ���

����H�� 
ก
���  
�
������ 

(C) 

�� !����=���"�42�<! 
�������"&!ก!<	����ก������=�� 4���� �"�

> 2 ���
����� 

���"&!��"&! 

 
(G) 

 
(�4���� 

�"�> 2 
(H) = (B) x (G) 

5 

ก�������+������ (�ก�������+� 
���(?2�����+� 

(�� !) 
 

(F) 

��กH��/��!���"0 
4����
���E	 

(D) 

(�ก�������+� 
(�� !) 

(E) 

สมรรถนะหลัก        

1. ก������(���)�*+, 5 3 U4��ก����!����ก���
���� 3 3 4 4 

2. ก��&@ ���:�4���=?ก�2�����	�+&*��� 4 2 ��&���ก������ �� 2 2 4 3.20 

3. 4�����2�:	:���4Bก������!!��� 4 2 ��!!H��กc���& 1 1 3 2.40 

4. ก��!�+ก����D��� +A 5 2 ���!"&�(?2��4
���@กV� 3 3 5 5 

5. ก���
������D��"� 4 2 ��D�	+����� 4 4 5 4 

สมรรถนะประจําสายงาน        

1. ก���ก2>��a]����� 
���+�ก����+���ก 2 2 ก���ก2>��a]��� 2����&� 2 2 4 1.60 

2. ก��4+ �+�4����B 2 2 �(�����ก
��� 3 3 5 2 

3. ก�������4����?2���4����� "�&���]:���&��� "< 2 2 ��!!ก��� ����� 3 3 5 2 

4. 4�������"& ��!4�!���4���=?ก�2�������� 2 2 ����"��
����� 2 2 4 1.60 

รวม 30 - - - - - 25.80 

สวนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ (รอยละ ๓๐) 
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สวนที่ 4 สรุปผลการประเมิน 

 

 

�2��ก��ก�������+�(�ก���Q+! �+���R!!�"0	 �P�@0� �������� ���-����ก��   นายศักดา ชูวงศ   �
������ น ักทร ัพยากรบุคคลชํานาญการ   
S@�����>��"0	���"&ก� �� (?2� !ก������� +� ก!����-����ก��  นายอดิศร สุนทรว ิภาต �
������  หัวหนาสําน ักปลัด S@�����>��"0	���"&ก� �� ( ?2����� +� 
(?2�����+� ���(?2�!ก�������+� > 2�"�2��ก������ก�ก
��� ก�������+�(�ก���Q+!�+��� ���ก�! 2�& �����"� 1 ก�������+�(���)�*+,������ ��������"� 2 ก�������+�����=�� �< ���:� 2

�P��!�����+�(�ก���Q +!�+���:���!ก�������+� 4�0��" �   2 ���	
��T�!�����; <.A. 2563 U &(?2�!ก�������+���:�2� 2��ก����� 	�� �������Q+! �+���:�2�ก+ (�����" �  "��� 
��5����& ����ก+ ���U&��B�ก������������������ก������"�> 2�ก��>�2 ���(?2�����+���:�2�2��ก����� &+� ":�24
�����
� 4
���@กV�:�ก���Q+!�+����ก�(?2�!ก�������+� ���	� 

����� +�(�ก���Q +!�+��� 2�&4�����D�*��� U����:����� "�> 2�ก��ก �>�2 U &�0����$%�&>  2�!���!�2��ก��ก�������+�(�ก���Q+! �+�������ก���2� 	@�����&�������>� 2��D���กH�� 
 

������  ศักดา ((?2�!ก�������+�) ������   อดิศร ((?2�����+�) 
(  นายศักดา  ชูวงศ   )  (  นายอดิศร  สุนทรว ิภาต  ) 

�
������ น ักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  �
������  หัวหนาสําน ักปลัด     
���"� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ���"� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

 
 

 

4.1 (�ก�������+������ 
�2�<�	2����!������ > 2�����+�����������ก����� ���� กH��/��!��� " 24����
��� E	�"�� "�&?�	� +� 

 
������  ศักดา ((?2�!ก�������+�) 

( นายศักดา ชูวงศ ) 
�
������ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  

���"� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

สวนที่ 3 ขอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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สวนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 

4.2 (�ก�������+����( ?2����� +� 
 
 

��&ก�� 4������E� 
(�2�&��) 

(�ก�������+� 
(�2�&��) �� !(�ก�������+� 

1. (�� �)�*+,������ 70 55 �  "� �� �0�����2�&�� 90 �@0�>� 
�  "��ก �0�����2�&�� 80 ���>��=@��2�&�� 90 
�  " �0�����2�&�� 70 ���>��=@��2�&�� 80 
� <�:	 �0�����2�&�� 60 ���>��=@��2�&�� 70 
� �2����!�� �� ��
�ก���� 2�&�� 60 

2. ก�������+�����=�� 30 25.80 

รวม 100 80.80 
 

������  อดิศร  ((?2�����+�) 
(  นายอดิศร  สุนทรว ิภาต ) 

�
������ หัวหนาสํานักปลัด  
���"� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

 

 
(���)�*+,��������������=�� 

�"�����ก<C�� 
(ก) 

� +* "ก��< C�� 
 

(�) 

� ������������&����� 
ก��<C�� 

(4) 

� +* "ก��� (�:�ก��<C�� 
 

(�) 
การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการ 
ปฏิบัติงานและเชื่อมโยงขอมูล 

ฝกอบรม พฤศจิกายน 2563 จัดทําโครงการพัฒนาระบบ และการ 
เชื่อมโยงข อม ูล 
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สวนที่ 7 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี) 

� ��E���!ก!(�4�������(?2�����+� 
� �"4�����E���ก����  ��"0 1. (���)�*+,������ 4��> 24�����2�&��......................... ����(�....................................................................................................................... ............ 

2. ����=�� 4��> 24�����2�&��......................... ����(�................................................................................................................................... 
���4�����"�4��> 24�0��"0�2�&��.......................... 

 
������   โควิด  

( นายโควิด แนมาก ) 
�
������  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบ ันล ือโลก 

���"� 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

 
 
� > 2�	2�(�ก�������+�:�2���!��2�  � > 2�!���!(�ก�������+���2� � > 2�	2�(�ก�������+���2���������"�.............................. 
   ���(?2�!ก�������+�>��&+�&��������!���! 

������ อดิศร  ������ ศักดา  U &�". ................................��D�<&�� 
( นายอดิศร  สุนทรว ิภาต ) ( นายศักดา ชูวงศ )  

�
������ หัวหนาสํานักปลัด   �
������ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ������......................................................... 
(?2�����+�  (?2�!ก������� +� (.........................................................) 

���"� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ���"� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 �
������........................................................................ 
   <&�� 
   ���"�................................. 

 

 

สวนที่ 6 การแจงและรับทราบผลการประเมิน 



8 
 

 
� ��E���!ก!(�4������� � (?2����� +� ��������"� 4  ���� � (?2!�4!!]����� ���@0�>� ��������"� 7 
� �"4�����E���ก����  ��"0 1. (���)�*+,������ 4��> 24�����2�&��......................... ����(�....................................................................................................................... ............ 

2. ����=�� 4��> 24�����2�&��......................... ����(�....................................................................................................................... ............ 
���4�����"�4��> 24�0��"0�2�&��......................... 

 
������  โควิด   

( นายโควิด แนมาก ) 
�
������  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบ ันล ือโลก 

���*��ก���ก��ก���ก���ก�������+�(�ก���Q+!�+���^ 
���"� 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

สวนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 

� ��E���!���4�����E����4;�ก���ก��ก���ก���ก�������+�(�ก���Q+! �+�������2����ก������<�ก���� ����2��=+�� 
� �"4�����E���ก����  ��"0 1. (���)�*+,������ 4��> 24�����2�&��......................... ����(�....................................................................................................................... ............ 

2. ����=�� 4��> 24�����2�&��......................... ����(�................................................................................................................................... 
���4�����"�> 24�0��"0�2�&��......................... 

 
������  บุญรักษา   

( นายบุญรักษา โชคชวย  ) 
�
������ นายกองคการบริหารสวนตําบลบ ันล ือโลก 

���"� 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

สวนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 



 

คําอธิบาย แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

 
 

�!!�����+�(�ก���Q+!�+�������2����ก������<�ก��������2��=+�� ��D��!!�����+�(�^ 
�"��
��ก��� ก.	. ก.�. ��� ก.�!�. ก
��� �@0� �<���:�2��D��!!�����+�(�ก���Q+!�+���:��?��!!��ก��� ���
�<�����D�ก������!ก�������+�(�ก���Q+!�+���:��?��!!��!!��4U�U�&"�������A U &:�2��+��:�2�!! 
�����+�(�^ �"0 �0������!ก�������+�4�0��"� 2/2563 ��D��2�>� �!����ก��D� 10 ��&ก��  ��"0 

d. �2��?����>� > 2�ก � ��!ก�������+� �2��?����(?2� !ก������� +� ���(?2�����+� 
e. �����"� 1 ก�������+�(���)�*+,������ 
f. �����"� 2 ก�������+�����=�� 
g. �����"� 3 �2��ก��ก�������+�(�ก���Q+!�+��� 
h. �����"� 4 ����(�ก�������+� 
i. �����"� 5 �(�<C��ก���Q+!�+���ก�� 
j. �����"� 6 ก���	2�����!���!(�ก�������+� 
k. �����"� 7 4�����E����(?2!�4!!]��������0�>� (=2��") 
l. �����"� 8 4�����E����4;�ก���ก��ก���ก���ก�������+�(�ก���Q+!�+������ 

�2����ก������<�ก��������2��=+�� 
dm. �����"� 9 (�ก��<+	��;������&ก��4Bก��!�+�������	���  ������&ก��A����" ����

��&ก��4Bก��!�+���� ����
�!� 
 

ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกคนดําเนินการจัดทําแบบประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของข าราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยใหบ ันทึกหรือระบ ุรายการ ดังนี้ 
๑. ขอมูลทั่วไป ไดแก รอบการประเมิน ขอมูลของผูรับการประเมิน และผูประเมิน รอบการ
ประเมิน 

:�2(?2�!ก�������+�!��@ก������!������D� ��!ก�������+�(�ก���Q+!�+������ 4�0��"� d 
����������"� d ����4� =@� fd �"��4� ����T= >� ����4�0��"� e ����������"� d ��V�&� =@� fm ก�&�&� ���
�T� "&�ก� 

ผูรับการประเมิน 
(?2�!ก�������+� ���&=@� �2����ก������<�ก��������2��=+���"���D�(?2=?ก�����+� U &:�2 

 
���+�ก��!��@ก ������!��2��?� > 2�ก� 
- ������	
���������� :�2��!����!�����	
���������� 13 ��ก 
-  � ��� ����ก�����(?2� !ก������� +� 
- �
������ ���&=@� :�2��!������
������:�ก��!�+�������
���!(?2 
����
������������ 

!�+����2��=+�� ����P������������P��&ก���2��=+�� ���� ����� ��4Bก��!�+��������P!� (?2�P��&ก��ก��4� � 
����2��
��ก��  ����:�2��!������
������:���&����
���!(?2 
����
�������������+��ก�� ����
������ 
���������>� �� �� �ก��<&�ก�!�44� �	2�<�ก�����*��;��� ��2����ก�;" 

- �
������������ ���&=@� �
������������!�+����2��=+�� �����
������������ 
�P��&ก��� 2��=+ �� �� ���P��� ��������� +��ก�� �� ���
���������������>� 

- �� ! ���&=@� �� !����
������������: ��������@�� ���� �� !�
���]ก�� �� ! 
�Q+!�+��� 



 

- ����"��
������ ���&=@� ����"��
������ 12 ��ก ����"� ก.	. ก.�. ��� ก.�!�. ก
���  
�����
��ก��� ก.	. ก.�. ��� ก.�!�. ก
���  

- ��� ���&=@� �������ก���"���ก ���(?2�!ก�������+��� !��� 
- ����/$%�& ���&=@� �������ก���"���ก ���(?2�!ก�������+��� !���� ����$%�& 
- �
��ก/ก�� ���&=@� �������ก���"���ก ���(?2�!ก�������+��� !�
��ก ����ก�� 

ผูประเมิน 
(?2�����+� ���&=@� (?2!�4!!]������2� 10 ������ก�A ก.	. ก.�. ��� ก.�!�. ������ ����H�� 

���>��ก"�&�ก!��ก�ก;bB ���� +* "ก�������+�(�ก���Q +!�+�������2����ก������<�ก��������2��=+�� <.A. 2558 
����ก2>��< +����+�=@� (R!!�"� 2) <.A. 2563 U &:�2(?2� !ก������� +�!��@ก������!�� 2��?����(?2�����+� > 2�ก � 

- ������	
���������� :�2��!����!�����	
���������� 13 ��ก 
-  � ��� ����ก�� ���(?2�����+� 
- �
������ ���&=@� �����
������:�ก��!�+������ 
- �
������������ ���&=@� �
������������!�+����2��=+�� �����
������������ 

�
���&ก���2��=+�� 
- �� ! ���&=@� �� !����
������������: ��������@�� 
- �
��ก/ก�� ���&=@� �������ก���"���ก ���(?2�����+��� !�
��ก ����ก�� 

2. สวนที่ 1 การประเม ินผลสัมฤทธ์ิของงาน 
1.1 กอนเริ่มรอบการประเมิน 

- ผลสัมฤทธิ์ของงาน ���&=@� ���/U4��ก��/ก+	ก����"�> 2�ก��ก��������(?2�!ก�������+� ���
( ?2����� +� U &:��� �����!ก������� +�� 2��กP�� (�� �)�* + B������>� �� 2�&ก� �� 2 ���/U4��ก��/ก +	ก��� :�
ก�; "�"� 2����ก���� ��<� ก�������� 2��=+ ��> 2�!ก���� ��� 2�:� 2 
����P��� �� ������ !�?��@0� :� 2�P� +� &� A�B 
�����2�����:�ก��<C�������ก
��� ��D�ก�������+�(���)�*+,������:���!ก�������+�4�0��0� ��� 
4�0�=  >�	�ก���	�> 2(��
��� E	������ "0� �"�����:��+� &�A�B����� 2����� 

- ตัวช้ีวัด (KPIs) ���&=@�  ��"��������&� 4����
���E	���ก���Q+!�+����"�ก
��� �@0� U &��D�
����&� �"��� �(���)�*+,������ ��������=�&ก�&�4�����ก�������(�ก���Q+!�+���> 2 U &ก
���  ��D�
��� "0�  �� +���+��; ������� "0�  �� +�4�;��< ̂ �^ 

- น้ําหนัก ���&=@� ก��ก
��� 4���0
���ก������"0� ������� ����
� !4����
�4]��� 
���"0� ������� U &�"����&��D��2�&�� 4���0
���ก���ก���2��2���"4������ก!�2�&�� 70 �����2�&�� 50 
��2����ก�;" 

- ระดับคะแนนและคาเปาหมาย ���&=@� �� !4��4���� 4����5����& ����ก;bB:�2 4�����"�
(?2�!ก�������+����(?2�����+��ก������ก�ก
��� �@0�	�กก���Q+!�+��� U &�!����ก��D� 5 �� ! > 2�ก� 

1) �� !�"� 5 ���&=@� �� !4��4�������4����5����&�"� "ก���4����5����&��ก ��D�
4����5����& �"��"4���&�ก����2���& ��ก�
�> 2�
���E	���4����5����&ก
��� 	�> 2 5 4���� 

2) �� !�"� g ���&=@� �� !4��4�������4����5����&�"� "ก�����5����& ��D�4����5����& �"��"
4���&�ก:��� !��@�� ��ก�
�> 2�
���E	���4����5����&ก
��� 	�> 2 4 4���� 

3) �� !�"� f ���&=@� �� !4��4�������4����5����&4��ก��� �"���D�>����4����5����& �"�
	��
�:�2�
���E	�����0�>�2 ��ก�
�> 2�
���E	���4����5����&ก
��� 	�> 2 3 4���� 

4) �� !�"� e ���&=@� �� !4��4�������4 ���� 2����&�" �� �Pก� ����5����& ��D�4 ���� 2����& �"�
�"4������& ��ก�
�> 2�
���E	���4����5����&ก
��� 	�> 2 2 4���� 



 

5) �� !�"� d ���&=@� �� !4��4�������4����5����&�"���
�ก�����5����&��ก ��D�4��
��5����& �"��"4������&� "���  ��ก�
�> 2�
��� E	���4����5����&กP�� 	�> 2 1 4���� 

1.2 หลังสิ้นรอบการประเมิน 
-   ลำดับตัวช้ีว ัด ���&=@� �P !��� "0� �"�กP�� ���� 2� 1.1 �����4�0�ก�����+ ����!ก������� +� 
- ผลการดำเนินงานที่สำเร็จตามตัวช้ีว ัด ���&=@� �� !4����5����&�"�(?2�!ก�������+��P�P��E	 
- หลักฐาน/ตัวบงช้ีความสําเร็จ ���&=@� ��กH��/��ก����"�(?2�!ก�������+��� �&��&� � ��( ?2

����� +�� �� � "�( ?2� !ก������� +�>  2����� +�(�ก�� P�� +����� " ��P�� E	���� �� " 2�   U &� "�� กH��/��ก���:  ��D�
��!���"0:�ก�������+�(������ 

- ผลการประเมิน ���&=@� �� !4�����"�(?2�!ก�������+���D�(?2�����+������ U &ก�� 
��"&!(�ก�� 
���+�����"��
���E	������"0�  (E) ก!�� !4�������4����5����&�"�(?2�����+����(?2�!ก�� 
����� +�ก
���  (D) 

- ผลการประเมินของผูประเมิน ���&=@� �� !4�����"�(?2�����+���D�(?2�����+� U &ก�� ��"&!
ก!�� !4�������4����5����&�"�(?2�����+����(?2�!ก�������+�ก
���  (D) 

- คะแนนที่ได ���&=@� ก���
�(�4�����"�> 2��4
���;����?���"�ก
���  U &4+ 4
���;	�ก 
�?�� = 4���0
���ก x (�ก�������+����(?2�����+�(�� !4����) 
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3. สวนที่ 2 การประเม ินสมรรถนะ 
ก�������+�����=�� ���&=@� ก�������+�<)�+ก����"��� ���ก���(?2�!ก�������+� �����

���"&!��"&!ก!<	����ก������=���"�กP��  U &ก�����+����!ก�������+�:�2( ?2�!ก�������+�����ก!(?2����� +� 
ก
��� ����=�� �0
���ก ����� !�"�4� ��� 

����=�� �!����ก��D� ����=����ก ����=�����	
�(?2!�+����
���!�
������������ 
!�+����2��=+�� ����
�������������
���&ก���2��=+�� ��������=�����	
���&��� �
���!�
������ ������
� +��ก�� ����
���������������>� ����"�กP�� >� 2:�����H��ก
��� �
������ 

1) ����=����ก (Competency) ���&=@� ����=����+�<)�+ก����"�ก
��� ��D� 4�;
�กV;���������2����ก������<�ก��������2��=+���"���ก4�	
���D��2���"  ��0� :�2�2����ก������ <�ก���
�����2��=+����ก4������+�����=����ก �<�����D�ก����������:�2�ก+ <)�+ก��� ���4���+&��"�<@� ���ก�A
����ก� �<���:�2�ก+ ���U&��B�?��� �����4Bก� ������� ��������A���+ ���ก�! 2�& 

• ก������(���)�*+, 
• ก��&@ ���:�4���=?ก�2����!*������	�+&*��� 
• ก����2�:	:���4Bก������!!��� 
• ก��!�+ก����D��� +A 
• ก���
������D��"� 

2) ����=�����	
���&��� (Functional Competency) ���&=@� ����=���"���!������� 
������+�:�2�	2���2��"�(?2 
����
�������0� z �����=�Q+!�+���ก+	:���2��"�> 2 "&+���@0� ���!���������=������4B 
�����4Bก��ก4��������2��=+�� U &:�2�2����ก������<�ก��������2��=+���
�������������+��ก�� ��� 
�
���������������>� �"ก�������+�����=�����	
���&��� 	
����>���2�&ก��� 3 ����=�� 

3) ����=�����	
�(?2!�+��� ���&=@� ����=���"�ก
��� ��D�4�;�กV;��
���!�2����ก�� 
����<�ก��������2��=+���"� 
����
��������&���(?2!�+��� :�H���(?2�
��"��"����+�*+��< �<����
��"�������� 
(?2:�2!�4!!]��:�2�����=�Q+!�+ ��2��"�> 2�&����"����+�*+��<����� 4�2�������=������4B�����4Bก� 
�ก4��������2��=+�� U &:�2�2����ก������<�ก��������2��=+���
������������!�+����2��=+�� ��� 
�
���&ก���2��=+�� �"ก�������+�����=�����	
�(?2!�+��� 	
���� 4 ����=�� ���ก�! 2�& 



 

• ก����D�(?2�
�:�ก�����"�&����� 
• 4��������=:�ก����D�( ?2�P 
• 4��������=:�ก��<C��4� 
• ก��4+ ��+�ก�&��*B 

- น้ําหนัก ���&=@� ก��ก
��� 4���0
���ก�������=��������� ����
� !4����
�4]��� 
����=�� U &�"����&��D��2�&�� 4���0
���ก���ก���2��2���"4������ก!�2�&�� 30 �����2�&�� 50 ��2����ก�;" 

- ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ���&=@� �� !�"�4� ����������=�� 
����"�����H��ก
��� �
������������
���������������� !ก
���  

- ระดับสมรรถนะท ี่ค นพบเมื อเทียบก ับพจนาน ุกรมสมรรถนะ ���&=@� �� !����=���� �� 
<)�+ก���ก���Q+!�+���ก���"�(?2�!ก�������+��� ���ก�������"&!ก!<	����ก������=�� �0������ ! 0 (A?�&B) 
- �� ! 5 

- หลักฐาน/ตัวบงช้ีความสําเร็จ ���&=@� ��กH�� ������ก��� �������?���+����	กV���� 4��
����=+�+�"����"&!����������4��������� ������!���"0!�ก=@�ก��!��ก�� 
���+�������(�ก���Q+!�+��� ���
(?2�!ก�������+�:�2�����+������ �����>��������=�������=������4�"��0�>���ก��&�<"&�>� 

- ผลการประเมิน (ระดับ) ���&=@� �� !����=������<)�+ก���ก���Q+!�+���ก���"�(?2�! ก��
�����+� �����+�����������กH��/��!���"04����
���E	�������"&!ก!<	����ก������=�� U &�" ����=��
�0������ ! 0 (A?�&B) - �� ! 5 

- ผลการประเมินของผูประเมิน ���&=@� �� !����=������<)�+ก���ก���Q+!�+���ก���"� (?2
�����+����ก���E����(?2�!ก�������+� �������"&!ก!<	����ก������=�� U &�"����=���0������ ! 0(A?�&B) - 
�� ! 5 

-  คะแนนท่ีไดตามตารางเปร ียบเทียบ > 2�ก � 
 

�� !�"� 
4� ��� 

�� !����=���"������+�> 2 
0 1 2 3 4 5 

1 > 2 0 4���� > 2 4 4���� > 2 5 4���� > 2 5 4���� > 2 5 4���� > 2 5 4���� 
2 > 2 0 4���� > 2 3 4���� > 2 4 4���� > 2 5 4���� > 2 5 4���� > 2 5 4���� 
3 > 2 0 4���� > 2 2 4���� > 2 3 4���� > 2 4 4���� > 2 5 4���� > 2 5 4���� 
4 > 2 0 4���� > 2 1 4���� > 2 2 4���� > 2 3 4���� > 2 4 4���� > 2 5 4���� 
5 > 2 0 4���� > 2 0 4���� > 2 1 4���� > 2 2 4���� > 2 3 4���� > 2 4 4���� 

 
U &ก���P��  !�"�(? 2����� +� �����+�>  2���� "&!ก !��  !�" �4� �� � ���� ��ก�"��  !����=���"� 

�����+�> 2 �� ! 2 ����"�� !�"�4� ����� !�"� 2 	�> 24��������ก! 4 4���� ������ก�"�� !�"������+�> 2 
��กก����� !�"��2��ก�� 1 �� !� @0�>� 	�� "4��4��������ก ! 5 4���� ��D��2� 

- ผลคะแนนที่ได ���&=@� ก���
�(�4�����"�> 2	�ก��������"&!��"&!��4
���;����?�� �"�
ก
���  U &4+ 4
���;	�ก 

�?�� = 4���0
���ก x 4�����"�> 2�����������"&!��"&! 
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4. สวนที่ 3 ขอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
:�2(?2�!ก�������+� ���(?2�����+� 
���+�ก��!��@ก/��!��2��?����� ����ก�� �
������ ��!ก��

�����+�4�0��"� ������	
��T�!�����; <.A. �"��"ก��	 �
��2��ก�� ��2�����&�������>�2��D���กH�� �0�����2�
��!ก������� +� 

5. สวนที่ 4 สรุปผลการประเมิน 
- ผลการประเมินตนเอง :�2(?2�!ก�������+�������!���(�ก�������+������ �����ก��� 

������กH��!���"04����
���E	 
- ผลการประเมินของผูประเมิน :�2(?2�����+�����(�ก�������+�	�ก�����"� 1 ก�������+� 

(���)�*+,������ ��������"� 2 ก�������+�����=�� ��2����4����(�ก�������+� 4����U &�"����& 
��D��2�&�� 

- ระดับผลการประเม ิน :�2(?2�����+���!��� !(�ก�������+� U &�!����D� 5 �� ! 
6. สวนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 

:�2(?2�����+�ก!(?2�!ก�������+�  
���+�ก��<+	��;�ก
��� ก+	ก���:�ก��<C�����/ 
����=�����(?2�!ก�������+�:���!ก�������+�= >� U &4������ก���/����=���"��2��ก��<C��:�2 " 
�@0� S@��4����D����/����=�� �"��"(�ก�������+���
�ก����� !��5����& ��ก>���" :�2����ก���/����=���"� 4� 
���	��"(�ก���!���ก���Q+!�+���:����4������"��2��ก��<C�����4�����:	������ :�2 
���+�ก�� ������+0�
��!ก�������+�:������4�0� 

7. สวนที่ 6 การแจงและรับทราบผลการประเมิน 
������+0���!ก�������+�:������4�0�:�2(?2�����+� �����+�(�ก���Q+!�+�����2��	2�(� ก��

�����+� :�2(?2�!ก�������+����!��D���&!�4� U &:�2(?2�!ก�������+�����&��������!���!(�ก�������+� 
ก�;"�"�(?2�!ก�������+�>��&+�&������&��������!���!(�ก�������+� :�2�2����ก������<�ก��������2��=+�� 
��@��4�����&���������D�<&�����> 2�"ก���	2�(�ก�������+� �ก������2� 2�& 

8. สวนที่ 7 ความเห็นของผูบังค ับบัญชาเหนือข ึ้นไป 
:�2(?2!�4!!]��������@0�>� (=2��") ��D�(?2<+	��;� ���:�24�����E��ก"�&�ก!(�ก�������+� 

�Q+!�+��� ก����
�����4;�ก���ก��ก���ก���ก�������+�(�ก���Q+!�+�������2����ก������<�ก�������
�2��=+�� 

9. สวนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือ 
พนักงานสวนทองถ่ิน 

:�2���*��ก��ก��ก���ก���ก�������+�(�ก���Q+!�+�������2����ก������<�ก�������
�2��=+�� (��  �!	. ������ ��A!�� ������  �!�. ��2����ก�;") ��D�(?2����� �����+����4�����E����ก��
������ 4;�ก���ก��ก���ก��� ^ ก����
�������&ก �!	. ������&ก��A����" ������&ก �!�. ��2����ก�;" 

10. สวนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
:������"0:�2��&ก �!	. ������&ก��A����" ������&ก �!�. ��D�(?2<+	��;�ก�������+�(� 

ก���Q+! �+������� 2����ก������<� ก���� ����2��=+�� 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒   .แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล  
 

  การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างนอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ตําแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย เช่น การพัฒนาไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ดังน้ัน 
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสด์ิ จึงจําเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถ่ินไปสู่ยุค 4. 0  โ ดยกําหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการทํางานโดยยึดหลัก  ธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก  
กล่าวคือ 
 1. เป็นองค์กรท่ีเปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน ต้องมีการบริหารจัดการท่ีเปิดเผย โปร่งใส ในการทํางาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจท่ีภาครัฐไม่ควรดําเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดคล้องกับการทํางานในแนวระนาบใน
ลักษณะของเครือข่ายมากกว่าสายการบังคับบัญชาในแนวด่ิง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อโยงการทํางานภายใน
ภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถ่ินด้วยกันเอง 
 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องทํางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยต้ังคําถามกับตนเองเสมอ
ว่าประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดยไม่ต้อง
รอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมท้ังใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความต้องการ
ของประชาชน พร้อมท้ังอํานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่างๆ  
สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตลอดเวลาตาม
ความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต  
เว็ปไซด์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
 3. องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทํางาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริ่เริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับ
โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า มีความยึดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
สํานักงานสมัยใหม่ รวมท้ังทําให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทของตน 
 4. การกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก  .พ  .ท่ี นร  1013 .4/ 42  ลงวันท่ี  5  พฤษภาคม  2563  เรื่อง 

เครื่องมือสํารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง   ) Digital Government Skill 
Self-Assessment   (โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลข องข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2560  
 ท้ังน้ีวิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 

ท้ังน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสด์ิได้เล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร อัน
ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างในสังกัด ซ่ึงจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานให้สําเร็จตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาท่ีกําหนดไว้ จึงได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความรู้ 
ความสามารถ ของอัตรากําลังท่ีมีอยู่ว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความรู้ในด้านใด  และได้กําหนด
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้ดังน้ี 

1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงตามหน่วยงาน 



 

ต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน การเข้ารับการฝึกอบรมท่ีหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดข้ึน เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ
ของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบล     
มหาสวัสด์ิเป็นผู้จัดอบรมเอง หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 

3. ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ในการทํางานระหว่างเจ้าหน้าท่ี
ด้วยกันเองหรือผู้ชํานาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอ่ืน ๆ ตลอดจนถึงการขอรับคําแนะนําปรึกษาจาก     
ผู้กํากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ เช่น สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

4. จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ี
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถ่ินในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรสามารถนํา
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการการปฏิบัติงานอันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการทํางานย่ิงข้ึน 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีความ
เสมอภาคและท่ัวถึง ด้วยการอํานวยความสะดวกและลดข้ันตอนการให้บริการประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีความ
พึงพอใจในให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
เพ่ือให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเน่ืองผ่านการศึกษาท้ัง
ในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถนํามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ต่อไป 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนําหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาใช้อย่าง
ต่อเน่ืองและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และการบริการท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิง องค์การบริหารส่วนตําบล      
มหาสวัสด์ิ  ยังได้มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแนวทางไทยแลนด์ 4. 0 คือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีเปิดกว้างและเชื่อมโยง โดยมีการบริหารจัดการท่ีเปิดเผย โปร่งใส ใน
การทํางาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซ่ึงกันและกัน 
ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนท่ัวไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการทํางานระหว่างกันและเปิด
กว้างซ่ึงการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสด์ิยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการทํางานท่ีต้องเข้าใจ
ประชาชนเป็นหลัก ทํางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยต้ังคําถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  
ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสําคัญ  การอํานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วน
ราชการ เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การทํางานร่วมกัน  มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้
ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ  WIFI รวมถึงเปิด
โอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตท่ีหน่วยงานให้ข้อมูลผ่านไลน์ เว็บไซต์  ของหน่วยงานด้วย 

 ท้ังน้ี ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสด์ิตามแนวทางข้างต้นน้ัน 
กําหนดให้ทุกตําแหน่งได้มีโอกาวรับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3  ปี ซ่ึงวิธีการพัฒนาอาจใช้

วิธีการใดวิธีการหน่ึง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  
ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อ
ประชาชนและท้องถ่ิน ซ่ึงการพัฒนาแรกจะเน้นท่ีการพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานท่ีจําเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ เช่น  



 

� การบริหารโครงการ  
� การให้บริการ 
� การวิจัย 
� ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
� การเขียนหนังสือราชการ 
� การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสด์ิเล็งเห็นว่า มี
ความสําคัญอย่างย่ิง เน่ืองจากว่าบุคลากรท่ีมาดํารงตําแหน่งในสังกัดน้ัน  มีท่ีมาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานท่ี  ต่างภาค  ต่างภาษาถ่ิน  ดังน้ัน ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสําคัญและจําเป็น
อย่างย่ิง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตําบลทุกคนท่ีพึงมี   เป็น
การหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาสวัสด์ิ  โดยจะมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 

� การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
� การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
� การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
� การบริการเป็นเลิศ 
� การทํางานเป็นทีม 

 

โดยองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสด์ิกําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง ไว้ในแผนอัตรากําลัง ๓ ปี พ .ศ .๒๕๖4 –  ๒๕๖6 โดยคํานึงยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน พ .ศ .๒๕๖4 –  ๒๕๖6  ดังน้ี 

 

 

 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  กําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือสร้างกลุ่มผู้นําและองค์การ
สุจริตธรรมท่ีมีศักด์ิศรี )Organization Integrity( 

  กลยุทธ์ท่ี ๑ .๑ ยกย่องข้าราชการ /ผู้นํารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
 กลยุทธ์ท่ี ๑ .๒ สร้างองค์การสุจริตธรรมท่ีมีศักด์ิศรี )Organization Integrity( 
 กลยุทธ์ท่ี ๑ .๓ กําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถ่ิน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วน

ท้องถ่ินในรูปแบบต่างๆ  
 กลยุทธ์ท่ี ๒ .๑ ปลูกจิตสํานึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 
 กลยุทธ์ท่ี ๒ .๒ กําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่ข้าราชการ              

          ทุกระดับ 
 กลยุทธ์ท่ี ๒ .๓ สร้างศูนย์กลางในการวิจัย สํารวจ ให้คําปรึกษาแนะนําและข้อมูลข่าวสาร 
         ด้านธรรมาภิบาล  
 กลยุทธ์ท่ี ๒ .๔ พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการอย่างเข้มข้น 
 กลยุทธ์ท่ี ๒ .๕ กําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
         และสู่มาตรฐานสากล  
 
 



 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
 กลยุทธ์ท่ี ๓ .๑ ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย  
                   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ท่ี ๓ .๒ ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ  
 กลยุทธ์ท่ี ๓ .๓ ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูลแก่ข้าราชส่วนท้องถ่ิน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน

คุณธรรม   จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 กลย ุทธ์ท่ี ๔ .๑ เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและ  
          กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
 กลยุทธ์ท่ี  ๔ .๒ เปิดให้ประชาชน และหน่วยงานอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตาม  
          สถานการณ์การทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

 รายละเอียดเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ  .ศ .๒๕๖4  –  ๒๕๖6                    
ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสด์ิ  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 


