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n1,4,11pritc.~ 

f'!Lc,l,J GJl,JJ, UI. 1 :ll,!11 ~;!);!)Ci[ . J,J "M, l!L[l,J,Jl,4, mL~LI,CIM.~Bll,nL~~Qf1!.LU l!Hn!:!1 :l!.f1!.LU£f::l1,!11 ¥-l'tlLI1 LI ~1,1.n._vrn~1 

f1tt~rM!.l!ILl'l IB~ l!Lrl,J,Ji,4,1f1.LW,CIM.l}LOO!.Wl'l!.!.LI::l'\ll,ll,JLLI:l~ °"' GJl,fttl'ILWUglLifl»t C', B)l, 

.. a;!) ::l,!flB¼n.c.u ::1.ri,1,1~@::l,!~11 ~011,nn.11 ::l,lnt~l!l»[!fl l!ll ::nll!.!.l'll!G~1,1.1LUP.L!.~Qf1!.LLil'l!.W~llM.::1,!11 

f1.L~Bll,_l!l,4,Ul'l»l!Hncr,::i.ri»t ncr,::!.[1!.LUn.GWJFG!.LUP.L!.~L,tm~Qf1~1,!l,ll,4,Ll,!t1::8::!.[!B~l,I. !.LUP.L!.~L,tm~Qri 

~Gl,!l,l l,4,~Lf,l,l.:l!.fiBB~L'. fl/,1. t l!,!,!,[l,~l,!L[l,J,J 1,4, i f1.L~LI ,CIM.~Bll,nL~~Qf1!.LU l!Hn!:!1 :l!.[1!.LU!!l!.U 

::nll!.!.1'11!"' Lf,UflGJ:1.f!tfttnL~ nL~flLl!L~:l!.[1:lftll!.!.l'll,!:ll,!11 ::nll!.!.1'11! ;!) ntnL~ LI~1,1.::nll!.!.l'll,! 

fl t);"n.BLI:l!.[1 ::nll!.!.l'll!n!:!1:l!.[1¼1, t f1 t C,~l,4,l!1:l!.f1~fll,l.11L)!l:lll11 !.LLILP.f:1,4,L!1 :l!.f1~f11,1.11L)!l!!l!.U 

' ::nll!.!.1'11! ;JJ nmL~ !.Ll,l.!:[l,~L~:l!.[1:lnll!.!.l'll,!:ll,!11 ::nll!.!.1'11,! ;!) nmL~ LI~1,1.::nll!.!.l'll! fltj;"n.GLI:l!.[1 

::nll!.!.l'll!ncr,::i.ri » t nt2~B¼1-!.LUfl tf1.Llol,4,IJ1 :l!.f1~f\l,l.11L)!l:ll,!11 nt2~G~LL'.!:[l,i,4,IJ1:l!.f1~fU'I. TIL)!l !!l!.U 
' ' 

µ 11,!il t l!I n1,1. L );J ll L [l,J,J 1,4, 1 nL~LI ,CIM. ~L l,!U!.L LI I'!!.!. LI ::ro l,l ~~r-1,1. 11 L )!l l,lf1,l,I. L);J ndi!.l!ILl'll'!L I!! ::nll !.!.l'll!LI Li,. 

n!:!1 :l!.f1» t OU, :ll,!fl G}LI _cll,I.L[1,f1.t~l,l»t!» t ::nll!.!.l'll!B~l,l.!.LLIP.L!.~Qf1!.LLil'l!.!.U ~UM. (Cit) . . 

Gf1.1!1GJl,G~L'.!1-J,JJt,fl»!:n t c.n1i1 ~l!lkjt,l!ll'!Lill 

I,,~ 1 LJ,mH J;"t:ll,,Lf,Uni,,[1 t l!l l)~ }l,l:l l,!TI n ,Cl~ j,l,l n!:!1 :?!.[1!.LUn t nL~rn11,g1,4,un:»l,!HnC!1:l!. [1!.LU n.BU:l!.[1_1,!~Gn~ 1 
,. ,. ,. ~ 

l,j n/,1.L);J LI'! tL ~u ~ J nL~L nl1il ~!.Lunt Gf1.1,!1G Jl,B~ 1,1. r-1,J Jt,fl » f:L !1-» t nL~Lf1.11il ~!. LU n t c. nil 1BJl,G~l,l.r-J,J Jt,fl » !: 
Bnl!1!.LU [!fll!ll n ~~~n.1::10~1,1.~r,1,1. TIL)!l~!.L.\')¼1, 1~ l'l~,1!111!.LUn.}~t l,!L[l,J,Jl,4, mL~U,tJ,M.!!l!.U 

~}l,l@~nL~l,!H c.i L:tuflBJ:l.flt i,,~ 1L!ll'!Ltl,ll!lk£:C.,l!ll!ln1,1.L);Jn._vn:@}M.nL~~c.11,g1,4,un:»l,!Hl!ln.1,1.L);J» t 
. . , 

• !!l!.U~11t,11TI !.UL fl M.j,1,4,JJ, 1!.LU~Gll,Lf,ll'l,lill'ILC,l,lG~/,1. 
• l!l,@/,1.:l!.[1!.LUG~l,I. l!lnl,I.L);J~Ll,!t11'!Ll!l~!.ill!.LUG~l,I. t,~ 11,lt!.l'!LC,l,l@~l,I. f1.L~~Gll,M.LLJl'\ll,lG~l,I. nL~l,!Hl'\lLl'l!:f11'1Ll!I 

nL~~.(1Qf1!.LUULl,,l,!HnC!1::!.[1fll!ll Ofll :ll,!flG}U ,tJ,1,1.L[l,nt~l!l»t!» t nL~~c.11,g1,4,un:»l,!H ("') 
. , 

nn, Gl!l~l!I n.c.u::i.n l,l~Gn:1,1., nL~llln.tin !.LUl,!Hnm::i.ni.w f1l c.11,,, ,rl"",,,. l"_,,...,.1,, br'll...,1" -J" 111 

n1,4, 11_1}[1 t B~ 

l'!Ltl,l GJl,JJ, w 1::1,!11 ~;!);!)Ci[ . J,J "M, l,!L[l,J,J 1,4, mL~U,t1M.rn11,nL~~Qf1!.LU l,!Hn!!l::!.f1!.LU£f::l1,!11 ¥al'tlU1 u~1,1.n._vrn ~1 

f1tt~nLi!.l!ILl'l ~~1 l!L[l,J,Jl,4,1f1.LW_clM.l}Ll,!U!.LUl'l!.!.U:ll'\ll,ll,JLU::l.~ll, f1l GJJ,ntl'ILc,l,lUglUlil»t;!) GJl, 

-Ci[-



Lftl !.LI!, ~!:I,) ri.rtl,l IA 1 U ll L n, G )!I G1'1,l,l1 Lp.n.G µ llL n.l,l IA 1 rnll,n.L~~Qfl,!.LU ll Hl'l,[!I :l!.fl,!.LU 

~GW n.»U!.LUrt!.W:lftll,J G)l1Gr1.l,l1 r1,l,l~Gll,r1.LMl tf1,il\r1. t llLr1.l,llA 1 r1.L~U,t\M.~Gll,r1.L~~Qfl,!.LU llHl'l,(:!1 :l!.fl,!.LU llH 

~J,!lil~ (~LJ) · ~n,.in.,g.u !}fl, tn.J:G!J,11\ 1L1oiu,ci.n.~~,D,~~Gll,n.G1on.~ mLtl,Jlllilln.(:!1:l!.fl, ~ » t (a.) 
' . . ll t,\'lt~TI tL~U~~r1.[!I :l!.fl,!.LU ler1~~ 11!.LU[:!,\'lt L~r1.Lll M.r1.Q, 1G~G~ll Lll~ll 

• n,1,J~ p,.illG,tL~LflGllLn.l,llA mL~u ,t1,M.xt t n.(:!rntfl,!.LU llHn.LtlAn.kG ~G ~llLll~llrtGlln.(!rttn.C!rntfl,tLUn.k ,tl 
• • • IAftlW n,rt, :l!.fl,!.LU llHr1.L!.IAr1.!.Gll,Grtll Lll~lln.rti :l!.fl,!.LUr1.!. H 11\llllill lll,J l,J r1.llLtn.n. 1n.L!.1Ar1.rt1 :l!.fl,!.LU n.t H II\' F'""' "" ,., F' p .... ,,,,. .... i,. "" ,.,,. ... I, 

r1.(:!1:l!.fl,!.LU llH~~ 11 o© G~rtLl,ll'l,(:!1:l!.fl.~xt t ~ kl,J:lll)ll1mL~~Qfl,!.LU llHl'l,(:!1:l!.fl,!.LUn. t (~) 
• ~ ~ ~ ~ 

n.L~l,ln,lffl,!.LU n,' UGG~lill,l111Ar1.rt1::!.fl,!.LUn.!.t-:l~Gll,:lr1.ll!.!.rtlen.rti::!.f1,Hr1.rt mrti ::!.fl,Hil\' ::n.llt!.rtl,lG!.11\ ......, .,. I, F' ..,. ,,.,, ... ,. l,;' ,.,. nn I, P 

!.LU ll,L!. ~Qfl,!.LUrt!.W ~ llM.n.[:!1 ::!.fl,!.LU r1.}il\Lj,! r1.},\'lt~n.n, 11 :lY:lll11 n.L~~Gll,1!,,~ 1 Lj,!llH .\"-::L!.i,!1 ~!.LUL);A.ll lil l 
. ~ . n, [:!1 ::!.fl, ,tl G )!I n.L~~G fl, I!,~ 1 Lj,! rtL 1,1,J n, Lfl U ».i~lille11 r1.[:!1 ::!.fl,!. LU n.k ,tl xt t r1.[:!1 :l!.fl,!.LU n.Gtn.JG ~,:: 1:m !.LU ll,L!. 

l,ln,lifl,!.LU n,' ::n.ll!.!.rtleG!.il\rt!.Wl,lllM.::ll11 n.L~~Gll,91AllrtlellHLn.l!JIM.:lll11 fl,' u,, ~lfl,r1.!.fl,GM.1 n,rt, ::!.fl,!.LUn.tH '"="""""' t, p "" ,. ,.., ,., Wi ,., F'... ,.,,, 

u,m, ~l!,,111oc.1..i Ln.::n.11 Ll'I.U!.fl,Ll,Jil\, IALn..irt n.rti::!.fl,Hil\, n.rt1::!.f1.!.Lun.c.1.~Lt.i::1.n., (~) I ,SI, X' p O p O l'I I, f" l'I ,C, "" 1'111 I, -I I, 

~llUl,lGll,~ll" 11n.ll ll"1 l,l rtn.G!.Lun., l!,,Lr1.LGrtHn.rt ,n.m::tfl,H .i, lllill lil' n. m::1.m LU::ll ::1.n., ,, I,. f"'I" _,, ·1, o """ I,,;' ..., ,111 ·,.; n I,; "" I_. ·i, 

r1.L~~Qfl,!.LUllH~llUl,lG~n.ll~fl,1r1.}fl,Lfll!.Ll!,,~n,11rtt/,r1.[!i::!.f1,!.LUn.l,~::ll11n.[!l:l!.fl,~xtt r1.Gll,lil~r1.l,rtLtl,J~L,tLll\%11\ 

~f\11\ 11 L)/l r1.ll ~fl, 1 llL,(l!.LU~Gl:11\ llLrtil\n.Grtr1.l,J?~r1.L~Gl:il\ ll Lr1.lll n.~& 1 ~llfl, 11n.ll ~fl, 1!.LU [:!t!IW 
• r1.[:!H:!.fl,!.L U r1.l,t:J n. 11 

t' LIAl,ll!,,l,l1 IAl'l,L~l,ln,[jfl,!.LU llHr1.rt1:l!.fl,r1.n.1m' ~llUl,l Gll,l'tLl,l:lll11 l,l rl,11\LU l,lLU :l!.fl,IA!.LU9t:: ll11 lbftlU1 U llil\rtLl,l t1 I, 0 ,,,,. l,f' ...,.,. .... "" I, l'f O f" i:,,,c, ,I ,.., 

r1.[!i::!.fl,!.LUn.l,~~Gll,r1.L~~Qfl,!.LUllHr1.[!1::!.f1, ~L,tLII\[:! r1.[!i::!.f1.~xttn.(!l::!.f1,!.LUn.G!.:lll)ll11n.1, (u,) 
• ll Y 1,J n. ll L!.n. ~::!.:lll11 !.LUll,L!.r1.tj,!r1.~:l!. !.U \'l~Gr1.J!':l!.n.Q, 1l!l ,t-jt!£1l!l™LY l!,,LGG!:11\ rt~m~ mi:.in.lA 1m1e:: Lrtil\ 1 ~ 

£~1lLllil\Gl:il\ ~ p.,t£t:lill£t:lil ,t-jt)£l liln,l,\LY!.LU £t:UG ~1 l!,,LG GM.~ll ~ 1 ftJ. Gl:11\)?t !.LU r1.!} 1L)/ll',,LGft1¥!, t!l!.U n. t n.c.µu ».in.r,: 1 

~ L ~~ ll n.n. UL I',, l!l GIA ll L r1. LU £~Lftl !. LI',,~» t lil l,li: t)£l :l ll11 n.L~~ G fl, g IAllrt » ll H l!l n..i L ,\J !. LU r1.l, ii\ Lj,! 

~,t-11\l!lLl,J~n,J!'::!.::~, u,ci..iL_rL~n.tJ,!lil» ::n.lltt~ieG~LUP.Lt~iffl.!.LUrtttu~llM.l!ln,l,\LY ~~mtt n.~::1.::~1~r,.i11L!;<) 

n.L~::ruRu »n. 11 rt1e:: Lrt.i, ::ll11rtt!.9fl, 1.n. Q,, ~L /l G n.L~~Gll,1!,,~, L),!rtLrn lil ,t-ll:t !£1G i:.i n.diu ».il!ln..iLy G i:.i I!,~, L),!rtLtl,J 

lil ,t-ll:t)£l:l ll11 fl Lrtil\L Q, 1 n.L~~Gll,glAllrt» llH lilr1.il\L,\J µ 11,\'lt n.L~ ~,D, Qfl,!.LU llHn. (:!1 :l!. fl,r1.n.1m t n.11 rtt/,~llU l,l G~ 
. , 

L!A,l!l ~::ll11l!lr1.il\L,\J ~L,ti,.i~ r1.[!:1:l!.fl,!.LU n.k~:: ll11 n.u:1::!.fl, ~» 1,n.u:rntfl,!.LUn.G!.:l ll)ll1m t ("I) 
n.,v t~ll l!lln.Lt 1Al!l11 ~ »n. t llLn.l,l IA mL ~ u ,t1M.xt lJ.!L,\!, ::t fl,n.L~~ Q fl,!.L u 

llHn. [:!1 ::!. fl,!. LU £~:l ll11 ~ftl u, U ».il,l LU :l!.fl,llLr1.l,l IA 1» t ~u iA.~Gll,rl,/l um11 n.G ~mt ll L l1 ("') 

!.LU£t::l~1 1'1,Gl,ll'l,,G,rtLl,l!.LUl'l,!}1L)/lxttllLr1.l,llA1n.L~U,t\M.~Gll,r1.L~~Qfl,!.LUllHr1.[!1:l!.fl,!.LU C!>C!l G~" 
• 

r1.IA 11!),fl, t G)ll 

rtLtl,J G~~ W, 1Jlll11 p~~"I "l,l. M. llLr1.l,llA mL~U,tlM.~Gll,rl,L~~Qfl,!.LU llHl'l,(:!1 ::!.fl,!.LU£~:lll11 ~ruu, u».i~11rn~, 

fl.t t~n.di!.l,lLrt rn~ llLr1,l,llA1n.LW,Cl,M.~llU!.Wrt!.!.U::ftll,Jl,lLU:l!.fl,rnll, ©© G~n.trtLWU~Ullxtt ,,_, G~ 

.~ Gll,l'tLl,lLfll!.Li!,,M.!.LU n.GU:l!.fl,GM.1 rtil\ 11,lU~l,lrl,l,ln,n 11Ar1.Gr1.L~ll tn.11\G!.il\ !.LUll,L!.r1.tleG!.il\ 11 "" f' I I,,.,,., 11 l,,;'f" f" I p I P 

llr1.L)/l r1.tj2!.Lil\l,r1.!.LU isl ~GG!:11\ llLr1.l,llA 1Gl:il\· l!l fil\~~n.r,j2!.Lil\!,r1.!. LU isl ~Gµ11» 1, l'l,L~~ Qfl,!.LU r1.[:!1 :l!.fl,!.LUllH 

~fll!l ~t~11 n, ,C1,~llLr1.l,llA 1 r1.L~U ,t\M.~Gll,1'1,L~~Qfl,!.LU llHl'l,(!l:l!.fl, ~n,Q, 1rt~1l!l 11~»n. ~llLr1.l,llA mt l'l,L~~,D,Qfl,!.LUllH 

l'l,(!l:l!.fl,~»L rl,/lLlln.11 (!) ~n..t,Gl:11\ ftl,JLrl,~ (!) ~n.,t-~»l,\llL,(lG!:11\1'1,Gj,\'lt llLr1.l,llA1n.L~U,tlM.t!l!.U 

-U,-



leUl,I,! IA 11\L~ LI );t,M ~ L J.lU t LU rttW 11, L!l~tfl, 

fl IA t i,\Ll,1,ft~UIA~WtLUL~k,lll1\rtiik 

• (Li,\11,&LH1 R~MM,13) ~ ' , 

M ~~ U131J.lM 

"~ll/fl t~J.lLfl.l,llA mt 11,~~Lr 1313~Uflk, 1~tLUl!,Lt1\t~l3k,1,1, ~BU Bk,11\UJ;t,Ljlfl.~~tn, t rttt!l1\f,!, 1rtLtlell,l!,!1~ t 13~ 1 

1\L~W,Qfl.tLUJ.lHM,(!l~tfl,tLU~13Wrt~ULflltL&~fltP,tLUrttW~flll,I~~ t i,\r\1,1,L1)&Ll3J.lLfl.kllA 1 [}~1t ' . . • tLUM,Lll,J.l11\f,!, 1 M,t,1~p,11mtrtL!' ~L,1:11,1,L~ 1tLUrtL~fl.131!,l,ltJfl.k~J.lLfl.l,!IA 11\L~UJ;t,M (U9) 

tLUrttW1\f,!, 1 rtlel~l3J.'!L~Ufl13,1:lftt 1\trtL!' ~13U13k,1,1,UJ;t,LjlLy\ 1fl.fl~ 1~rtLii~~n,~~Lrl313~Uflk,1 ~ 
" " tLU l!,LtM,t~L,1:11,1,txtBk,1,1, ~BU tLU fl trtLl5~ Bk,1,1, UJ;t,Ljlt LU fl trtL!5~13k,1,1, J.lLfl.l,!IA 1 I,\ ~fl.~13t (Gl) 

tLUrttWM,L!l~tfl.rtf,!,1 J.lLfl.l,!IA11,l~fl. ("') 

fl t~fl.BU~tfl, ~!'\1,1, 11 L)/!fl.~~t~J.l11 ~!'\1,1, 11L)/!1Atti ~tfl,UL,\,leLfl.l,! IA 111,L~U );t,M~Bll,11,L~\&.fl.Qfl,tLU 

J.lHrtrm:tn tLUrnfl,rttt!JM,n 1rtLtl,l~J.l1mLiitlllLftfl.UtflU11\l,1, 1rtLtl,11311,J.l1~J.l11 11,ft1~tn tLUfl.13U~tn t 1 LIAl,l&IA oo I " I~ n f' ~ .,,. I" I "n ii o ,,, f" 

l,),t,jt~l3~1,1,n,Liiu~1,1,n,13J.li,ttlll 1l,L~W,Qf1.tLU1\rt1rnlelieHrnWrt~ULflltL&~ ~L,1:11,1,~ J.lLfl.kllA11\L~UJ;t,Mrnfl, 

rtL~\&.fl.Qfl,tLU J.lHrt(p~tfl,tLU~BWM,~UtLUrttW ~fllW~~~~11k,lllrtftl,!IA 1 UflLM,~ t LJ9<,) 13,IJ,,, 
' . 

11,IA 11 [}fl. t 13 ~ftLtl,113 JJ,.e, J» 1flll11 
• i:,~~G) ·1,1 'M J.lLfl.l,!IA 11\L~U J;t,Mrnll,n,L~ ~Ll. Qfl.tLUJ.lHM, [!1~tfl,tLU £~~J.l11 _\l.fllU1U ~1,1,fl, ,\/ tfl~1 fl. t t~nLiitlllLrt 

~13 ~1 J.lLfl.l,!IA 11\L~U );t,M~LJ.lUtLUrttW~flll,IJ,!LU~tfl,~131l, u,"' 13 Jl,11, trtLtlelU ~1Ufl ,¾It i:> 13 Jl, 

"rt!/:~~~~ tfl. t 13~1\[!1 ~tfl,tLU 
fl.13.tM, trtL~~Ll.~fl.tLUJ.lHLrt11!1~~ t "t~~~t 11~L}J.l~J.l11 Ill!, 1/'tl!, ~(l rufltLUM,f,!, 1Bt:l' 1 rl,\/~~fli,)l fl.Lt IA~ t fll'l11,lf.: 1 

~11, t1\f'l1 ~n.i,rntrt tflB1\L~~L7.Qf1.tLUJ.lH ~~ J.lLfl.l,!IA 11\L~U );t,MB~flLtl,!LU~tfl.J.lLfl.J,!IA 1~ t (/Ill) 

-;,,-



"rt.1>1l!lll,IA.1>11LLlrtLU,!l!lt,Jl,t,l!l:lLl11 
"'F',,. 0 "'~"' 

n.Liiu ~1,1, [:~B ,\'l M.L~ ~,(IQ rs1LULlNM. (:1::1rs1LUfl l!ll l!lrt.1,1,Ll)Llrl.L)!lrt.t~rt.LW ,tJ,M.~LLlU1LUrt1W:lr\llort.L~U ,tJ,Ljl ~rt Lill 

M.L~ ~ QrstLU LlNrt. (:'I ::1rsn.n.11 LJ/1,l!l ~Ll rl.L)!l M.t ~rt.LW ,tJ,M.» t M.L~ ~ Q rs1 LULlNrt. (:'I ::1rs1LU ~ B Jl,,, 

M.IA.110,rstB~ 

rtLtloBJl,Jl,W,t::Ll11 i,,~~G\ ·i.rM. Llrl.L)!lrt.t~n.L~U,tLM.~Bll.rt.L~~Qrs1LULlNrt.(:1:l1rstLU£(::lLl11 ~r\lU1U~l,1,n,~w~, 

rstt~n.lEtllllrt ~~1 ML)!lrt.t~W,tJ,M.~LlU1W~W::rllloJ.lLU:l1~1l. ~ BJl,M.trtLWUglUfl»V' BJl, 

• "rt11grs1n.o, 1~L~BJPt Llrl.L)!lrt.t~rt.L~U,tJ,M.~Bll. 

M.L~~QrstLULlNrt.(:1::1rs::Ll11l!l~ll1LrtLLl:lLl11 rt.L~flt[l,i,1,B~i,1,WJ'~B~Bll.flLrtl,1,LQ,irtLlllLlNglA.g::1rs::Ll11M.LllglA.g::1rs[: 

rt.L~lllrl.Url1LULlNl,1, 1 BM. 1 Lll,61,j[l,flL1rl.l!l:l1~rl 1 M.L~flt,rt.l,1,rl.l!l:l1 1Ul,6~Bn.l!l::1ULl>rt.L~llln.un 1LULlN~fllrtBJJ, 11,1, ..,,.,,,..,I" 111,p 111 ,l"H I A ,J n ,_.,,..J" F"F' 

(lUawa§euew aJUeWJO_j.lad) rt.L~LlN1Ll,1,emLUn.n.::1M.J:1,1~ft»t rt.L~~Qrs1LULlNrt.(:'l:ltrs1LU 

rt.!):~@LlNg1A.g::1rs::Ll11 M.LU'g1A.g::1rsr:» b 1LUJl,L1~QrsLlrl.L)!lrt.t~rt.LW,CIM.» t 

1,, ~~~111~L1Ll1LUrt.1}1BM.1 ~ rt.B~B11Lll,61,6[1,rt.L~1Ll,1,1rl.1LU:lLl11 LlUL11,1,11,, ~~1LU 1LUJJ,LWLl>UBBl,1,11LU I, ,, ~ p p p ... 1'11 11!. I,, ,,1, 

rt.Blrl.}:lLl1mB11LU flLQ1LU ~r~~11B~l,1,:lLl1mB~11LU ~Ll',::trsLl~~L1rt.t1 rt.lA.11n.BlllL!-rt.B~mtm~rt.B~11LU ~11JPt 
• I\ ~.. I\ 

rt.~~B ~n.t~Lll,61,6 rl.rt.L~1Ll,1,erl.1LU~B ~mt Lr\l1LI> ~1LUrl.BU::trs)l, b B /t' 1 rt.(:'l::trstLUrl.},t:IB~l,1,LJl,1 u ,(brl.,l.s!~ .(\,\'lt,t:l~Bll. 

rt.L~~QrstLULlNrt.(:1:l1rs ~LJ:1,1,1,[: O(!) B)l,rtLlllM.(:1::1rs~»tn.L~~Qrs1LULlNrt.(:'l::trs1LU ~ B)l,,, 

f1.IA.11tJ.rstB~ 

rtLtl,6B)l,Jl, U1, t ::Ll11 i,:>~~G\ "I,! "M. Llrl.L)!lrt.t~rt.LW ,cLM.~Bll.rt.L~~QrstLULlNrt.(:1:l1rstLU£(:::Ll11 ~r\lU1U ~1,1,~_v W ~1 

rstt~tll\Lrt ~~1 Lln.L)!lrt.t~LW~LlU1LU~::r\11,6J.!W::t~ll.~ B)l,rt.trtLWUglUfl»t u, BJl, 

rstrt.,l')rt.Q,1 119eyG) rt.flLi;J.rti (!) ~n.~~11~rn.,\.s!~,ll,Jl,]»l.p-J.!LU::1rs G\ BJl, 

.,119eyG) "J,!"M. (G\ ~rl.,(bt!) Llrl.L)!lrt.t~n.L~U,CIM.~Bll.rt.L~~n.Qrs1LULlNrt.(:1::1rs1LU£[:::Ll11 ~ruu1u~1,1,n.,vw~1 

n, tlA.rt.LK11llLrt ~B11 Llrl.Llllrt.tLlrt.L~Urt.M.~LLlU1LUrt1W::r\ll,6J.lLU::1n,, LWfl11rt.J,!LU::tn (!) Bil. I 
0

1,, ';" f" 0 I A ID I ~ Jr ID ,S 

O,rs t B~~,\'l ,t-tJ.!LU::trsUBB~l! Llrl.L)!lrt.t~rt.L~U,CIM.~Bll. 

rt.L~~Qfb1LULlNrt.(:'l::1[-1LU£~Ll11~r\lU1U~l,1,ll.'J,l,l11»tn.BJJ,;~, G)eyG) "J,!"M. rt.flLU\);J.li.lM. i,:>G) ~rt.~BP1 G)eyG)j(!)(!) 

• • ~~ ji,jrtJJ,::trstLUrt. b Llrl.L)!lrt.t~rt.L~U ,cLM.~LLlU1LUrt11U::flll,6 ~rt:: Ll11 G);D~G\ "I,!· M. rt. ~rn ~n,t, ~Lll,61,6 n.rt.L~1Ll,1,~n, 

rl.fl[}1::1~]lfu.(IJJ,L1::1M.~Jt1,11 l!l~11,611t, ~G\ L11l\Lrt::Ll11 (;,>) /W(!) L11l\Lrtrt.trtLt,l,6rtLllll>Lrt.L!3fl~LB 

J.llA.1rt.Ll1LLl@Lll rt. l 1,61A. 1 n.n.::1n.n.11 rstn. t Llrl.L)!lrt.t~rt.L~U,CIM.~Bll.rt.L~~QrstLU LlNrt.[:!1::1rs1LUrl.}~B1 

• • 1LUrt.Q, 1B/t' 1 n._vn.Bu::1rs n.~~~rt11grsmQ, 1 rt.t~rl.11,6 rt.Ml!l_e,rtLtl,6f:» t Bt:J, 1::Ll11 rt.~~Ll~rl.,\'l::tn. t~f11,1, 11L)!l~1L)!l» t 

1LU Lil, (:IA.U'1 ::1rs:: Ll11 rs t t~IA.U'1::trs~f1,1,1, 11 L )!l Llrl.L )!! rt. t~n. UU ,CIM.~ r ~~11 ::Ll 11rt.B ~ii,, t:J, 1 U B ~1 l!l ,l.,!1LU n. ,V W ~1 

rst t~rt.LKtlllLrt Li;J.U ~1LU~LIA.WLLll,6 n.::Ll11 ?l,6rt.LNJ ,CIM.~Bll.rt.L~~,ll, QrstLULlNrt.(:1::trstLUn._vw ~1rs t t, ~n.LK11l1Lrt 

n._v~B~l,6l!lBLl»t i,,~~G\ "J,!"M. Llrl.L)!lrt.t~n.L~U,CIM.~Bll.rt.L~~Qrs1LULlNrt.[:!1::1rs1LU£(::lLl11 ~rnu1u~1,1,n.,vw~1 

rs t t~rt.Li11l1Lrt ~B~ 1 Llrl.L)!lrt.t~rt.L~U ,tJ,M.~LLlU1LUrt1W::flll,6J.lLU::1rsll. '\.V111tl,6rtLl1LUrt.Q, 1 ~fll!ll 

u,eyG) "J,j"M, 

(G\ IA.rl.rl.t!) Llrl.Llllrt.tLlrt.L~Urt.M.~Bll. r"' ,., 0 ' ,., 

rt.L~~QrstLULlNrt.[:!1::1rs1LU£[:::Ll11 ~rnu1u~1,1,n.,vw~1rsit~n.LK11llLrt ~B~1 

Llrl.L)!l rt.t,~ rt. L~U ,cLM. ~ L Ll U 1LU rt1W ::Ill 1,6 J.l LU:: 1 rs 



l!l,V~»tl~tl(!l:l•fl.~&-e!l. 

Lf\lW,t¥,LUfl.GU:lsf\G~1 tlL~~Q~UblHtl(!l:ls~LUt1~1ftLLJ,j:llm blttGJJ,Gtll!'l~tlf,}1 [!l!.U)'l11t~1 ~Ull,lJ,flC.P,f\~ 

tlGtlL~flttlll\Ltlll\U\Bsll\ sLUll,Lstlt~Ltlll\U\Gsll\ sl!ltlrtl,!IA.1UllLtlB111\ l!ltll\~l!,,tlt~1Lll\1fl.1LUY~BUflLtlB111\ p I nnp ,,..,.P..., Pl'tlflll -, p 

blfl.LJ.,lt1qltLll\~fl.1LU~t:-GUflLt1»t tl~t\L~C.fll'IB~ 1LUll,L1t\t~G~ tl~blLfl.l,!IA.1G~ l!l~it1t~Ul\.~fl.1LU~t:-GB~ 

bl fl.L )!l tit ~1LII\~ fl.1LU ~ ~G ~L )'l 1L U ll,L1 fl C.P,f\ U,. t fl Lrtll\fl.B rtfl. ,!, ~\ blfl.L )!l ti t~tlL~U ,(1,M.[!lW 

. ~ . tllA.111LUll,L1L"1.U_!,~ » 1.1ft 1LUll,L1~\!fl.llsLrtL~ft'L l!l11 [:Bill\ (u,) ::bl11 (GJ) ftLl!ltl(!l::1f1.~[:[ttt!l!.U 

tl[!1::1fl.~tlf,} 11!ltlll\L~fl Lrtll\!iU 

~rtLl!lblfl.L)!ltlt~1Lll\~fl.1LU ~~Gbl11 l!lfl.,VL~ ~ » 1.~L ,t\11\~,(1,Qfl. ("') rtLl!ltl[!1::1fl. ~ [:ftlJ!lW 

Ll!.fu,(1,fl.~~,(1,l!l,V~»tlt~B~blfl.LJ.,ltlC.~tlL~U,ti,M.fl._!,11\Lj.! ~BUBill\U,ti,Lj.!Lf'-1fl.fl~1 
p • • 

::t1L!!:rtlA.tlB~LflBGll,Ufl111A.1LUll,L1t\t~Lt\ll\tll\B111\ rnusLUfltt\LBHG111\ UtlL~sLUllttlLBH (u,) Pf" f' I f" P' f' I t1 A p O ,t p ,a o a l'I 
~ . ~GU G111\UtlL"LIA.1fl.fllA.1 :ltlL!!:mmG~LflBGll,Ufl 111A.sLUll,L1tlt~Ltlll\tll\B111\ ~BU1LUfl ttlLBH P n O I ,._ Pf" f" I f' p, f' I l'I n P O t1 

• U ,tl,Lj.!1LUfl ttlL~ ~ blfl.LJ.,ltlt ~1Lll\~fl.1LU ~ ~Gl!l ,llfl.rn1n. ,!,11\Lj.! blfl.LJ.,ltlt ~sLll\~fl.1LU ~~Bl!l ,\lfl. ( GJ) 

blfl.LJ.,ltlC.~1Lll\~fl.1LU~rnl!l,\lfl,fl._!,II\Lj.! blfl.LJ.,ltlC.~1Lll\~fl.1LU~~BUflLtl ("') 

~fl. t G)'l~~ blfl.LJ.,ltlt~tlL~U,(1,M.~Bll,tlL~~Qfl.1LUblHtl[!rnsfl,~ QC!) BJJ,,, 

tllA.11t}fl.\G)'l 

rtLtYBJJ,JJ, U,. 1Jlbl11 ~;:>;:>G] "l,j"M, blfl.LJ.,ltlC.~tlL~U ,tl,M.~Bll,tlL~ ~Qf\1LUblHtl(!l:l1fl.1LU£!::lbl11 y,ruu,u ,11111,rt'_vw ~, 

fl.\C.~11,lllt t:-G~1 bln.LJ.,ltlt~~blU1LUrt11U::rtlYl,!LU:l~ °"' BJl,11,tn:Ltl,IUg\Ufl»t ~ GJJ, 

"o;:, ::blfl B,!,fl.B U :l1fl.~~B:l bl)'l11~Gll,tltl 11::Ytlt~l!li[:fll!ll :ltlll11rt~Bill\1LUll,L1~Qf\1LUrt1!.U~UM.:lbl11 

tlL~~G!l._l!IA.UrtiblHtl(!l:lsfl.»t tl(!l:11~LUfl.B1t11.~B1LUll,L1~L~~~fl.t:-Gbll!llA.Lblt1::ll::1[:Gill\ 1LUll,L1~L~~Qfl. 

~Bbl l!l lA.~L~ll\::1 ~ BB ill\ ftll\ t ~11fl.~bl fl.L J.,l ti t~tlL ~U ,ti,M.~Bll, tlL~~ ~fl.1 LU bl H tl[!1 :l1fl.1LU [!l1 U 

:ltlll11rt~ u, L~UllB,tJ,ftttlttlL.\" tlL~llL~L.\":l1f\:ltlll11rt~:lbl11 :ltlll11rt~ ;:> tltt\L.\" U_\lll\:ltlll11rt~ 

llt);lfl.GU:l1fl. :ltlll11rt~tl[!1:l1fl.» t fl. t t~IA.U'1 :l1fl.~fl,II\ 11 LJ.,l::bl11 1LULl!.!:IA.U'1 :l1f\~fl,II\ 11L!/)[!l!.U 
• :ltlll11rt~ ~ tlttlL.\" 1Lll\~fl.~L.\":l1f\:ltlll11rt~:lbl11 :ltlll11rt~ ;:> tlttlL.\" U_\lll\:ltlll11rt~ llt);lfl.BU:l1fl.· 

:ltlll11rt~tl(!l:l1fl.»1. tll)~B~LUlltt\L~IA.U'1:l1f\~fl,ll\11L!/):lbl11 tll)~G~Lll\~fl.lA.U'1:l1f\~fl,ll\11LJ.,l[!l!.U 
' ' 

µ 11);1\ l!l tlll\L~ blfl.L J.,l ti t~tlL W ,ti M.~L blU 1 LU rt1!.U:: ru l,I ~ ~ fl,11\ 11 L !/) l!l tlll\L ~ t1Lif 11ll Lrt rtLl!l:ltlll11 rt~ UL I!,, 

tl[!1:l1fl.» 1. ou, :lblflG}U,tl,11\L,rttlt~l!li~» 1. :ltlll11rt~B~ll\1LUll,L1~~fl.1LUrt1!.U~UM. (GJ) 
• 

Bt1mBJJ,Bill\;l,1,!~lli!:tl L Btl~1 ~l!l,t,jt~rtLl!l 

I!,,~ 1 Lj.!blH ~\:l l!,,L~U tll!,,f\ t l!l»~ _!,Y:lbl11 ti,(\~ ,!,Ytl[!1 :l1fl.1LUtl 1. tlL~~B!l.£1A.UftiblH tl[!1 :l1f\1LUfl.BU :l1fl.~~Gtli; 1 
' ... ,.., , 

l!l tlll\L~ Lrt tL ~U ~ ~ tlL~Ltl 11,l k'-1 LU tit B tl~1 GJJ, Gill\;1,1,! ~ fl i !:L !1-» L tlL~L tll1,lk'o1 LU ti 1. Bt1~1B JJ,Bill\ ;1,1,! ~fl i !: 
• B tl~11LU [:ll l!ll ti~~ ~n.~ :l1Bill\~fl,II\ 11 L!/) ~1L)!l» t~ l')~ )'l111LU fl.,!,);lt blfl.L!/)tlt~tlL~U ,(\M.[!l!.U 

• • 
~J-YB)'ltlL~blH G] L~U llB,tJ,ftt I!,,~ 1Lj.!rtLC.Yl!lk,jC.Jl1l!ltlll\L~fl.,VrtB}M.tlL~~Gll,_l!IA.UftiblHl!ltlll\L~» t 

• [!l!.U )'l 11 t ~11 !.U Lil M._!,IA.}J, 1.1 LU ~B fl, L )el ft,\-! rt L tY Bi II\ 

l,\_@ll\::1fl.1LUBill\ l!ltlll\L!J ~LblU rtLl!l~11!l1LU Gill\ t~ 1 l!l t1rtLtY Gill\ tlL~~B!l.M.LU'rtl YB ill\ tlL~blHrtlLrt~fl.rtLl!l 

tlL~~,(1,Qfl.1LUULl!,,blHtl(:1::1fl.lll!ll 01-0 ::blll B}U,(\11\L,rttlt~l!l,I!~» b tlL~~G!l.£1A.UrtjblH ("') . , 
t}fl.tG)'l~~ n.au::sfl.~~Gl:»t tlL~~~fl.1LUblHtl(!l::1f1.1LU l-0 BJJ,,, 
• 

tllA.11t}f\ t G)'l 
• 

rtL C,l,I GJJ,JJ, U,. 1Jlbl11 ~;:>;:>G] • l,f M. blfl.L!/) tlt~tlL~U ,(\M.~ B ll,tlL ~ ~ ~fl.1 LU blHtl(!l:l1f\1LU £!::lbl11 y,ruu, U ,11111,n._v W ~1 

fl.\t~f'1.Lifsli!Lrt t:-G~1 blfl.LJ.,ltlt~t\LW~blU1LUrt11U::rtlYl,!LU:l1fl.t:-Gll, l-0 GJJ,tltn:Ltl,IUg!Ufl»t;:, BJJ, 

-G]-



-01-

mru"r11Jn~1'1Jel'l'IJ\111'Ula h'i1il'IJ'Vl~ilEJ11'J'Vll;l,1'1J~ 0) il'IJ1Fl:U 'Vl~il'l'IJ~ 0) ti'IJl'J11'J'IJ 1i~i.h:;i,iju 

e.mm-:rt.15'U°1i,1'1JL'IJrnl'lmru~'V11'i"el'l'IJ\111'Ula~'IJi,tii11L~l.Jb'U'IJ~tl'i"::lii'IJr,mm-:rt.lij1J.i,1'1J'llm"Vrurn1'1Jel'l'IJ\111'Ula~'7'1J 

LLii'l:5'\ila~.ilam'i"tl'i"~lii'IJm'i"tlfliT.i~'IJbibbtimflmM'Vl1'IB'l'IJ~OOl'l ITTtlbVll'l'U1'1 mt1mflm'i"'U~'Vml11'l.lrii1'Uia~'l.l 
4 t 4 1 d .J ~I II u u "I, 1 ..ii,...,, 1 """ II 

'Vl'i"ila'l'IJ'i"'l'!ln1'i" 'Vl'i"il'Vl'IJ'l~il'IJ 'Ylb'u'IJ\il'IJiNn\ilb'VIU b'Yi mJ'i":::nil'Un1'i""r1'il1'i"W1\i\1lJ'llil ct:" 

'iji) .;1imliinFl'l1:I.J1mil = ~mi'l~nTIUm'i"~rn1'1Ja'l'IJWl'Ula ~™ "1\il'i"~'lLtl 

b~EJ'lti'U'Vll;l mnru-ii bbia~16n7'i"tl'i"::i,ij'IJ.Jlan7'i"tlij1J.i,1'1J'llil,'YiUn,1'1Jel'l'IJ\111'Ula 'Yt i'l, i!:,ct:ct:o; bbla:! L m "Hif ilFl'l1lJ 
• 

~ilLtlUbb'Yl'IJ 

"ii il "'"' m'i"tlwL:ii'IJ.Jla m1tlfi ,j'~ ~1 'IJ'II il,'Yiu rn 1'1J a,u 1111'\Jla ti 1111 L ilu m'i"mu.ff u \ii il'IJ 

bbla~16n1'i" lli',~ilLtliJ 

(c;i) 1111'J 1 'IJb~'iiJ'IJti'IJEJ1EJ'IJ'llil,'YI ntJ L ~tl~l'l n1'i"'U~'Vl1'i"el'l'IJ\111'Ulatl'i"~n1i'l'Vll;l mnru-ii bbla:!16 n1'i" • 
t11~i,ij u.ilam1tlfiir.i,1utl'i::'i11i'.ft i'Yiu rn1ua1ui;11'Ula 1 u« ,ti \ilm1'U Li11EJvi,tiu 

(i!:,) 1 '1Jbb~la::'iil'Un1'itl'i":Jb:ii'IJ 1 ~~tl'i::b:ii'IJ bbla:J~f'Um'itlWLii'IJ il'Vl1J1~ fl1'Vl'IJ\ilbbla~<ij\11'111 
" " 

'ijiJ\ilnla,'l'll.Jti'IJ 1 'IJbb 'U'Utl'i::b:ii'IJ.Jlan7'itlfi,j'~,1'1J L"1bbf1 fl1'Vl'IJ\11.Jlail.J']'Ylil'llil,~1'1J b 'U1'Vl:I.J1EJ blla::1li'1.:ff 1\11 
0 .,: "'I o u 4 u 3u o d • fl ., I "" u 

Fl'l1l.!i'l1 b 'i 'ii 'Vl'i"iln1'Vl'IJ\il'Vlla n,lj1'1J 'Vl'i" il\i\'l'!!'l \11Fl'l1l.Ji'l1 b 'i 'il'llil~,1'1J il El 1~ bu 'IJ~ uli'i'il.J bbla:; b 'Vl:I.J1 ::i'll.J n'Ula m1ru::~1'1J 

.11 LL 'Vl'W~Lbla::'i::lli''U 'i,:u-X~ n7'Vl'IJl'l'Yi']~ n'iw m'i"tlfi1J.i'i1'!!m'i'Vl~ili'IU'i'i'1'1J:: « l'lel'l'IJ FhJ'1V1u n Lbla::'i::lli''U 
d ~ 
'YI Fl1\il'Vl'l ~ 

i1'Vlf'U n7'ifl1'Vl'IJ\il.Jlaiu']'Ylil'llil,,1'1J Lbla::lli'1:f 1 \ii 1 ~Yl'i11'i"ru11ilm'in1 EJ'Ylillil'il1n'U'IJla~~ 1, 

L ti 'IJ'VI~ nnilu 1 umw-vfuJm,i;T1 L ilum'i 1"'1''Vl~il 'W L Yl m'Yiil il1'i1Lii il n1ilm'i"n1'Vl'IJ\i\1li'1il1 i111il'li111il'Vlil, 'Vl~il'Vlla1EJ1il 
.J 4 ..:. """ 4 0 U ~U c;;: U ~ U I U 

'Ylb'Vl:I.J1::i'lubb'Yl'IJ'Vl'i"ilb'Yil.Jb\ill.J 'Vl'i"ilil1'iln1'Vl'IJ\11\11'l'!!'l\ilbiJ'IJ'i::\11'Uil,Flm 'i::\il'Ui'l'l'IJ'i1'!!n1'i bbla::'i"::\11'U'i"1El1.JF1Flla 

(01) L'IJLL~la::'iil'Um'i"tl'i"::i,ijut~~tl'i::liiu ilV11J1~ tl1::liiu.ilam'itlijir.i~1'1J'!lil~~f'Um'i"tl'i::i,ij'IJ 

mu'Vlii' n Lnru-ii Lbla::1ilm'i"~tlw mi'! n1'Vl'IJ \ii LL la ::muiiil\il nla~ 1 'W LL 'U'Utl 1:: Lii'IJ.Jla m'itl 5'U1i~1'1J~1"'1''5'1ii'Yi111 

ti'U~f'Um'itl'i:H:ii'IJ 
" 

mruilm'i"L till l'J'IJbb tlla~ b :a~'IJ bl'J'U1 EJ 'Vl~il~1'1Jffi"1f'Ul.Jil'U'Vl:I.J1 l'J 'Vl~ililm'i"EJ1EJL tlllEJ'IJ\111 bb 'Vl'U~ 

'Vl~il'Vl1J1~Fl'l1uf'U1'.i \il'!!il'U 1 ~ ~tl1~1ii 'IJLLla::~fo m-:rt.11::: tii'IJ -J,u ti 'Wil ,1'iru1tlf 'UL till EJ'Wii iltll nla~.Jla m'i"tlij iT.i ,1'1J 
, • I Q ~ •1 1 ••• I Q -fl Od • ,. - • Id • I • b'IJ'i"::EJ::m'i u'i"::UJ'IJ b\11 \ill'J b'Vl.l u'i::UJ'IJbu'IJ.ll.Jil1'1J1'il b'1Jn1'i"il'IJ:Utll bula l'J'Ubb'ula~'llil\ilnla, 

" " . 
( ) 

, , ., A , ••., Q " • .i 1 • .. ,d • .. .!{ 1 • , 
Ci'. b'IJ'i"::'Vl'l1,'iil'Un1'i"u'i~bl.J'Ub'Vl~u'i::bl.J'IJ l.J'Vl'IJ1'1'1 'VIFl1u'iff'e/1 bb'IJ::'IJ1 'Vl'iil'!!bb'il, 'Vlbbn 

~f'Um-:rt.l'i::lii'IJ LYiiltlfotl'i~ bbffi'II bl.lalm.iJ'IJ1.Jlail.Jfj'Ylil'llil~~1'1J bbfl~'Yi']~n'i"'i":1.J'Vl~ili'll.J'i'i{l'IJ::1um-:rt.lijir.i'i1'!!n1'i 

bl.la::cil ili1 'IJ'iil'Un1'ru'i::lii'IJ 1 i ~ f 'Um-:rt.l'i::liiubli'l~'Vll;l nli1'1JFl'l1Uii1L ~'il'llrn~1'1J~ il~ tl'i::i,ij 'IJ 1 \ii El 'Yi 1 n 1 'i1 b Fl 'i1:; '11 
" Q " 

.l la .i1 b ~'il'llm~1'1J bbla::Fl::bb 'IJ'IJm"1 f 'U ii1'Vlf 'Um'itl 'i:l: i,ij'U'Yi']~ n'i"'il.Jn7'itl5 'U1i 'i"1'!!n1'i'VI~ ili'll.J'i'i{l'IJ:; Li~ tl'i":: i,iju 
l', •. I A -~ • I Q d ,. - IA -bu 'IJ.l u'i::UJ 'IJi'll.J'i'i{l'IJ::'IJil,.J'i'U n1'i u'i::UJ'IJ'Ylbl.i'l\11~ililn b 'Un1 a u{! 'U\i\~1'1J 

" " . 
(ct:) L '1Jn1'itl'i:; b:ii'IJ.Jlan1'itlfi'U°1i,1'1Jbb~la:; Flf ~ ti ~tl'i:: b:ii'IJ tll1:U'Dil c;io bb ~~.lla n1'itl'i:; Lii'IJ 

ti ~f'Um'itl'i:J Lii'IJ'Yl'i1'U b 'U'IJ'i1 l'J\j Fl Flia b\ilEJ 1 i~f 'Um'itl'i:: Lii'IJla~la1 EJi'iil~ilf'U'Yl'i1'U.lla m'itl'i:: Lii'IJ mw~ 

~fum-:rt.l'i::i,ij'W'WfiuEJill.!la~mEJi'iil~ilfom1'U.ilam-:rt.l'i"::liiu 1~"r1urn1ua1ui;11'Ulail~1,1JilEJ'V!il~F1'1Jla~mEJilil~il 

b 'U'IJ'YiEJ1'1J'l11"'1'ilm'ibb ~~.lla m'itl'i:: Lii'IJlli'~n~11 bl~'l"1'll'J 

(bl 1 i~tl'i~Lii'IJ b\11EJFl'l1UL 'l'.iu'!!il'U'llil~~ ,j'~fi''U,j'l\!'!11 L 'V!ifa{u1 ti~ niu'VI~~ (t.i'1il) '5'1iia~ 

.J lam 'itl 'i:: i,iju .i lam 'itl fiir.i, 1'1J'II il~'Yi u n ,1 u a, 'IJ .I 1'Ula 1 'IJ'Vl'U'l El ~1'1J 'llil ~ tll'IJ Li'l'IJil~ il Fl ru:: n'i'il.! m'i n i 'IJ mil, 

m-:rt.l'i::uiu.ilam'itlfiir.i,1'1J'!lil,il,l'lm'i'U~'Vl1'ia1ui;11'Ulaflil'IJ\J1Li'l'IJil~il'IJ7EJnil,l'lm'iu~'Vl1'iel'l'IJvl1'Ula'Vl,1'iru1 
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แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น) 

 

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

ผู้รับการประเมิน 

เลขประจำตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกลุ.................................................................... ตำแหน่ง........................................................................................  

ตำแหน่งประเภท............................................................. ระดับ............................................................................... เลขทีต่ำแหน่ง................................................................................. 

งาน................................................................................. ส่วน/ฝ่าย......................................................................... สำนัก/กอง..................................................................................... 

ผู้ประเมิน 

เลขประจำตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกลุ.................................................................... ตำแหน่ง........................................................................................  

ตำแหน่งประเภท............................................................ ระดับ  ........................................................................... สำนัก/กอง.....................................................................................  
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  1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน   
 

ลำดับ 
ที ่

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัด 
 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 
 

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 

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

        

 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 รวม 70 - - - - - 

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

 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐) 
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  1.2 หลังส้ินรอบการประเมิน   

 

ลำดับ การประเมินตนเอง ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
ที่สำเร็จตามตัวชี้วัด 

(E) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ความสำเร็จ 

(F) 

ผลการประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(G) 

ของผู้ประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(H) 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 รวม - -  

 
หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานสำเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 
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สมรรถนะ 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับ 
ที่คาดหวัง 

ตามมาตรฐาน
กำหนด
ตำแหน่ง 

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ 
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนน 

ที่ได้ 
ตามตาราง

เปรียบเทียบ 
 

ผลคะแนน 
ที่ได้ 

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

การประเมนิตนเอง 
ผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ 

ผลการประเมิน 
(ระดับ) 

(ระดับ) 

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

สมรรถนะหลัก        

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน        

4. การบริการเป็นเลิศ        

5. การทำงานเป็นทีม        

สมรรถนะประจำผู้บริหาร        

1. การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง        

2. ความสามารถในการเป็นผู้นำ        

3. ความสามารถในการพัฒนาคน        

4. การคิดเชิงกลยุทธ์        

รวม 30 - - - - -  

ส่วนที่  2  การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐)  



5 
 
 
 
 

 
ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี ้จัดทำขึ ้น ระหว่างชื ่อ-นามสกุล ................................. ......................ตำแหน่ง................................... ................... 

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับชื่อ-นามสกุล ..............................................................................ตำแหน่ง………………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน  
ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ 

เพ่ือใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่.. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย 
และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผล
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามท่ีได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายไดร้ับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
     ลงชื่อ.....................................................(ผู้รับการประเมิน)        ลงชื่อ........................................................(ผู้ประเมิน) 
                       (…………...............................………)                           (.....................................................)  
                   ตำแหน่ง...............................................                                ตำแหน่ง.................................................  

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

 
 

4.1 ผลการประเมินตนเอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่มีอยู่จริง 
 
      (ลงชื่อ).......................................................ผู้รับการประเมิน      
                   (.......................................................)  

       ตำแหน่ง...................................................... 
              วันที่............................................. 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน  

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 
              

รายการ คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับผลการประเมิน 

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

2. การประเมินสมรรถนะ 30  

รวม 100  

 
 

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

       ตำแหน่ง...................................................... 
        วันที่.............................................. 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ 
ที่เลือกพัฒนา 

(ก) 

วิธีการพัฒนา 
 

(ข) 

ช่วงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
 

(ง) 
 
 
 
 
 

   

ส่วนที่  5  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ  
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❑ ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว   
 
       ลงชื่อ..........................................................  
            (.........................................................) 
ตำแหน่ง...............................................................                 
                          ผู้ประเมิน 
               วันที่................................. 
 

❑ ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว 
 
        ลงชื่อ......................................................... 
              (.........................................................)  
ตำแหน่ง...............................................................               
                          ผู้รับการประเมิน 
                   วันที่................................. 

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

 
 
 

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

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

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

                                                                                       (...................................................................) 
                                                                              ตำแหน่ง.................................................................... 
                                                                                                  วันที่................................. 

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) 

 ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 
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❑ เห็นชอบกับผลคะแนนของ  ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ 4   หรือ  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7 
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

                             2. สมรรถนะ           ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 
                                                 รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนีร้้อยละ......................... 
 

             ลงชื่อ..................................................................... 
                   (...................................................................) 
                 ตำแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต.  
         ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
                              วันที.่................................ 

 
 
 

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

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

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

                                                                                  ตำแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
                                                                                                วันที่................................. 

ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
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แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) 

 

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

ผู้รับการประเมิน 

เลขประจำตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกลุ.................................................................... ตำแหน่ง........................................................................................ 

ตำแหน่งประเภท............................................................. ระดับ............................................................................... เลขทีต่ำแหน่ง................................................................................. 

งาน................................................................................. ส่วน/ฝ่าย......................................................................... สำนัก/กอง..................................................................................... 

ผู้ประเมิน 

เลขประจำตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกลุ.................................................................... ตำแหน่ง........................................................................................ 

ตำแหน่งประเภท............................................................ ระดับ  ........................................................................... สำนัก/กอง.....................................................................................  
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  1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน   
 

ลำดับ 
ที ่

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัด 
 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 
 

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 

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

        

 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 รวม 70 - - - - - 

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

 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐) 
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  1.2 หลังส้ินรอบการประเมิน   

 

ลำดับ การประเมินตนเอง ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
ที่สำเร็จตามตัวชี้วัด 

(E) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ความสำเร็จ 

(F) 

ผลการประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(G) 

ของผู้ประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(H) 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 รวม - -  

 
หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานสำเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 
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สมรรถนะ 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับ 
ที่คาดหวัง 

ตามมาตรฐาน
กำหนด
ตำแหน่ง 

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ 
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนน 

ที่ได้ 
ตามตาราง

เปรียบเทียบ 
 

ผลคะแนน 
ที่ได้ 

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

การประเมนิตนเอง 
ผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ 

ผลการประเมิน 
(ระดับ) 

(ระดับ) 

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

สมรรถนะหลัก        

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน        

4. การบริการเป็นเลิศ        

5. การทำงานเป็นทีม        

สมรรถนะประจำสายงาน        

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

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

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

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

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

รวม 30 - - - - -  

ส่วนที่  2  การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐) 
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ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี ้จัดทำขึ ้น ระหว่างชื ่อ-นามสกุล .......................................................ตำแหน่ง................................... ................... 

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับชื่อ-นามสกุล ..............................................................................ตำแหน่ง………………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน  
ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ 

เพ่ือใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่ .. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย 
และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผล
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามท่ีได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายไดร้ับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
     ลงชื่อ.....................................................(ผู้รับการประเมิน)        ลงชื่อ........................................................(ผู้ประเมิน) 
                       (…………...............................………)                           (.....................................................)  
                   ตำแหน่ง...............................................                                ตำแหน่ง.................................................  

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

 
 

4.1 ผลการประเมินตนเอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่มีอยู่จริง 
 
      (ลงชื่อ).......................................................ผู้รับการประเมิน      
                   (.......................................................)  

       ตำแหน่ง...................................................... 
              วันที่............................................. 
 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน  

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 
              

รายการ คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับผลการประเมิน 

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

2. การประเมินสมรรถนะ 30  

รวม 100  

 
 

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

       ตำแหน่ง...................................................... 
        วันที่.............................................. 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ 
ที่เลือกพัฒนา 

(ก) 

วิธีการพัฒนา 
 

(ข) 

ช่วงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
 

(ง) 
 
 
 
 
 

   

ส่วนที่  5  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ  
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❑ ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว   
 
       ลงชื่อ..........................................................  
            (.........................................................) 
ตำแหน่ง...............................................................                 
                          ผู้ประเมิน 
               วันที่................................. 
 

❑ ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว 
 
        ลงชื่อ......................................................... 
              (.........................................................)  
ตำแหน่ง...............................................................               
                          ผู้รับการประเมิน 
                   วันที่................................. 

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

 
 
 

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

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

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

                                                                                       (...................................................................) 
                                                                              ตำแหน่ง.................................................................... 
                                                                                                  วันที่................................. 

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) 

 ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 
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❑ เห็นชอบกับผลคะแนนของ  ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ 4   หรือ  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7 
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

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

             ลงชื่อ..................................................................... 
                   (...................................................................) 
                 ตำแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต.  
         ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
                              วันที.่................................ 

 
 
 

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

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

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

                                                                                  ตำแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
                                                                                                วันที่................................. 

ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
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แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ) 

 

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

ผู้รับการประเมิน 

เลขประจำตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกลุ.................................................................... ตำแหน่ง........................................................................................ 

ตำแหน่งประเภท............................................................. ระดับ............................................................................... เลขทีต่ำแหน่ง................................................................................. 

งาน................................................................................. ส่วน/ฝ่าย......................................................................... สำนัก/กอง..................................................................................... 

ผู้ประเมิน 

เลขประจำตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกลุ.................................................................... ตำแหน่ง........................................................................................ 

ตำแหน่งประเภท............................................................ ระดับ  ........................................................................... สำนัก/กอง.....................................................................................  
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  1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน  
 

ลำดับ 
ที ่

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัด 
 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 
 

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 

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

        

 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 รวม 50 - - - - - 

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

 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๕๐) 
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  1.2 หลังส้ินรอบการประเมิน  

 

ลำดับ การประเมินตนเอง ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
ที่สำเร็จตามตัวชี้วัด 

(E) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ความสำเร็จ 

(F) 

ผลการประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(G) 

ของผู้ประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(H) 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 รวม - -  

 
หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานสำเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 
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สมรรถนะ 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับ 
ที่คาดหวัง 

ตามมาตรฐาน
กำหนด
ตำแหน่ง 

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ 
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนน 

ที่ได้ 
ตามตาราง

เปรียบเทียบ 
 

ผลคะแนน 
ที่ได้ 

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

การประเมนิตนเอง 
ผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ 

ผลการประเมิน 
(ระดับ) 

(ระดับ) 

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

สมรรถนะหลัก        

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน        

4. การบริการเป็นเลิศ        

5. การทำงานเป็นทีม        

สมรรถนะประจำสายงาน        

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

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

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

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

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

รวม 50 - - - - -  

ส่วนที่  2  การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๕๐) 



5 
 
 
 

 
ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี ้จัดทำขึ ้น ระหว่างชื ่อ-นามสกุล .......................................................ตำแหน่ง................................... ................... 

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับชื่อ-นามสกุล ..............................................................................ตำแหน่ง………………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน  
ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ 

เพื่อใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่.. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย 
และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผล
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามท่ีได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายไดร้ับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
     ลงชื่อ.....................................................(ผู้รับการประเมิน)        ลงชื่อ........................................................(ผู้ประเมิน) 
                       (…………...............................………)                           (.....................................................)  
                   ตำแหน่ง...............................................                                ตำแหน่ง.................................................  

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

 
 

4.1 ผลการประเมินตนเอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่มีอยู่จริง 
 
      (ลงชื่อ).......................................................ผู้รับการประเมิน      
                   (.......................................................)  

       ตำแหน่ง...................................................... 
              วันที่............................................. 
 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน  

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 
              

รายการ คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับผลการประเมิน 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 50   ดีเด่น          ตั้งแตร่้อยละ 90 ขึ้นไป 
 ดีมาก          ตั้งแตร่้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
 ดี               ตั้งแตร่้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
 พอใช้          ตั้งแตร่้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
 ต้องปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ 60 

2. การประเมินสมรรถนะ 50  

รวม 100  

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

       ตำแหน่ง...................................................... 
        วันที่.............................................. 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ 
ที่เลือกพัฒนา 

(ก) 

วิธีการพัฒนา 
 

(ข) 

ช่วงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
 

(ง) 
 
 
 
 
 

   

ส่วนที่  5  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ  
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❑ เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน 
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

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

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

                                                                                       (...................................................................) 
                                                                              ตำแหน่ง.................................................................... 
                                                                                                  วันที่................................. 

 

❑ ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว   
 
       ลงชื่อ..........................................................  
            (.........................................................) 
ตำแหน่ง...............................................................                
                          ผู้ประเมิน 
               วันที่................................. 
 

❑ ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว 
 
        ลงชื่อ......................................................... 
              (.........................................................)  
ตำแหน่ง...............................................................               
                          ผู้รับการประเมิน 
                   วันที่................................. 

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

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) 

 ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 
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❑ เห็นชอบกับผลคะแนนของ  ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ 4   หรือ  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7 
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

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

             ลงชื่อ..................................................................... 
                   (...................................................................) 
                 ตำแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต.  
          ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
                              วันที.่................................ 

 
 
 

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

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

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

                                                                                  ตำแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
                                                                                                วันที่................................. 

ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
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(ตัวอย่าง) 
แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) 

 

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

ผู้รับการประเมิน 

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

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

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

ผู้ประเมิน 

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

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

ลำดับ 
ที ่

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัด 
 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 
 

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 

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

1 
 
 
 

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

25 80 85 90 95 100 

2 
 
 
 

แผนอ ั ตรากำล ั ง ม ี ประส ิทธ ิ ภ าพ และ
ประสิทธิผล 

ร ้อยละของผ ู ้ท ี ่ผ ่านเกณฑ์คะแนนในการ
ประเมินค่างาน 

25 40 50 60 70 80 

3 
 
 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

จำนวนข้าราชการที่มีการจัดทำข้อตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2563
แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 

20 5 10 15 20 25 

 รวม 70 - - - - - 

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

 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐) 
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  1.2 หลังส้ินรอบการประเมิน   

 

ลำดับ การประเมินตนเอง ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
ที่สำเร็จตามตัวชี้วัด 

(E) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ความสำเร็จ 

(F) 

ผลการประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(G) 

ของผู้ประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(H) 

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

1 
 
 

90 
 
 
 
 

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

3 3 15 

2 
 
 
 

70 
 
 
 
 

บัญชีหรือตารางการประเมินค่างาน/โปรแกรมประเมินค่างาน 4 4 20 

3 
 
 
 

25 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 5 20 

 รวม - - 55 

 
หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่ผู้รับการประเมินแสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานสำเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 
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สมรรถนะ 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับ 
ที่คาดหวัง 

ตามมาตรฐาน
กำหนด
ตำแหน่ง 

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ 
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนน 

ที่ได้ 
ตามตาราง

เปรียบเทียบ 
 

ผลคะแนน 
ที่ได้ 

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

การประเมนิตนเอง 
ผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ 

ผลการประเมิน 
(ระดับ) 

(ระดับ) 

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

สมรรถนะหลัก        

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5 3 โครงการปรับปรุงการทำงาน 3 3 4 4 

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 4 2 รายงานการประชุม 2 2 4 3.20 

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 4 2 ระบบฐานกฎหมาย 1 1 3 2.40 

4. การบริการเป็นเลิศ 5 2 ทะเบียนผู้ขอคำปรึกษา 3 3 5 5 

5. การทำงานเป็นทีม 4 2 เป็นจิตอาสา 4 4 5 4 

สมรรถนะประจำสายงาน        

1. การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก 2 2 การแก้ไขปัญหาร้องเรยีน 2 2 4 1.60 

2. การคิดวิเคราะห์ 2 2 แผนอัตรากำลัง 3 3 5 2 

3. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 2 2 ระบบการสั่งงาน 3 3 5 2 

4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 2 2 งานทีน่ำเสนอ 2 2 4 1.60 

รวม 30 - - - - - 25.80 

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

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

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

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

 
 

 
         4.1 ผลการประเมินตนเอง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่มีอยู่จริง 
 

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

                                                            วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2563   
 
 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน  

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 
              

รายการ คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับผลการประเมิน 

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

2. การประเมินสมรรถนะ 30 25.80 

รวม 100 80.80 

 
ลงชื่อ            อดิศร                   (ผู้ประเมิน)         

                                                       (     นายอดิศร  สุนทรวิภาต     )                       
                                                ตำแหน่ง     หัวหน้าสำนักปลัด                                    .  

                                                           วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2563   
 

 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ 
ที่เลือกพัฒนา 

(ก) 

วิธีการพัฒนา 
 

(ข) 

ช่วงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
 

(ง) 
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเชื่อมโยงข้อมูล 
 
 
 

ฝึกอบรม พฤศจิกายน 2563 จัดทำโครงการพัฒนาระบบ และการ
เชื่อมโยงข้อมูล 

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

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

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

 
 
 

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

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

 
              ลงชื่อ                    โควิด                  . 

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

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) 

 ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 
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 เห็นชอบกับผลคะแนนของ  ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ 4   หรือ  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7 
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

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

              
               ลงชื่อ                         โควิด                  . 

                                                                                       (               นายโควิด  แน่มาก           ) 
                                                                              ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันลือโลก 

          ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
                              วันที ่ 3  ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 

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

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

 
               ลงชื่อ                   บุญรักษา                  . 

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

ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 

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

 
  

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

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

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
๑๐. ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี 

หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่นทุกคนดำเนินการจัดทำแบบประเมินผลการ

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

ผู้รับการประเมิน  
ผู้รับการประเมิน หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ถูกประเมิน โดยให้

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

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

- ตำแหน่งประเภท หมายถึง ตำแหน่งประเภทบริหารท้อ งถิ่น หรือตำแหน่งประเภท
อำนวยการท้องถิ่น หรือตำแหน่งประเภทวิชาการ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป 

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

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

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

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

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

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

2. ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน  

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

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

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

- ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย หมายถึง ระดับค่าคะแนน ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ให้
คะแนนทีผู่้รับการประเมินและผู้ประเมินตกลงร่วมกันกำหนดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  

1) ระดับที่ 5 หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป้าหมายที่ดีกว่าค่าเป้าหมายมาก เป็นค่าเป้าหมาย
ที่มีความยากและท้าทาย หากทำไดส้ำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ 5 คะแนน   

2) ระดับท่ี ๔ หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป้าหมายที่ดีกว่าเป้าหมาย เป็นค่าเป้าหมาย
ที่มีความยากในระดับหนึ่ง หากทำได้สำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ 4 คะแนน  

3) ระดับท่ี ๓ หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป้าหมายค่ากลาง ทีเ่ป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่จะทำใหส้ำเร็จหรือตั้งไว้  หากทำได้สำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ 3 คะแนน 

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

1.2 หลังสิ้นรอบการประเมิน  
-  ลำดับตัวชี้วัด หมายถึง ลำดับตัวชี้วัดที่กำหนดตามข้อ 1.1 เมื่อครั้งก่อนเริ่มรอบการประเมิน 

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

ต่อผู้ประเมินว่า ที่ผู้รับการประเมินได้ประเมินผลการดำเนินงานที่สำเร็จตามตัวชี้วัด โดยมีหลักฐาน/เอกสารใด
เป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินผลตนเอง 

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

- ผลการประเมินของผู้ประเมิน หมายถึง ระดับคะแนนที่ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมิน โดยการ
เทียบกับระดับคะแนนและค่าเป้าหมายที่ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกำหนด (D) 

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

3. ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ 
การประเมินสมรรถนะ หมายถึง การประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้รับการประเมิน 

เมื่อเปรียบเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะที่กำหนด โดยก่อนเริ่มรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินร่วมกับผู้ประเมนิ
กำหนดสมรรถนะ น้ำหนัก และระดับที่คาดหวัง  

สมรรถนะ แบ่งออกเป็น สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหารสำหรับตำแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น  หรือสมรรถนะประจำสายงาน สำหรับตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  

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

• การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
• การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
• การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
• การบริการเป็นเลิศ 
• การทำงานเป็นทีม 

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

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

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

- ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หมายถึง ระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ 
ตามทีม่าตรฐานกำหนดตำแหน่งแต่ละตำแหน่งและแต่ละระดับกำหนด 

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

- หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน หรือเอกสาร หรือขอมลูเชิงประจักษหรือ
ค่าทางสถิติที่เปรียบเสมือนเปนเครื่องมือวัดหรือตัวบ่งชี้บอกถึงกระบวนการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับการประเมินใช้ประเมินตนเอง วาเปนไปตามสมรรถนะและวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอยเพียงไร 

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

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

- คะแนนที่ได้ตามตารางเปรียบเทียบ ได้แก่ 
 

ระดับท่ี
คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะที่ประเมินได้ 
0 1 2 3 4 5 

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

 
โดยการนำระดับทีผู่้ประเมิน ประเมินได้มาเทียบกับระดับที่คาดหวัง เช่น หากมีระดับสมรรถนะที่

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

- ผลคะแนนที่ได้ หมายถึง การนำผลคะแนนที่ได้จากตารางเปรียบเทียบมาคำนวณตามสูตร
ที่กำหนด โดยคิดคำนวณจาก  

สูตร = ค่าน้ำหนัก x คะแนนที่ได้ตามตารางเปรียบเทียบ  
                                           5 
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4. ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

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

5. ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน 
- ผลการประเมินตนเอง ให้ผู้รับการประเมินลงนามรับรองผลการประเมินตนเอง และเอกสาร

หรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จ 

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

- ระดับผลการประเมิน ให้ผู้ประเมินระบุระดับผลการประเมิน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ 

6. ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
ให้ผู ้ประเมินกับผู้รับการประเมิน ดำเนินการพิจารณากำหนดกิจกรรมในการพัฒนางาน/

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

7. ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 
เมื่อสิ้นรอบการประเมินในแต่ละครั้งให้ผู้ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วแจ้งผล

การประเมิน ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
หนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

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

ปฏิบัติงาน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

9. ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

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

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

การปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 


