
 

 
 

 

(1)การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 



 
 

 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

------------------------- 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้องค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น  
ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ   
ให้มีทิศทางท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้มีมติในการประชุม 
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ ให้ประกาศก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล  
ส่วนท้องถิ่นไว้ดังต่อไปนี้   

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
 "พนักงานส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พนักงาน เทศบาล พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ
โดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาจัดเป็นเงินเดือน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

 ข้อ ๓ พนักงานส่วนท้องถิ่น นอกจากมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  

(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
ทั้งนี้ การก าหนดคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามตามมาตรฐานทั่วไป 

ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดต้องเทียบได้ไม่น้อยกว่ามาตรฐานของ
ข้าราชการพลเรือน  



 

 ข้อ ๓/๑ การสรรหาบุคคล การแต่งตั้งและการให้พ้นจากต าแหน่ง การเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้พิจารณา          
โดยค านึงถึงความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นตามบัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นท้ายประกาศนี้ 

(ข้อ ๓/๑ เพิ่มโดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) 
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 

หมวด ๒ 
การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  

การก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง 

ข้อ ๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
และการก าหนดต าแหน่ง โดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่และปริมาณงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ภายใต้กรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  

เพ่ือให้การด าเนินการตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการก าหนดต าแหน่งให้
เป็นไปตามแผนอัตราก าลังดังกล่าว  

แผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๔/๑ การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้มี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ต าแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ต าแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 (๒) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย 
ระดับส่วน ระดับกอง ระดับส านักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต าแหน่งระดับที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 (๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด       
เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น 

(๔) ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร         
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ และต าแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น 

 
 

 
 



 

ข้อ ๔/๒ ต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้มีระดับดังต่อไปนี้  
 (๑) ต าแหน่งประเภทบริหาร  

 (ก) ระดับต้น 
 (ข) ระดับกลาง 
 (ค) ระดับสูง 

 (๒) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
 (ก) ระดับต้น 
 (ข) ระดับกลาง 
 (ค) ระดับสูง 

 (๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
 (ก) ระดับปฏิบัติการ 
 (ข) ระดับช านาญการ 
 (ค) ระดับช านาญการพิเศษ 
 (ง) ระดับเชี่ยวชาญ 

 (๔) ต าแหน่งประเภททั่วไป  
 (ก) ระดับปฏิบัติงาน 
 (ข) ระดับช านาญงาน 
 (ค) ระดับอาวุโส 

การจัดพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

(ข้อ ๔/๑ และ ข้อ ๔/๒ เพิ่มโดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

ข้อ ๕ การก าหนดมาตรฐานของต าแหน่งและอัตราต าแหน่ง ให้จ าแนกต าแหน่ง 
เป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดต าแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพ
ของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกันและระดับเดียวกัน  โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบกับลักษณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีขนาดแตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

มาตรฐานทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุชื่อต าแหน่งในสายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
หลักคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น ตามบัญชีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ ที่จ าเป็นท้ายประกาศนี้   

(ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 
 

 



หมวด ๓ 
โครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ข้อ ๖ การจัดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ให้ค านึงถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพปริมาณและความยากง่ายของงานในแต่ละต าแหน่ง ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม
แก่รายได้และการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

อัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไป
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจ าต าแหน่งท้ายประกาศนี้ 

อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานครู  
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอนุโลม 

(ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗) 

ข้อ ๗ ให้มีการจัดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างความมั่นคง สร้างขวัญและแรงจูงใจให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

(ข้อ ๗  แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 

หมวด ๔ 
การสรรหาบุคคล 

ข้อ ๘ การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ใช้วิธีการ
สอบแข่งขันหรือการคัดเลือก โดยด าเนินการในรูปคณะกรรมการและค านึงถึงความเป็นธรรม  และความเสมอ
ภาคในโอกาสแก่บุคคลที่มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้ได้ผู้ที่มีความรู้เหมาะสมกับต าแหน่งตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ข้อ ๙ การสอบแข่งขัน อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้  
(๑) หลักสูตรการสอบแข่งขัน อย่างน้อยต้องมี ๓ ภาค คือ ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งและภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(๒) การก าหนดหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันและวิธีด าเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 

ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอ่ืนและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  

(๓) ผู้สมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานของต าแหน่งนั้น  

การด าเนินการสอบแข่งขัน ให้ด าเนินการเป็นการทั่วไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้โดยค านึงถึงหลักวิชาการวัดผล การประกาศผลการสอบให้ด าเนินการอย่างเปิดเผย 

 



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอ่ืน ซึ่งมีหลักสูตร หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการสอบเทียบเท่ากับมาตรฐานของ ก.พ. 
มาบรรจุเข้ารับราชการได้โดยความยินยอมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการนั้น และเป็นไปตาม
ความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และต้องเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันต าแหน่ง
เดียวกับต าแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการ เว้นแต่ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด
เป็นอย่างอ่ืน  

ข้อ ๑๐ การคัดเลือก ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ  
ให้เหมาะสมกับต าแหน่ง และต้องเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น  

การด าเนินการคัดเลือกอาจกระท าโดยการสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ 
หรือทดลองปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างก็ได้ และให้น าความในข้อ ๙ (๒) และข้อ ๙ วรรคสอง   
มาใช้บังคับในกรณีดังกล่าวด้วย  

การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ช านาญการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  

ในกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน อาจคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด โดยค านึงถึงมาตรฐานที่ ก.พ. ก าหนดด้วย  
 

หมวด ๕ 
การแต่งตั้งและการให้พ้นจากต าแหน่ง 

 ข้อ ๑๑ การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่งใด 
ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง รวมทั้งให้พิจารณาถึงคุณลักษณะความ
จ าเป็นอื่น ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นตามลักษณะงานของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น และการแต่งตั้ง         
ให้ด ารงต าแหน่ง ให้บรรจุและแต่งตั้ง จาก  

(๑) ผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับที่การขึ้นบัญชี ตามข้อ ๙ (๒)  
(๒) ผู้ได้รับคัดเลือก ตามข้อ ๑๐  
(๓) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย หรือตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  
ข้อ ๑๒ การย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ไปด ารงต าแหน่งใด ให้เป็นไปตาม

คุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งนั้น โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เพ่ือประโยชน์แก่การ
บริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น  

การย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ด ารงต าแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืน
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดียวกัน ต้องย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกัน           
เว้นแต่กรณีการย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าเดิม ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของ
พนักงาน    ส่วนท้องถิ่นผู้นั้นและเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นก าหนด  



 
ข้อ ๑๓ การโอน การรับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน

ซึ่งไม่ใช่ ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการวิสามัญ สามารถกระท าได้เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น  

การโอน การรับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีโอกาสโอนไปปฏิบัติหน้าที่         
ในระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  

การรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน ซึ่ งไม่ ใช่ ข้าราชการการเมือง หรือ       
ข้าราชการวิสามัญมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น อาจท าได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ โดยผู้บริหารท้องถิ่นหรือ       
ผู้มีอ านาจตามกฎหมายที่จะรับโอนท าความตกลงกับผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม 
แล้วเสนอเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

การรับโอน ให้รับโอนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมและรับเงินเดือน
ในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม เว้นแต่การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน ผู้สอบแข่งขันได้ 
ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  

เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการของผู้ที่โอนมาในขณะ  
ที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการ ตามกฎหมายอื่นนั้น เป็นเวลาราชการในสังกัดใหม่ด้วย 

ข้อ ๑๔ การเลื่อนพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น           
ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม 
ประวัติการปฏิบัติราชการ และการผ่านหลักสูตรอบรมตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน     
ส่วนท้องถิ่นก าหนด โดยให้ค านึงถึงประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงจะได้รับ 

การเลื่อนพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น       
ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งนั้น 

(ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล   
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 
ข้อ ๑๕ การออกจากราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น นอกจากเป็นไปตามมาตรฐาน

ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้แล้ว  พนักงานส่วนท้องถิ่น            
ออกจากราชการเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก และได้รับอนุญาตให้ลาออก 
(๓) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๓ 
 
 
 
 



 
หมวด ๖ 

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ข้อ ๑๖ ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความประพฤติ คุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและปฏิบัติตนของพนักงาน   
ส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๑๗ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น 
และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการถือว่าผู้นั้น        
มีความชอบจะได้รับบ าเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นค าชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
หรือการได้เลื่อนขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณี ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๑๘ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา 
โดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและ
ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการ
เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ก าหนด  

การ เลื่ อนขั้ น เ งิ น เดื อนพนั กงานส่ วนท้องถิ่ นที่ อยู่ ในหลั ก เกณฑ์ ให้ มี
คณะกรรมการขึ้นพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมาตรฐานทั่วไป          
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 ส าหรับโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ให้เป็นตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด โดยค านึงถึงมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว 

(ข้อ ๑๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล   
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

ข้อ ๑๙ การพัฒนาบุคคล ให้มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ 
บทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทาง
ปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีดี  

ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางบริหาร ควรจัดให้มีการพัฒนาพนักงาน    
ส่วนท้องถิ่นผู้จะได้รับการเลื่อนต าแหน่งเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้มีการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น    
ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย  

 
 



 
ข้อ ๒๐ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน  พัฒนาพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหน้าที่เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตนเหมาะกับการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงานที่เชื่อมโยง  
ผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยจัดท าการประเมินอย่างน้อย   
ปีละ ๒ ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจงหรือขอค าปรึกษาด้วย  

(ข้อ ๒๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล   
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 
หมวด ๗ 

วินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย 

ข้อ ๒๑ พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ
โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

ข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้มีมาตรฐานเดียวกับที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  

ข้อ ๒๒ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย 
ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่
ควร กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ ง หรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

ข้อ ๒๓ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัย 
ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัยจักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ ทั้งนี้  การลงโทษทางวินัยให้มี
มาตรฐานเดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  

ข้อ ๒๔ การด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ให้สอบสวนเพ่ือให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า เว้นแต่ เป็นกรณีที่ไม่จ าเป็น   
ต้องสอบสวน ซึ่งไม่ท าให้เสียความเป็นธรรมและจะสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาก็ได้  

การสอบสวนตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและน าสืบแก้ข้อ
กล่าวหา และ การให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาน าที่ปรึกษาหรือทนายความเข้าฟังในการชี้แจงหรือให้ปากค าของตน 

 กระบวนการสอบสวนให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  

 
 
 



 
ข้อ ๒๕ ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและมิให้เป็นไปโดยพยาบาท 

โดยอคติ หรือโดยโทสจริตหรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด 
การลงโทษพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ท าเป็นค าสั่ง ในค าสั่งลงโทษให้แสดงข้อเท็จจริง 

พฤติการณ์การกระท าผิด ข้อกฎหมายและข้อพิจารณา ทั้งนี้ ให้ระบุสิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลาส าหรับ
การอุทธรณ์ไว้ในค าสั่งลงโทษด้วย 

ข้อ ๒๖ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่า กระท าหรือละเว้น
กระท าการใดท่ีพึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
ของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  หรือ
เป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท า
ความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทที่ไม่เก่ียวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลัง
ผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตายก็ให้มีการสืบสวนหรือพิจารณาและ
ด าเนินการทางวินัย ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ  

ข้อ ๒๗ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยหรือสั่งให้พนักงานส่วนท้องถิ่น
ออกจากราชการไปแล้ว ให้มีการรายงานการด าเนินการทางวินัยหรือการสั่งให้ออกจากราชการดังกล่าวต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือพิจารณาหรือตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  

ข้อ ๒๘ พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการ
ตามกฎหมายอ่ืน ผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้น
ด าเนินการทางวินัยต่อไปได้  

หมวด ๘ 
การอุทธรณ์ 

ข้อ ๒๙ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยให้มีสิทธิอุทธรณ์ได้ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด และอย่างน้อยต้องมี
สาระส าคัญในเรื่อง สิทธิในการอุทธรณ์ สิทธิในการคัดค้านผู้พิจารณาอุทธรณ์ด้วยเหตุอันสมควร สิทธิในการ
ชี้แจงหรือแถลงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น สิทธิการถอนอุทธรณ์ และการก าหนดระยะเวลาการ
พิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม  

ข้อ ๓๐ พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือข้าราชการ
ตามกฎหมายอ่ืน ผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุและผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามกฎหมาย    
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีโอนมานั้นแต่ยังมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าว
หรือได้ใช้สิทธิอุทธรณ์แต่การพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ หรือมีสิทธิได้รับการพิจารณา
อุทธรณ์ต่อไปได้แล้วแต่กรณี  



หมวด ๙ 
การร้องทุกข์ 

ข้อ ๓๑ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือเห็นว่าผู้บังคับบัญชา
ใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย  หรือมีความคับข้องใจ
อันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  โดยมีหลักประกันและ
หลักเกณฑ์พ้ืนฐานเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ เว้นแต่การร้องทุกข์
กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง  หรือไม่ปฏิบัติต่อ
ตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน อาจก าหนด
ขั้นตอนการท าความเข้าใจกันระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นกับผู้บังคับบัญชาเพ่ือแก้ปัญหาในชั้นต้นก่อน  
ก็ได้  

หมวด ๑๐ 
การบริหารงานบุคคลของพนักงานครูส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๓๒ พนักงานครูส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่ง 
เป็นผู้สอนประจ าในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้บริหาร
หรือให้การศึกษาในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ     
ให้การศึกษาซึ่งไม่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน ากฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูส่วนท้องถิ่น     
โดยอนุโลม  

หมวด ๑๑ 
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 

ข้อ ๓๓ การบริหารงานบุคคลส าหรับลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดมาตรฐานทั่วไป  หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ 
ให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของลูกจ้างในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้น าข้อก าหนด 
ในประกาศฉบับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
  

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๓๔ ผู้ใดเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นวิสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ หรือพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๐๖ 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ      
ให้ผู้นั้นเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นวิสามัญตามกฎหมายนั้นต่อไป  



 
ข้อ ๓๕ การใดที่ได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือ 

พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ ใช้อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับและมิได้ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้               
ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
นายอาษา เมฆสวรรค์ 

ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 
 

** หมายเหตุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๖๒ ง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 
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'!Jtl \!:)gv fl11Ltl'ULL"1::fl1ii''ULtl'U\Jl1l.l'Htl l!:>b (l!:i) L~tltl-:Jflfl1i'U~'Vl1ia1°LJ~.:J'Vl1t,\1~'La m~a-:i 

"!Jtl Pl111l L i1°LJ"lltl'U fl11fu Ltl°LJ'!l1i1"ll fl118.:Jflfl11'U~'V111a1°LJ'oij-:J'Vf1(,l 'Vl~elW 'Ufl-:J1'Ua1'U'Vlel-:J~'U~'U111~11-:J 1 LL 'VI\J.:J 

~11-:i P1ru::m111n11'!l1i1"llfl1it1-:ifln11u~V111ri1'Ui-:iV11(,l (fl. ,1. ,1.) m,iij11~ Li1°LJ"llau 1 ~tu 1a'U-ff111"1Jn11 -:Jflfl11 

'U~'Vl1iri1°LJ 'oij-:J'Vl1 (,\ ,I 1 fl e)-:J fl fl 1iU~'Vl11ri1'Ui .:J'Vl1t,\ ~°LJ 'Vl~elW'U fl-:J1'Ua1'UVI a-:i ~'U ,11 fl a-:i fl m,J flPlitJ.:Ja1'UVI -:J~°LJ~'U 

~~1i-:J~1 LL 'VI\J-:Ji.J1:: L.f1'VI '11 EJ-:J1'U 1::~'U LL rt:: ~1 LL 'VI\J-:JL~ EJ1 tl'U flU~1 LL 'VI\J-:J~11-:J LLrt::i.J1::'1-:Jfl"!Jtl La 111 L tl'U 
" 
i111"1Jn11a-:if-1fl11u~vi11a1'U~-:ivi1(,l"!Ja-:ia-:if-1n11u~vi1ia1'U~-:ivi1(,lt1°LJ L\,"lEJ°LJ1EJfla-:if-1fl11u~V111ri1 ~-:i'V11\,"l 

LLrt::'U1EJfltl.:Jf-1 mi.JflP11v-:iri1uvf e),:J~°LJ~ L~ mia-:i 1~9lfl'1-:JV'UEJtll.l 1 'Ufl11 Ltl'ULLa::fo 1aul!°LJLLa1 LLrt::Li1aPiru::n i1lfl11 

'!J1i1"llfl1itl-:Jf-1fl1iU~'Vl11ri1'U~-:J'V11\,"l (fl.,J.,J.) Hlvl,111ru11~Pl111lL~°LJ"lltl'ULLa11~°LJ1EJfle)-:Jflfl1iU~'Vl11ri1 ~-:J'Vl1(,l 

aarn··hi-:i½'u Lv°LJ1 ~~1i-:J~1LL'VI\J-:Ji.J1::Lfl'VI '11EJ.:J1'U 1::~'U LL"1::~1LL'VI\J-:JL~ EJ'Jfl'U L\,"1EJ1 m~i''UeJ\Jli1L~°LJL~a L Vl1L~1l 

LLr1::1~LL~.:irhi-:itu1au1'1-1v-:if-1fl1i'U~V11iri1ui-:ivi1(,l 'Vl1vmf-1mi.JnP11a.:iri1uvfa.:i~u~uV1i1u L~aaafl1-11i 1ma'U 

L\,"l EJ,i::~a-:iiji:.m 1 u1°LJL~v1nu 

ia l!:i~ m11a'ULLa::m1fu Ltl'U911l.l'!la l!:ib (m) u1vna.:if-1 fl11'U~V111ri1ui-:ivi1(,l~,1::½'u amLa:: 

°LJ1EJfltl-:Jfl mi.JflP11a-:ia1'UV18-:J~'U~°LJ~ L~EJ'l'!Jtl-:J~a-:i 1 ~m111fj°LJEJt11l 1 °LJfl1i Ltl°LJLLrt::½'u Ltl'U L(,lEJfl11'1'UL ,J~EJ°LJ 1LL'VI\J-:J 

~,:Jfl~11 

~ eJP1ru::m11Jfl1i'!J1i1"llfl118-:Jf-1 fl1 i'U~V111a1'1J'oij-:J'Vl1t,\ (fl. ,J. ,J.) 1~vl ';J1if1.111 '1-1Pl11l.l Li1'U tl'ULLa1 

1 ~'U1EJfltl.:Jf-1fl1iU~'Vl1iri1'U~-:J'Vl1(,ltJtJflf11i-:ifo 1au1 ~~1i-:J~1LL 'VI\J-:J'\.h:: Lfl'VI '11EJ-:J1'U 1::~u LLa::9i°1LL 

Lt,\EJ1 m~i'UeJ\Jli1L~'UL~el'UL V11L~1l LL rt:: 1 ~LL~-:i1-11i-:i½'u Ltl'U 1 ~8-:Jf-1fl1iU~'Vl11ri1'Ui-:J'Vl1t,\~°LJ 'Vl~tltl-:Jf-1 m 

ri1u'lii'e1-:i~°LJ~°LJ'V111'U L~tleltlflf11i-:i 1 ma'U L\,"lEJ,J::~a,:iiji:.m 1 °LJ1°LJL~EJ1tl'U 

I iv l!:>~ m11v'U ... 



- m -

-ifo I!>~ n111el'ULLr1::nTi-St1Le.J'U\Jl111-iie.1 l!>b (<i'.) m::vi1hi~mde.1-ii111"!.1n11e.1.:iPi'n11 ~vr11 

ri1'U ';J.:J'V11 ~ 'VI~ avnr n .:i1 'U ri1 'Ur1 e.l.:J fi'U ~'Ucj't!w;1li' m 1,1 1~ tl'U1 ti ne.1.:i Pl n11tl ~'Vl11ri1'U';J .:J'Vl1 ~ LL 1;'I Z'U1 tin .:i Pl m 
" 

tln1-11e.1.:iri1'Ur1a.:ifi'LI~'U~ L~m-iie.1.:i H1\Jlnr1.:i ~'Ut1e.1111 'l.ln11 Le.J'ULLr1::-s't1 Le.J'Ut!'ULL'11 Lde.11-1ru::n1111n11-ii'1 1"!.1n11 

e.1.:iPi'n11t1~'Vl11ri1'U';J.:JV11~ (n. '1. ,1.) hivl,111ru11 "Hm11i L ~'U"!.1e.Jtf LL'11 1 "H'U1t1ne.1.:iPi' n11t1~'Vl11ri1'U .,.:ivr1~ 

e.1e.1mi1i.:i-st1 Le.l'U 1~ tlL mi-st1eJ\Jl11 L~'UL~ e.l'U\Jl11Jtl1::n1f'11-1ru:: m11Jn11nr11.:i-ii'111"!.1n11e.1.:iPi' n11 ~'Vl11 

ri1'U';J.:J'Vl1~ (n. ,1.) L~e.l.:J 1J1(,));51'Ui11 tlL~tl1f1tln11L 'H"a111"!.1n11e.l.:JP!n11tl~'Vl11ri1'U-;j'.:J'Vl1~ 1i-st1L~'UL~e.l'U LLrlZ L \1 .. 
LL1ij.:Jf11i.:i-ru Le.l'U 1 'He.l.:JP1n11tl~V111ri1'U';J.:J'V11~ Vl~e.l e.1.:iPi'mtl n1-11e.1.:iri1'Ur1e.1.:ifi'U~m1111t1 L flmrnn1-11i me.J'U 

1~ t1'1::~e.1.:iijt:.rn L 'U1'UL~ t11f1'U 

-iie.1 I!>~ 'Vl1 m1Le.J'ULLr1::m1-s'u1e.1'U\Jl11J-ae.1 l!>b (ct) 'LI1t1ne.1.:iPi'm1t1~'Vl11ri1'lJf,:m1~e.11,1-st11e.1'U 

'Vl~e.1v1t1cj't!'U1tli11.:i~1LL'Vl'U.:JL~1Jrie.1'LI1i-sum1LL~.:i~~1i Lde.11-1ru::nn1im1-ii'111"!.1m1e.1.:iPi'm1t1~'Vl11ri1 
- " 

(n. '1. '1.) 1iYl,111ru11 'Hl-1111JL~'U"!.1e.ltfLL~1 L~tl1i-rua\Jl11L~'UL~e.l'UL'VhL~1J 

"a111"!.1n11e.l.:JR n11t1~V111ri1'Uf .:J'Vl1~mi-st1n11LL~.:J ~.:i L ii11.:i~1 LL 'Vl'U.:J 'lh:: L.f1'VI 1 tl.:J1'U 
" 

LLr1::1::~rn~1i 1~t1~1LL 'Vl-u.:iJ1n11L~1J\Jl11J-iie.1 I!>~ 'Vl1ntl1::a.:iPi',1:: 1a'U1 tli11.:i~1LL vr-u.:iL~1Jne.1'LI1ifom LL~.:i~.:i 

1 'Ue.1.:iPi' mtln1-11e.1.:iri1'Ur1 e.1.:ifi'U~'U 'U1t1ne.1.:iPi'm1u~vr11a1'U,1.:iwr~e.11,1ijfi1i.:i 1 ma'U 1 tle.1.:if-1 mtl nF11e.1.:ia1'U ., a.:ifii.i 

~i.i 1i Lde.1F1ru::n111Jm1-ii'111"!.1m1e.1.:iPi'm1u~m1ri1'Lif .:i'Vl1 ~ (n.'1. ,1_) 1iYl,111ru11 "H1-11111L~'U"!.le.Jt1LL'11 L~t1 11e.1e.1n 

1-11i.:i1me.1'U~e.JLde.11i-stJLL1ij.:Jf11i.:ifo1e.1i.i,11ne.1.:iPi'mtlnf'l1e.J.:iri1'Ur1e.J.:Jfi'U~'ULL'11 

VI 2.1 'l fl <I: 

n T~ Le>'U LLil::i'u fa'U-u111"llnTnh::1J1'VI ~'U 

-ife.1 mo n11Le.l'U"a111"!.1n11e.l.:JPln11tl~'Vl11'11iJ';J.:J'V11~ 1 tlLiJ'U"a111"!.1n11'lhZL.f1'Vl~'U L tll-1111! 

al! F11 h"lle.1.:i cj'"l.la 1 e.J'U Ldaa.:i Pi'n11t1 ~V111ri1i.i -;j'.:i'Vl1 ~ 1i-s't1 'Vli.J.:i~mL 1ij .:i 1-1112..1tl1::a.:i fi-su Le.J'U-a111"!.1 m1 .:i Pi'n11 " . 

tl~'Vl11'11'U f .:JVl1 ~ ITT~ '11 n'11'U11"!.1n11~'U L \1e.l ~ f1 n11tl~'Vl11'11'U ';J.:J'V11 ~ LL r1Z'11'U 11"!.1n11~'U~ L .,i t11"a e.l.:J 
" 

tl1::'11'Uf1'U 1~ tlf11'Vl'U~1'U~'Stl Le.l'ULLrlZ 1 mmJijt:,.Ji;l L 'U1'Ub~ t11f1'U L ~e.lL'1'Ue.ll-lf.lJZn111Jn11-ii'111"!.1n11 .:JPln11 

t1~'Vl11ri1'U'1.:J'Vl1~ (n. ,1_ ,1.) vl,111ru11i1-11111L~'U"!.1t1t1 Lde.1F1ru::m12..1n11-ii'111"!.1n11e.1.:iPi'm1t1~'Vl11ri1 f.:iV11~ 

(n. '1. ,1.) vl,111ru11 \1Fl111JL ~'U"!.1e.ltfLL'11 L \1'U1tlne.J.:Jfl m1t1~'V111ri1'Uf.:i'Vl1~mm1-11i.:i 1 me.J'ULLrlZLL1ij.:Jf11~ 1 me.J'U 

1 "Hri1'LI11"!.1n11~'U~ L~ t11-ii'e.1.:iL ~e.1e.1e.1n1-11i.:i-st1 Le.J'U 1~t1,1::~e.1.:iijt:-i1;11 'U1'UL~mn'U LLr1:: 1 ~11t1.:i1'UF1ru::n 12..1n11 

-if111"!.1m1e.1-:i1-1m1t1~V111ri1'U-;j'-:iwr~ (n. ,1_ ,1_) 'Vl11t1 
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ff1'U~ 11:J 

n11iu le1'U-u111'!fn11th::uw1~'U 

ia '1'1C,) nTsfo LeJ'U"1J111"llm1·th::L.nV1~'Uvfh.i'1 -di111"llnTrn11dja,:i 1i1u11'1 LL'1::LL~ i.:iLiJ'U • 
i111"llm1a.:i1-1 m1u~V111ri1'U~.:iV11~ L~E.Jm11ial!fl1 hi '!lel.:!~'!la Lel'U 1 ~~1 L 'U'Um1.t11 EJ 1i'Vl~mnru,i Lm:: ia'U 1 'll 

'IJ 

~.:i~ahl-d' 

(Cil) m1-ru Lv'Uiti.:imlmEJ 1i'Vl~mnru,i ~.:id 
'IJ 

(n) vi°1LL 'Vl'U.:!~'1::'1.hlJ11 -at 'Uf111fo Lel'U ia.:iL 'U'Ul1i1LL 'Vl'U.:!11.:!~iiai;i11L1'UL~el'U 

('!J) ~~-rum1u11~LL'1::LL\ll.:ii.:i1~~11.:i\ii1LL'VllJ.:! ,h::LflVI c'l1EJ.:!1'U LL'1::1::~u1 ia.:iii 

flf\Jl."llJmi \;)'j,:j i;) 1lJ fl (\Ji."flJU1i LQYn ::i1V1-ru \ii1 LL 'VllJ.:! \;)1lJ~ f11'Vl'U ~ 1-n 'U1J1i;)1~1'Uf11'Vl'U~ \ii1 LL 'VllJ.:!i1'U . . ~ 

(fl) "1J111"llf111'lh::LflVl~'U 'Vl1n hlLflEJ 1~-run11U11'1 LL'1::LL\ll.:ii.:i1 ~~11.:i\ii1LL 'Vl'U.:im fl(l.11~ • • • 
i.:iLL~1::~U'U~f1!qJ1\;l~'Vl~elL viE.Ju 1~~~1n1Tt!'UiJ'U 1 tlL 'U'U~rua1JmiLovn::i1V1-ru~1LL 'VllJ.:!lJ1flel'U 'Vl~el 1~ L El 1~-ru 

LL~.:ii.:i 1~m.mm1aau LL ~.:!'U'U'Vl~am1R~ L~an 1 'Umru~iiL 'Vl\;lW LPl"cl~1~-:S1 L'U'Uiti.:ic'lel'lJLL ~.:i-u'U1 ~~1i.:l\;l1LL 'Vl'U.:! • 
~ ia.:i 1 i1~ i.:i LL~tl~fl!f1!1\;l~'Vl~el L vi EJU 1~~~1n11i!'UL 'U'U~f\Jc'llJmiLuvn::ri1V1-ru 11i1LL 'Vl'U.:!lJ1flel'U 'Vl1n'1 LL\ll.:ii.:i 

1 ~~11.:i\ii1LL '\ll'U.:! 1 'Utl1::LflV11"ll1f111 ~i!'U,i::ia.:i L 'U'U~c'lel'lJLL ~.:i-u'U1m 'Ul1i1LL 'Vl'U.:! c'l1EJ.:!1'U~,J::-ru Lel'U LL ::uru;i 
'IJ 'IJ u 

aarnL~.:i-u'Ui!'Uei'.:i1~E.Jm~n 

(.:i) m1-r'lJLel'UL~elLL\ll.:ii.:i1~~11.:i\ii1LL'Vl'U.:!~ia.:i~1Lij'Um1R~L~eln'Vl~elit1.:itl1::Lij Uflfl'1 • 
~'lla1awil::it1.:i~1'Um1R~L~t1n'Vl~t1~1'Um1tl1::Li1'Uuflfl'1na'U 
'IJ • 

(,i) m1-ru LeJ'UL~mL~.:ii.:i1 ~~11.:i\ii1LL 'Vlll.:i1 'Uc'l1EJ.:!1'UL~ '!Jt1.:ia.:i1-1m1u~V111ri1'U~ V11~1~ 

ia.:i1~ii~c'lel'lJLL ~.:i-u'U1m °LJ~1LL'Vl'U.:! c'l1EJ.:!1'Ui!'UiJ'UUnl;i1am1u11'1elU 'Vl~el 1~ii~c'lel'lJR~L~an 1~ VI~ m~-ru 
\j a~ 1 \j \.I " 

m1R~L~an1'U~1LL'Vl'U.:! c'l1EJ.:!1'Ui1'UiJ'Uuru-iham1LL~.:ii.:iau u 'IJ 

(l!:>) m1-ru1ti'U"1J111"lln11tl1::LflVl~'Ui;)1lJ (Cil) 1~~1L'U'Un111m'UmM~mruV1~.:i ~.:id 

(n) m1-ru Lel°LJ~c'lel'lJLL ~-l'U'l..11~ m~-rum1R~L~t1n 1 'Ul1i1LL 'Vl'U-l~,J::LL~.:ii.:i L~E.Jn1 foPl"cl 
'IJ 'IJ 

i;i11iit1 Cilo (l!:>) 1~EJ1~~11.:i\ii1LLV1'U.:i~aarnL~.:i-u'U1~ V1~t11~-rum1R~L~ani!t.1 J.:i-d'1~L'U'U1tlmlJ'Vl~mn '1LL'1:: 

Liat.11 'll~ L~mia.:ii;i11iflru::m11J m1n'11.:ii111"llm1a.:iRm1u~V111ri1'U~.:iV11~ (n. ,i .) n1V1'U~ 

( '!J) m1fo Lel'U"1J111"llm1tl1:: LflVl~'Usil.:iii~n"clru::.:i1tJL viEJULfifo.:i 1~ nu\ii1LL 'Vl'U.:!U~'Vl11 

(fl) m1-ru Lt1'U"1J111"1lm1tl1:: LflVl~tJ 1 'Ul1i1LL V1-u.:itl1::L.nV1J11 tlLL'1::tl1::L.nV11"l!1m1 

n11-ru Lel'U"1J111"lln11tl1:: L.f1VI ~°LJ i;)1lJ111fl'VI~.:! lJ1'lJ11'1 Lrn:: LL~.:ii.:i L 'U'U"1l111"lln11 .:i1-1m1 • 
'lJ~'Vl11"11°LJ~.:!'Vl1~ 1 ~e),:jl')f)1'j'lJ~'Vl11"11'U~.:!'Vl1~ LL'1::"11'U11"lln11~'U~ L~E.11"1lel.:!tl1::a1t.1n'U 1~ E.Jf11'Vl'U~1 -ru Lel°LJ 

LL'1:: L 'ITTv'Uiii:.J'1 L 'U1'UL~E.11tl°LJL ~ elLc'l'Uelfl ru::m11Jf111"1J111"lln11el-lfl n11U~'Vl11"11'U~.:!'Vl1~ (n. '1. '1.) ~'111ru1 

1 ~fl11lJL ~'U"llelU L~aflru::m11im1i111"llm1a.:i1-1m1U~V111ri1'U~.:iV11~ (n. '1. ,i.) w,111ru11 ~fl11lJL ~'U aULL'11 

1 ~t.11 El nt1.:i1-1n11U~'Vl11"11'U~.:!'Vl1~ele)f)f11i.:i-ru Lel'ULL'1:: LL~.:! i.:i L 'U'U"1J111"lln11el.:!1"1 m1U~'Vl11"11'U~.:!'Vl1~ LL'1:: 1 ~ 
LL1ij.:!f11i.:i-ru Lel'U 1 ~ri1t.111"lln11~'UV111U L Yiaaanfl1i.:i 1 ma'U L~E.1'1::ia.:iiicm L 'U1'UL~E.11tl'U 

L ~t1tl1:: LEJ"lltl1 'Un11tl'u L 1'1111"llm11 ~~a11 L 1m11"lln11V1~m 1'11vi1.:i1'U'!Ja.:i~ at.11J 1 

i;i11i~ n1V1'U~ 1 'U'VllJ1~il L 'U'!Jru::~L 'U'U"1J111"llm1tl1:: L.f1Vl~'Ui!'U L 'U'UL 1'1111"1ln11'!la.:ii111"llm1a.:i1"1m u~V111 

"11'U~.:!'Vl1~ 
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-ifo '11~ n11fofa'IJ-ii'111'1Jn11·1.htLflVl~'I.JtJ111J"Uel Q'l(i) (~) ('ll) n1t'V11lmv1EJ1i{LL~.:J 'Vl\11~-rn • 
fl111J--i\'1 L'U'IJ F1111Ji'F1111Ja11J11t:1 'lhtaun11cl'Vl1.:i1'1.J LLatfl111J-ti1'1.J1nin11'!lel.:J~~~t•1rn tel'IJ LLat'l.h tEJ'll'\J 

V •~ V 

~VI 1.:i11'1Jn11~t 1~-ru LLatil'Vli1.:i~el-ru1el.:i~1mb'IJ11'1Jn11~'1.Ji.:i nv1~ elel n tv1 EJ~ila1'1.J1~ 1 'IJ n11elelnP11~ u11~ 
V • 

LL\Jl.:ii.:i\Jl11J~ n{l'Vl1J1 EJn1i'U~'Vl1i.:J1'1.J1i flfla'!lel.:J"U1i1'1Jn1i'l.bt LflVli!'IJ 1 f11'Vl'I.Jv111 ~i!'I.JiJan~rut.:J1'1.JL vi 'U LfiEJ.:i 

1~ fl'U i;i1 LL 'Vl'U.:JU~'Vl11~ ~t-r 'U t el'IJ1J1U11~ LL at LL\Jl-:1 i.:i L 'U'IJ-ii'1i1'1Jn11 el.:J fl n1i'U~'Vl1i'11'1.Ji.:i'Vl1 vi 1 'I.Ji;i 1 LL 'Vl'U.:J it LflVI • 
'U~'Vl1i'Vlel.:J~'IJ '1.htLflVlel1'1.J1fJn1i'Vlel.:J~\J 'Vl~el'11EJ.:J1'1.J'U~'Vl11'1t:11'1.JPin~11 \1-r'U tel'IJLLat LL\Jl.:ii.:i L 'U'IJ-ii'1 1'lln11 

el.:J fl n1i'U~'Vl1i'11i.Ji.:J'Vl1vl'il1mrl.~,ru n1i19vl L~eln tv1 EJ 1 \11J1~11.:ii;i1 LL 'Vl'U.:J 1 '1.J'lhtLflVI '11EJ-:11'1.J LLatit~'U'ffilJa.:i 
V V 

'Vlamnru'1 n1il9v1L~eln LLat1fin1il9vlL~elnL yjel,r'U tel'IJ 1 \1'U1'Vlamnru'1 LLat1fin11~n1 'I.Jvl 11 

G11V1-r u n1119 v1 L~ el rn!~ 11 .:i i;i 1 LL V1'U.:iu~V111 L vi el LL\Jl.:i i .:i 1 \1il 1 t ~u~ a .:it'IJ \111 lJ ~ n1V1'1.Jv11 'IJ'Vl1J1 v1 Ci) '1 ih EJ 
V V 

m119v1L~eln 1J11 iu.:iRu tv1EJel'I.Jta1J • 
-ii'el '11'11_n11-rutel'IJ-ii'111'1Jm1,.htLflVl~'IJ\Jl11J-ii'el Q'l(i) (~) (fl) nit'V11lmv1EJ'IJ1EJnel.:Jf"1n11 ~'Vl11 

ri1'1.Ji.:iV11v1~~t-r u telmLatri1'1.J11'1Jm1~'1.J~ L~EJ,-ii'el.:i1~ l11na.:ifi'IJEJellJ1 'I.Jm1 tel'I.Ji!'IJLL~1 1 \1el.:i1-1m1 ~V111 

ri1'1.Ji.:iV11v1L'1'1.JeJL~el.:J"lJelfl111JL °'1iJ'llelUm1-ru 1eli.J\Jlelflrutm11J m1-ii'111'llm1el.:i1-1m1u~V111ri1i.Ji.:iV11v1 ( . ~. ~ .) 
tv1 EJ 1 \1{LL~.:J L 'VI\Jl~am111--i\'1 L 'U'IJ fl111li'fl111J'111J1it:l 'l.bt'1'Un1it:lJ'V11.:J1'1.J LLatfl111J-ti1'1.J1nl n1i"llel.:J~~ ~t el tel'IJ . ~ -~ ~ 

LLat'l.11t fo'IJ'IJ~V11.:i11'llm1~t 1~-ru L~elflrutn111Jm1-ii'111'llm1el.:ifln11u~V111ri1'1.Ji.:iV11v1 (n. ~-~.) vi 11ru1 

1 \1fl111JL °'1'1.J'll.el'ULL~1 1 \1iJ1EJnel.:iflm1u~V111ri1'1.Ji.:iV11v1elel nP11i.:i-ru lai.J G11vi-ru m1~t'U11~ LL at LL\Jl.:ii.:i \1~11.:i • 
i;i1LL 'Vl'U.:J1 \JUitLflVI '11EJ.:J1'1.J LLat1t~u1v1 LL at 1 m~-rrn~'IJL~el\JL'Vh1~ 1 \1flrutn111Jn11-ii'111'1Jn1iel-:lfln11 

'U~'Vl1i'11'1.Ji.:J'Vl1vl (n.~. ~.) L'U'IJ~f11'Vl'I.Jvl 
V 

-uel m~ m1l~-rrn~'IJL~el'IJLLatn111~-rrn~'IJ'IJw--ii1i;i1LL 'Vl'U.:i1 iLtl'IJ1 'l.1l1111J111\Jl1~1'1.Ji1 'IJLLat ... ,, 
'Vlamnru'111~1EJn1ii1'1.J" 

"Uel ~ n111v1~el~1t'Vl11.:J~1L 'U'I.Jn11 'Vl~el~1L 'U\Jn1i\Jl11J1J1\Jli~1'1.Ji, 1 U'Vl~el'Vlamn 
V "" 

1il LL~1La~~ 1 \1~1L il'I.Jn11m1JUV1U.:iRu 1'IJ1J1\Jl1~1'1.Ji11 'IJ'Vl~el'Vl~mnru'1 L~m1'1.JLL~1 La~~ ... 

""'"" 7 i. /4/ 
( el'IJ'VN,_; L~1~'1.J~1) • 

,r~lJ\J\Jl~11n1initVli1.:JlJ'Vl1~ 1 VIEJ ... 



1i;ic.1~L'U'Ufl1'S'1lJl-11'SLLm"lJL~lJL~l.llh::rnP11-Hl.1::n'S'~l.Jn11mn:rvrunnuL'V1PIU1'1 L~eN lJ 1Jl'S;i1'U ... 
vi'1hJLMc.11nuviimnru"fiLL'1::L~e:i'U1"llm1fi'i;iL~e:in m1u11'1LL'1::LL~..:i~..:i n1-s~1c.1 rn11e:i'U m1-rule:i1.J n -sL~B'U • 
1::~u LL'1::fl1'SL~e:J'U.ff'UL1'UL~el'U U'UU'1..:J1'U~ bb 'l"l')Pl~n1c.l'U 'l"l.131. bctei'.Ci'. LL'1::~LLm"lJL~lJL~lJ LvJmJ ::1cJ"ll'U 

LLfl'S1"!lfl1'SLL'1:: Lni;ii.h::~'Vl 5.fl1'\"l b 'Ufl1'SU~Vl1'S..:J1'U"llel..:JL 'V1131U1m 'U'UG11'U'S1l.l 

m~c.1rl11.J1'11Jl1l.ll'l11l.lb'Ul.l11Jl'S1 b<i'.1-S'Sl'lL~i;i 1.h::n0um1Jl11 c.,lrl (ct) LL-i-i..:i'l"l-s::11"!luqJty~ ::Luc.1u 

U~Vl1'S..:J1'UUl'll'l'1i;'f1'U'Vle)..:J~'U '\"l.131. bct<i:'.b LL'1::lJ~"lJel..:J1'lru::m1l.lfl11nmw1tl'n..:i1'UL 'V1131U1'1 1 'Ufl11i..l-s::"!l l'lf ..:i~ • • 
c.,o/bctbc., -L~01'U~ bet 1Jl'111'll.J 'l"l.131. bctbc., iil-l~b\1i.J,rui.J-s..:iLLm "llU'S::fl1P11'1ru::m-sl.Jm1n'11..:J'l"liJn..:J1'UL PIU1l;'I • • 
L~el..:J l.J11Jl'S;i1'Uvi'11 i..lLMc.11n'UV1imnru"fiLL'1::L~B'U1"ll~11f\i;iL~eln fl1'S'U'S'S'1LLa::LL~..:J~..:J fl1'S~1c.l m11B'U fl1 fo1v'U ... . 
fl11L~el'U1::~'U LL'1::fl1'SL~v'U.ff'UL1'UL~B'U U'UU'1..:J1'U~ bb 'l"l')Pl~fl1c.l'U 'l"l.131. bct<i:'.G:'. LLl;'l::~LLm"llL~lJL~lJ ~..:J 

1

B 1i.Jil 

-ifo Ci) i.J1::mP1dL~c.1n-i1 i.J-s::n1P11"1ru::m-sl.lm-sn'11..:i'V'ltl'n..:i11.JL'VlPl'U1'1 L~v..:i l.l11Jl'S;i 1.Jvi'11i.J ... 
LMc.11n'UV1imnru"flLL'1::L~v'U1"lln1'SRi;iL~Bn fl11'U1'S'1LL'1::LL~..:J~..:J fl11~1tl m11B'U m1-r'Ule:i'U fl1'SL~B • 
LL'1::fl1'SL~v'U.ff'UL1'UL~ffl.l (U'U'U~ c.,Cil) 'l"l.131. bctbb 

-ifo b i..l1::fl1P1ffim-ffu..:iR'U~..:JLL~1'Uti'i;i-;;,1n11.Jffi~u1::fl1131L'U'U~'U1i.J 

offei m 1i1c.1m~nm1l.lb'U V1l.l1i;i <I:'. m1101.J offei bet offei bb offei bG'ii offei b~ -uei b~ -ff0 o LL'1:: 

'UB Q"IO 'V11 LL'1:: Vll.J'Ji;i ct m1-r'U le:i'U "LJB Q'l(o) "LJB mb "LJe) Q"IQ'l "LJB m<i:'. LL'1::"LJB met "llel..:JU1::n1P11'lru::n 'Sl.lfl11 

n'11..:J'l"liJn..:J1'UL'Vl P1U1l;'I L~B..:J l.J11Jl'S;i1'Uvi'11 uLMc.11nuviimnru"fi LLl;'l::L~v'U1 "llfl11Ri;iL~Bn fl1'S'U11'1LL'1 LL~..:J~..:J ... . 
m1~1c.1 m-sle:i'U m-s-r'Ule:i'U fl11L~B'U1::~'U LLl;'l::fl11L~v'U.ff'UL1'UL~B'U '1..:J1'Uvi bb 'l"l')Pl~n1c.l'U 'l"l.131. bct<i:'.G:'. 

LL'1::~ LLm "lJL ~l.J L~l.J LL'1:: 1 m "tll'l11l.J~ei 1 i..1-rl'LL 'Vl'U 

"Vl3J'lfl cc 
m':i1eJ'LILLfl::iu 1e1'Ll'W'Un.:i1whuie1.:i~'U 

"LJe) bet m-s fa'ULL'1::-ru 1eJ'U'l"liJn..:J1'UL'V1PlU1l;'I Vl~eJ'l"liJn..:J1'Ui;'f1'U'VleJ..:J~'U~'U 1i;icJl'l11lJ~lJl'l b,J"l]e)..:J 

~"lleJleJ'U b\1~1L'U'Ufl1-S1m'Umruli;imruwd..:i ~-:id 
'IJ 

(c.,) fl1-:ile:J'ULL'1::-rule:J'U~~elULL"l)..:J"U'U1~ ~~eJ'URi;iL~eJn 1m 'U~1LLVI\J..:J~'1::LL~.:J~-:J Vl~el ~1~-ru 
'IJ 'U 

fl1':iR\;lL~eJmvJmL\9l..:J~..:i1 i1~1-s..:i\J\'1LL vitl-:i1 'U':i::~u~~-:iil'U ,X-:i'll 1 i1L 'U'U 1 i..lml.lviimnru"fiLL'1::L~el'U 1 "ll~ LMc.11 0-:i1Jl1l.l 
'U 

1"1ru::m1~.m11nm-:i'l"li!n.n'UL 'V1Pl'U1'1 (n.vi .) n1vi1.Ji;i 

/ (b) n 1 Lel'U ... 



- b -

(b) m11el'Ubbfl:::i''IJLeJ'U1'UIJl1bbVli.l.:i'\.h:::uw1 G'f1tl.:J1'U ':i:::~'IJ bb'1:::\;11bbVli..i.:ib~tl1n'U1'UIJl1bbVli..i.:i 11.:J 

(m) fl1':i LeJ'Ubbf!:::i''IJ LeJ'U Ll'ltlfl1':i'1'1.Jb 'lJ~m.Jn'U1 'U\;11 bb vii..i.:i'th::: b.fl'VI G'f1tl.:J1'U 1:::~'IJ bb"1:::1JrnbV1i..i.:i 

b~11 ':i:::Vl'J1.:Jb 'VI f'l'IJ1'1 Vl~eJel.:Jfln':i'U nfol':iel.:J'11'U'Vlel.:J~'U~'U 

(c:i'.) fl1';j Lel'Ubbfl:::i''IJ Lel'U 1 'UIJ11 bb viiJ.:i 'U':i::: b.fl'VI G'f1tl.:J1'U bbf!:::';i:::~'I.Jb~11 Ll'ltl i,\'1 bb viiJ.:1~1 11 b~1l 

Vl~elm~11.:ii,\'1bb vi,J.:i 1 'U'U':i:::b.fl'VI G'f1t1.:i1'Ub~11 Ll'lm:::~'IJ~1n11b~111 'UL 'Vlf'l'l.l1'1 V1~elel.:JF1m'lJnfol1e:i.:iri1'Uvf m ·'U~'U 

(er) m1 Lel'Ubbfl:::i''IJ 1e:i'U~~~11.:ii,\'1bb viiJ.:i~1n11 L~11 1J1111 (c:i'.) LL~1'lJwG'f.:iF1'1Jel LeJ'UVl~el'!l ~1t11 'lJ 
V • " 

bb~.:J~.:J 1 'U\;11bb vi,J-1 b~11 

n11 LeJ'L!Lrn:::i''IJ Lel'U 1 ~b 'Vlf'l'l.l1'1 Lbfl:::el.:iflm'lJ nfol1el.:iri1'Uvf e:i.:i~'U~'U~ b~t11-uel.:i'lJ1::: 1'Un'U 

11'1 t1 n1V1'U~1'U~i''l.l 1 el'Ubbfl::: 1 ruel'Uij e.Jfl 1 'U1'Ub~ t11n'U L ~ e:i LG'l'Uelfolru:::m111 n11-u111"!ln11e:i.:iF1 n11 

ri1'U~.:ivi1~ (n:..i."1.) folru:::m111m1wi!n.:i1'Ub'Vlf'l'U1"1 (n.'Vl.'1.) vi~e:ifolru:::m111m1wi!n.:i1'Uri1'U\;\'1'1.Jf! ( .el'l.l\Jl. 

~.:JVl11'1) bb~1bb~mru 'W'11':io.t11 ~fi'l111lb ~'U"!leJ'IJ 

b ~el'U':i::: Ltl"!l'U1 'Ufl1':i1J'IJ b 1'11':i1"1Jfl1':i 1 ~~el11 b 1'11':i1"1Jfl1':iVl~el b 1'11V11.:J1'U'!Jel.:J~~1el'U1l \Jl111~ 
" 

f11Vl'Ul'l 1 'UV11111'1d 1 'U'llru:::~ L 'U'Uwi!n.:i1'Uri1'Uvf el.:J~'U~'Ul!'U b 'U'Ub 1m11"1Jfl1':i'!lel.:Jwi!n.:i1'UL 'Vlf'l'l.l1"1 

'Uel bb fl1':iLeJ'Ubb"1:::n11i''IJLeJ'U\Jl11l'Uel bet (b) b~elb'Vlf'l'IJ1'11~bG'f'Uelb~el.:J'!Je)fi'l1111b 'U"!lel'U 

m1i'u tm..1wi!n.:i1'Ub 'VI f'l'l.l 1'1 V1~elw i!n.:i1'Uri1'UV1el.:J~'U~'U111 ~11.:i i,\'1 LbVli..i.:1~11.:i fol ru:::m111 m 1wi!n.:i1'Ub f'l'l.l1'1 

(n. 'VI. '1.) el1'1ij1l~ L ~'U"!lel'l.l 1 ~i''l.l fa'Uwi!n.:i1'Ub 'VI f'1'1.l1'1'11m 'VI f'l'l.l1'1~'U V1~elwi!n.:i1'Uri1'Uvf e:i.:i~'U'11 nel.:ifl m nfol1e:i.:i 

'11'U'VleN~'U~'U ~~1':i .:J\;11 bb viiJ.:i'lJ':i::: b.fl'VI G'f1tl.:J1'U ':i:::~'IJ bb'1::: 1Jl1 bbVli..i.:J b~ tl1 fl'Ufl'IJIJ11 bb vi,J,:i~'l1.:J bb"1:::'U ':i:::G'f.:J rl 
" 

'!lel LeJ'U1l1 b 'U'UW1J n.:J1'Ub 'VI f'1'1.l1 '1'1lel.:Jb'Vlf'l'l.l1"1'1'U Ll'lt1'U1t1m'Vlf'l1J'U\Jl~bb"1:::'U1t1nmF1 m'lJnfol':iel.:J'11'U'VleJ.:J~'U~ b · m-uel.:i 

1~ 1J1n"1.:i~'Ut1el1J1 'Llfl1':i Lel'Ubb"1:::i''IJ fa'Ul!'Ubb~1 bb"1:::b~elfolru:::m111m1wi! n.:i1m'Vlf'l'l.l1'1 (n. vi. "1.) 1~-w 11ru1 

1~fol111lb~'U"!lel'Ubb~11~'U1tlnb'Vlf'11l'U\Jl~eleJnF11i.:ifoLel'U1~~1':i.:JIJl1bbVli..i.:J'lJ':i:::b.fl'VI G'f1tl.:J1'U ':i:::~'IJ bb'1:::IJl1bbV1iJ.:J ~tl1fl'U 

n'IJ!Ji1bbV1i..i-:1~11.:i 11'1t11 m~i''I.Je1'1J111b1'Ub~el'Ub'V11b~11 bb'1::: 1 ~bblij.:JFJ1i.:i-r'IJ 1e:i'U1 ~ b'Vlf'1'1.J1'1 vi~ele:i.:iflmtJ fol':iel.:i 

'11'U'VleN~'U~'U'Vl':i1'U b~elelelnF11i.:i 1 mel'U Ll'lt1'1:::~el.:iije..i"11 'U1'Ub~tl1fl'U 

'Uel bG'll fl1':iLel'Ubb'1:::fl1':ii''ULeJ'U\Jl11l'Uel bet (m) 'U1tlnb'Vlf'11l'U\Jl~~'1:::i''IJLeJ'Ubb"1:::'U1tl el.:Jfln':i 

'lJnme:i.:iri1'UV1el.:J~'U~'U~ b~t11-uel.:i~ el.:J 1 ~m11J~'Ut1e:i1J 1 'Ufl1':i LeJ'Ubb"1:::i'u fa'U 11'1 t1 fl1':i'1'1.Jb 'lJ~t1'U\;\'1 Lb viiJ.:i~.:i ~11 

b~e:ifolru:::m111m1wi!n.:i1'Ub'Vlf'l'IJ1'1 (n.'VI. "1.) 1~-w '111ru11 ~m111b~'U"!lel'I.Jbb~1 1~'U1t1mvi 1l'U\Jl~ 

eJelnF11i.:ii''IJ Lel'U1 ~~1':i.:J\;J1bbVli..i.:J'lJ':i:::b.fl'VI l;'i1tl.:J1'U ';i:::~'\.J bb'1:::\;11bbVli..i.:Jb~1l Ll'lt11 m~i''I.JeJ\Jl';i1b~'Ub~eJ'U Yl1b~1l 

bb'1::: 1 ibblij.:Jfl1i.:ii''IJ Lel'U 1 ~b 'Vlf'l'IJ1'1~'U Vl~elel.:Jfl m'lJnme:i.:iri1'U'Vlel.:J~'U~'U'Vl':i1'1.J b ~e)elelnr1'1i.:i1 mel'U Ll'l liJ:::~el.:J 

ije..i"11 'U1'Ub~tl1fl'U 

"LJel b~ n111e:i'Ubb"1:::m1i'u1el'U\Jl11l"LJeJ bc:t'(c:i'.) m:::vi11~~m~elwi!n.:i1'Ub'Vlf'l'l.l1f!V1~elw "'n.:i1'U 

ri1'U'VleJ.:J~'U~'U~l!'U1;11~fol':i 1 '1 1~ t1'U1t1 m 'Vlf'l1J'Ul,l~bb"1:::'U1 t1 neJ.:ifl mu nfol':iel.:J'11'U'Vlel.:J~'U~'U~ L~m-ue:i.:i 1 V \Jln"1.:i 
" 

~'Ut1e:i111'Un111el'Llbbf!:::fo LeJ'Ul!'Ubb~1 L~e:ifolru:::m11Jm1wi!n.:i1'Ub'Vlf'l'l.l1~ (n.'VI. '1.) 1~-w'111ru11 ~m11Jb 'U"!lel'U 

bb~1 1 i'U1t1m 'Vlf'11l'Ul,l~el el n r\'1 i .:if u 1 el'U 1~ t11 vi1i·fo 0m1 b~'U b;i el 'Um 11 'lJ ':i::: n1 f'1 fol ru::: m111 n 1 n "11.:J 

wi!n.:i1m 'VI f'l'l.l1'1 (n. 'VI.) b~el.:i 111m;j1'U~11 'lJL~t11n'l.lm11~wi1n.:i1'Ub'Vlf'l'l.l1"1 hii''l.lb~'Ub~el'U bb"1:::1 ~Lb .:iF11i.:i ... 
i''IJ Lel'U 1 ib Vlf'l'IJ1'1Vl~elel.:Jfln':i'Unfol':iel.:J'11'U'Vlel.:J~'U~'U'Vl':i1'1.J b ~ eJelelnfi'1i.:i 1 mel'U 1~t1'1:::~el.:iije..i"11 'U1'U b~tl1fl'U 

I 

/"LJeJ b~ m11t'U ... 
! 



- '11 -

-ifo l!>ci fl11LEJ'ULL'1::rn1fu1a'U1J1111ia l!>tt (tt) ,.m1m'VIP11J'U1J1~m'iilfo 1a'UV1~mj'1EJ~i!'U ,J~11-:i 
~ ' u 

~1LL 'Vl'IJ-:!L~11ria'U 1~furn1LL~-:i~-:i 1~ L:i1a1-1ru::m111rn1Y"1'\Jn-:i1'UL 'Vll"ltJ1'1 (n. 'VI.".) 1~°Vl'iil11ru11 \11-11111L mmu 

LL~'J L~EJ1~fu51J111L1'UL~e)'ULVl1L~l.J . 

l'l '\J n-:i 1'\J L VI PltJ 11;1 ffi~ f tJ n11 LL~-:! ~-:IL \1 ~11-:i \Jh LL 'Vl'IJ-:1 ,J 1:: L/1 VI a1E.1-:11'\J LL'1:: 1:: .,tJL~lJ u 

1~EJ~1LL V1'1J-:iJ1n-J1L~111J1111'lia l!>~ V11ntJ1::a.:iiii'iil:: LEJ'U 1 ,J~11 .:i ~1LL 'Vl'IJ.:IL~11ria'U 1~forn1LL~.:i~.:i L 'Ua.:iiii m nma-:i 

~'J'UVIEl.:!~'U~'U 'U1E.lnL'Vll"ll.J'UIJl~e)1,Jilfil1i.:i 1 ma'U 1 ,Ja-:iiiimtJn1-11eJ.:l~'J'UVleJ.:l~'U~'U 1~ L~eJflru::m11Jfl11 '\Jn.:ITU 

LVIPltJ1'1 (n. VI. 'iil.) 1~°Vl'iil11ru11 \1m111L"H'U"!fEJtJLL~1 1~E.Jm1aanR1i.:i1 ma'U~m~a 1~frnL~.:iR1i.:i-ru 1e:i'U'iil1 e:i.:ifirn 

,Jn1-11e:i.:i~1'Uvf a.:i~'U~'ULL~1 

'UEI mo mru~iJ L 'Vl~~'1fl'J1l.J';J1 L 'U'UL ~eJ L \1n11U~'V111.:!1'U"1JEl.:I L VI PltJ1'1 LL'1::n11'Ufi'U~ 1'1ifl11 

"lleJWl'\Jn.:11'\JL 'VI PltJ1'1 L 'U'U 1 i.Ja ~1.:iiltJ 1::~'Vl6I11l'I 'Vl~eJL ~ eJLLm "1lUqj'Vl1fl1111"ll~ LLEJ-:1~ Ln~;1'UL 'U,'U~ ::'Vl11.:! 

l'l,r n.:i1'UL 'VI P1u11;1 ntJ'U1EJ n L 'Vll"ll.l'UIJl~'Vl~a~tl1'1111"!f'U LL'1:: hla11J11t1~1 L il'Un11 LEJ'UV'l,r n.:11'\JL 'VI PltJ 11;1 ::V111.:i u • 

L 'Vll"ltJ1'11Jl1l.J'Vlanm111a~ l-11 L 'iil 1~ L \1~v'UfitJ°ilJ11l.J'U1::mP11J11Jl1!1'Uvi'11 tJ LL'1::V1arnnru'111~1E.lfl11i!'U 

V1111f! er 
nT'a LeJ'IJ m,::i'u le1'Uir111"!fn11tl'l':: IJl'VI ~'LI 

.,J 
ih'Ll'VI @ 

n1'l' lv'Wv-nl'n.:i 1'1J L 'VI fil'l.11 a 1 tl L tl'IJ ii111"!fn1'l'tl'l'::1Jl'VI ~'LI 

'lia m@ rn1 LEJ'Lll'li1n.:i1'UL 'VIP1tJ11;11 ,J L U'U"U111'1ifl11'l..h:: LI1'Vl ~'U 1~ E.Jm111"1~1-11h"llm 

L~EIL'Vll"ltJ1'11~ftJ'Vl'\J-:l~e) LL~.:IWJ111'l..h::a.:ififu LEl'Ul'li1n.:i1'UL Vll"ltJ1'1m~'iil1n~1'U11'1ifl11~'U 1 \1 L 'Vll"l 1'1LL'1:: 
u 

~'J'U11'1in11~'U~ L~ E.l'J'Uel-:l'U1::a1'U f1'U 1~ El fl1'Vl'U~1'U~ -ru LeJ'ULL'1:: 1 m eJ'Uil ~1;11 'U1'UL~ E.11 fl'IJ L ~ La'UeJ 

1-1ru::m11Jfl11l'l'\Jn.:!1'UL 'Vll"ltJ1'1 (n.'Vl." .) °Vl'iil11ru11 \11-11111 L "H'U"!feJU L~eJ1-1ru::m111fl11V'li1nnuL 'Vll"l'U1'1 n.'Vl. 'iil.) 

°Vl'iil11ru11 \11-11111L 'H'U"!feltJ LL~'J 1 \1'\J1 Elm 'VI Pll.J'UIJI ~eJeJnR1i.:i1 \1Lel'ULL'1:: LL~-:lfil1i.:i1 ma'UL \1~1'U'l1'1i 11~'\J 

~L~ m'lie:i.:i L ~eJEJeJ nR1i.:i-r tJ LEJ'U 1~EJ'iil::~ a.:iil ~1;11 'U1'\JL~E.11n'U LL'1:: 1 \111 EJ.:11'Uflru::m111rn'l'V'l'\Jn.:11'UL PltJ1'1 

(n.'Vl.'iil.) 'Vl1.1U 

~'J'Uvl ID 

m--si'u le1'1J'tl1'l'1"!fn1'l'tl'l'::1Jl'Vl~'LI 

"UeJ ml!> rn1fu LEJ'IJ'U111"!ffl11'U1:: LI1'Vl~'U~1111 '!li111'1ifl11fl11d'.le:i.:i 111tJ'l1'iil LL'1::LL~ ~.:IL'U'IJ • 
l'l'\Jn.:11'UL'VIP1U1'1 L~E.lfl11l.Ja~fl1L'ii1"1Je),:j~"(Je) LeJ'U 1 \1~1L'U'Ufl11I11E.1 L~'Vlarnnru'1LL'1::L~eJ'IJ 1 "1J ~,:j~e) 1 ,Jil 

u 

(@) rn1ftJLEJ'U~eJ.:ie:i~mEJL~'Vl"'mnru'fi ~.:iil 
u 

(n) ~1LL'Vl'IJ.:l~'iil::'IJ11111 m 'Ufl11ftJ LEl'U ~el.:IL U'U~1LL'Vl'IJ,:j'J1.:!~i15m1L1'UL~el'U 

( "1J) ffi~f tJ n11tJ11'iil LL'1:: LL~.:i~,:i L \1~11.:i ~1 LL 'Vl'IJ-:1 tJ1:: LI1'Vl a1E.1.:i1'U LL'1:: 1::~tJ L 
u • 

1-1rua1Jmim.:i1J11l.Jflf;lJal.JtJ°i Ltll'l1::611'VlftJ~1 LL 'Vl'IJ,:j1Jl1l.J~fl1'Vl'U~ 111 'Ul.J11Jl'S:01'Ufl1'Vl'IJ~ ~1 LL 'Vl'IJ.:li!'U . . ... 
., ' 

/(fl) "1J111'1in11 ... 
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(fl) "U1':i1"l!f11':i'l.h::: b.fl'Vl~'\J 'Vl1n 1:w bflEJ 1~fof11':i'U':i':i'1bbrt:::bb~-:ii-:i1 ,X~1':i-:ii;i1bb'Vlil-rffi 1-1ru1~ , , , 

i-:ibb~';i:::i;J'U'U~ruru1\91~'Vl~e) b vi EJ'U 1~:w~1n11'1'1Jt'U 1 ti b 'U'Ufl{UG'flJ'U1iun•n:::a1V1"S'Ui;i1bb V1i.l-:i111ria'IJ 'Vl~e) 1:w b El 1~1''U ., ., , 

bb~-:ii-:i 1~ m-rn f11';jG'fe)'U bb "l!-:l'n'\J'Vl~e)f11';jfl~ baeJn 1 'Un':iru~ih 'Vl\91Wbf'f~~1:w~1 b 'LJ'IJ(;le)-:JG'fe)'U bb "l!-:J'n'IJ1 ,,,~1':i-:1 1 bb 'Vl'U-:1 , 

~(;l e),:J 1 -B'1 ~ i-:i bb~tl~qjqj1\91~'Vl~m vi EJ'U 1~:w~ 1n11'1'1Jb 'U'U~ rua11'U1i bOYn:::a1V11''U i;i1 bb 'Vlil-:1111rieJ'U 'Vl1 n'1 bb~-:ii-:i 

1 ,X~1':i-:ii;i1 bb 'Vli.i-:J 1 '!Jtl':i::: b.fl'V11"ll1f11':i ~t!'U'1:::1J1 eJ-:Jb 'U'IJ~G'leJ'Ubb 61!-:J"U'U 1m '1Ji;i'1 bb vr,l,:i G'l1fl-:J1'U~'1:::f'U leJ'IJ bb :::uni; 
'\J '\J -~ 

G'leJ'U bb 61!-:J"U'IJt!iJEJ-:J 1:wEJ n b~ n 

( -:i) f11':i1''U leJ'Ub ~e) bb~-:ii-:i1 ,X~1':i-:ii;i1bb 'Vli.i-:J~(;le)-:1~1 b ii'Uf11':ifl~ baeJn'Vl~e)(;Je)-:J'l.h:::dj 

~"lJe) leJ'U'1::: IJl e),:J ~1'\J f11 ':if!~ ba eJ n'VI~ eJ ~1'Uf11':itl ':i::: bil '\J'U flfl ari e)'IJ 
'\J ' 

( '1) m':ifo 1am~mb~-:ii-:i1 iX~1':i-:ii;i1bbV1i.l-:i1 'Ua1EJ-:11'1J1~ "lleJ-:Jb'Vlf'f'U1rt 1~ IJleJ-:i 1:wii~aa 
., ., '\J 

1m '\J\,11bb 'Vlil-:J G'l1EJ-:11'UtJ'U,j'IJ'\Jnl;';ie)f11':i'U':i':i\leJ~ Vl~eJ 1:wii~G'leJ'Ufl~baeJ·n 1~ V!~eJm~"S'I.Jn1':ifl~ baeJn 1 'U 
a~ , \J \J \J ., ., ., 

QJ~CV.c::ii ICV I 

"'1EJ-:11'U'\J'\J"lJ'U'UfiJ"l!':ieJf11':ibb\91-:J\91-:JeJEJ 
., '\J 

(l!J) f11':ifoleJ'\J"U1':i1"l!f11':itl':i:::b.fl'Vl~'\J\,11lJ (C9l) 1iX~1b'U'\Jf11':i1m'IJmM~m&vril-:i i;i',:i-Q 

(n) f11':i'S'U leJ'\J~G'fe)Ubb "l!-:J'n'U1~ m~1''Uf11':ifl~ baeJn 1 '1Ji;i1bb'Vli.l-:J~'1::: bb~-:ii-:i l~EJ m 
'\J '\J 

1J1111"1ia (9)(9) (l!l) L~EJ 1 ,X~1':i-:i1,11bb'Vlil-:i~aarnb "ll-:i-n'U 1~ vr~a 1~fom':ifl~b~ant!'IJ ~-:i-d 1 iXbtl'U 1 tl\91111'Vl~mn 

b1a'IJ 11J~bMEJ1-ua-:im11F1ru:::m':il.lf11':inrt1-:i'V'lt!n-:i1'Ub 'Vlf'f'U1rt (n. 'V1.) n1V1'Uv1 

( "lJ) f11':i'S'U leJ'\J"U1':i1"11f11':itl':i:::b.fl'Vl ~'U~-:iii~m~ru:N1'Ub vi f.J'UbREJ-:11~ n'Ui;i'1 bb 'Vlil-:J'U~'Vl1':i 

(fl) f11':i'S'U leJ'\J"U1':i1"11f11':itl':i:::b.fl'Vl~'U 1'U\,11bb'Vli.i-:itl':i:::b.fl'Vlvl'11 tlbbrt:::tl':i:::b.fl'V11"l!1f11':i 

f11 ':if 'U leJ'IJ"U1':i1"l! n 1 ':itl':i::: b.fl'Vl ~'\J \911111':i':il'l'Vlil-:J 111'\J':i':i \I bbrt::: bb ~,:i ~,:i b 'U'\J'V'l tJ M 1'\Jb f'f'U1rl , 

1,,, b 'V1 f'f'U1rl bbrt:::i.'11 '\J ':i1"l!n1':i ~'U~ bM f.J16U a-:itl ':i:::G'l1'\J fl'U fa f.J fl1'Vl'\J ~1'U"S'U 1 el'Ubbrl::: 1 m eJ'IJii em 1 'U1'\Jb f.J1 fl'U 

b~ma'UeJl'lru:::m':il.lf11':i'V'ltJn-:J1'\Jb'Vlf'fU1rt (n. 'Vl. '1.) W\11':iru11 iXr11111 b ~'\J"lleJU b~eJF1ru:::m':i11f11':i'V'ltJn-:i1'Ub f'fu1a 

(n. 'V1. '1.) w \11':iru11 iXm111 b i1'1J"lleJ'Ubb~1 1 iX'\J1EJ m 'V1 P!lJ'U\Jl~e)eJnr11i-:ifu leJ'IJ bbrt::: bb~-:J~,:J b 'U'\J'V'ltJ n-:J1'Ub Pl'U1rl 

bbrt::: 1 iXbb~-:ir11i-:i-ru LeJ'\J 1 iXci1'1J':i1"l!f11':i~'U'Vl':i1U b~aaanr11i-:i 1 'Vl1eJ'U 1~EJ'1:::~ei-:iiii:-m 1 'IJ1'Ub~mn'U 

b ~ eJtl':i::: LFJ"l!'U1 'Un1':i\JU b 1 rl1':i1"l!n1':i1 ,,,~el11b 1r11':i1"l!n1':i'Vl~e) b 1rl1Vl 1-:11'U"lJeJ-:J ~~ e)'U1J1 
'\J 

\Jl111~fl1v'l'\J~ 1 'U'VllJ'J~-d 1 'U"llru:::~ b 'U'\J"U1':i1"l!f11':itl':i::: b.fl'Vl~'Ut!'IJ b 'U'Ub 1"'1':i1"l!f11':i"lleJ-:J'V'ltJn-:J1'\Jb 'V1 f'f'U1rl 

"Ue) Q'H;fl n1':i'S'UleJ'IJ"U1':i1"l!n1':i'lh:::bfl'Vl~'U\911lJ"Ue) GTll!J (l!J) ("ll) m:::vi11m~EJ1iX:a'bb'1-:Jb'Vl\91t:-Jrl , 
1'11111~1 b 'U'\J m111{m111a11J1':i(l tl':i:::G'!Un1':iruvi1-:11'\J bbrt:::l'li111"ll1'U1ru f11';j"lJe),:J~~'1:::'lJe) leJ'U bbrt:::tl ::: LEJ"l!'U 

'\J ., '\J 

~'V11-:J':i1"l!n1':i'1::: 1~-ru bba:::iivrt!-:iifa-r'U':ieJ-:!'11 nl.'11'\J':i1"l!f11':ii'IJ'1-:in~~aa n 1~ EJ ~ii e51'U1'11 '1Jn1':iaanr11 -:J'U':i':i'1 ,., . , 

bb~-:i i-:i 1J1111~ n-!J'Vl111 EJ f11':iU~V11 ':i-:J1'\J'4 flflrt"ll a-:i-u1':i1"l!n1':itl':i::: b.fl'Vlt!'U I n1V1'\J~11 ~t!'Uii~ n~ru:::-:11'\Jb vi UbREJ-:i 

1~ fl'\J\,11 bb 'Vlil-:iu~'Vl1':i~ \1:::-r 'U leJ'U 111U':i':i'1 bbrt:::bb~-:1 ~-:i b 'U'\J'V'l\J n-:i1'Ub 'V1 f'f'U1rl 1 'IJ\,11 bb 'Vl1.J-:Jtl':i::: b.fl'Vl'U~Vl1':i ., e)-:J~'U , 

tl':i::: b.fl'V101'\J1EJf11':i'VleJ-:J~'U Vl~el"'1EJ-:11'\JU~Vl1':iG'lm'IJPi n~1 1 iXf u leJ'U bbrt::: bb~-:1 i-:i b 'U'\J'V'ltJn-:11'\Jb 'Vlf'f'U1rl'11 i:n~-ru ,., 

f11':iflvlbaeln lv!EJ 1 iXm~1';i-:l\,11bb vii..l-:i1 '!Jtl':i~b.fl'Vl G'l1EJ-:11'\J bbrl~';i:::i;i'um:w~-:in11b~lJ . 

Vl~mnru"fi n1':ifl~baeJn bbrt:::15f11':ifl~ baamvfofu leJ'\J 1 iX-J1vi~mnru"t'ibbrt:::15f11':i~fl1 'U~ H 
i.'11Vlf'U n 1':i fl vi baeJ n ~~1':i-:11,11 bb V11.J-:JU~V11 ':i b ~ eJ bb~-:1 ~-:i1 ,Xij';i~i;J'U~ a-:i=fi'IJ \91111~ fl 1'Vl'\J~ 1 'UVl111 ~ C9l '1~1 El 

'\J '\J 

f11':iflv!baeJn 1111 iu-:if!U lv!EJel'\J lalJ , 
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-ifri .nci'. n1':if'U Ltl'Uoff 1':i1'llfl1':i'U';i~ bfl'Vl~'U(,111J"U8 .nl!, (\!,) (R) m~vh 1m~tl'U1tlflb 

~lil~f 'U 1m..1 LLa~~1'U':i1'llfl1':i~'U~ L~ tl1-ua~ 1~(;1fl'1~V'Ut1a111 'U fl1':i 1am!'U LL"1 1 ~L 'Vll'f'U1aLa'Ua L~a~ am 111 

L ~'U'llm.J fl 1':i f 'U La'U \JI aR ru~ m':i11 fl1'fVi 'U fl~1'U L 'VI l'f'U 1a (fl. 'VI. Iii.) 1~ tl 1 ~( LL'<il ~ L Vf (,l i:.Jam111 Iii 1 L tl'U m111 i 
• 'IJ 

m111a1111':it:1 'U':i~a'Um':iruvi'1~1'U LLa::R1111i1'U1q,J fl1':i'!la~~vilil ~'lJa La'U LLa::i.J':i:: Ltl'll'Uv1'Vl1~':i1'l!m':i :: 1~·fo 

b~aRru::m':i1lfl1':i'W'Ufl~1'Ub 'Vll'f'U1'1 (fl. 'VI. Iii.) ~lil1':iru11 ~R111lb ~'U"tl8'Ubb"11 ~'U1tlflb 'Vll'f1J'U(,l~e)e)fll•11'1 f'U Ltl'U 

'11Vlf'Ufl1':ilil~'U':i':ilil bb'1:ibb\Jl~i~1 ~~1':i~~11bb Viti~ 1 'Ui.J ':i:i bfl'VI i;'f1tl~1'U bba~':i~~'U1~ bb'1~ 1 'ITT~f'U b~'Ub~el'Ub 'Vl11~ • 
1 ~Rru::m':i11 fl1':i'W'Ufl~1'Ub 'Vll'f'U1'1 (fl. 'VI. Iii.) b tl'U~fl1Vl'U~ 

'IJ 

-ua .net fl1':i 1~frn~'Ub~ a'ULL'1::fl1':i 1~f rn~'U'\.J':i~'il1~1LL Vl'U~1 ~L tl'U 1 ,J(,111J111(,l':i~1'U~ 1 'ULLa:: ... 
" 

,,,ir flbfl flJ'111~1 cl fl1':i'U'U" 

-ua oc fl1':i1~~m.b~vi11~~1L 'U'Ufl1':i vi~a~1Lil'Un1-sm11111(,l-s~1'Ui11 ,Jvi~aviirrn 
'IJ ... 

1ilbbi1La~lil 1 i~1L il'Un1-sm11'U'VIU~fl'U 1'U1J1(,l'S~1'U~11 ,Jvi~aV1irmmu,i'L~1Jlil'UbL"1 La~lil ... 

v,m0n7£ ~ 
(B'U'W~,; b~1~'Um) • 

f ;i1J'U(,1~11fl1'Sfl':i:i'VI ':i1~1JVl1~ 1 'VI tl ... 



Lfltl~ b 'U'UnT'J°G'fllflTrnm "lib ~1Jb~ll'\..h:::mf'lflru:::m111m1mn.:iwi1n.:i1'U~'J'U~l1'l1'1 b~cl.:J 1J \;l)ti1'U 

i11i.JL~tl1fl'UVl'1nLnru'flbb":::bia'U1"llm1AV1baan n11'U11'oilbb":::bL\Jl.:Ji.:i m1EJ1tl m1Lcl'U m1·fo1mJ n11b~ 'U)=~'U 
' 

LLmm11L~cl'U.ff'Ub~'Ub~cl'Ua1V1'r'Uw1Jn.:J1'U~1'U~1'U" tli.J'U".:J'J'U~ \!'.)\!'.) W9f'l~n1tl'U W.f'I. l!'.lctci'.ci'. bb":::~Lbm"ll ~llb~ll 

L ~ ai.J1::: LEJ"ll\J bbf111"1ln1ibL"::: Liivii.J1:::aV16.fl1W 1 'Un1i'U~Vl11.:J1'U"llcl.:Je),:Jf'1 n11'U~Vl1i~1'U~1'U" b 'U'U~11J111J 

cl11'1EJ81'U1'oil(;111Jfl111l1'U111m1 l!'.lb 111flb~VI i.J1:::ncJ'UlJ1(;1i1 @rrl (ct) bb\1.:JW1:::11 
' 111:11 -=t. t Vc:tt. -=i,. QI Io 

1::: L 'U t1'U'U1V111.:i11J'U fl Rmn'UVI a.:it:i'U w. f'I. l!'.lctci'.l!'.l LL":::lJ(;l"lJcJ.:Jfl ru::: m111 n11n"1.:imrn.:i1'LI,n (;11'!.J" 
' 

1'Un11i.J1:::"1!1Jflf.:i~ mo/1!'.lctbm b~cl11J~ \!')ct \;lri1flll W.f'I. l!'.lctbm il11~1"HU'S'UUi.:Jbbm"ll'l.h:::mf'lflru:::n 11Jm1 
' ' ' 

n"1.:iwi1n.:i11J'11'U~1'U" L~cl.:J 1J1(;1)ti1'Ui11 Ub~EJ1fl'UVl'1mnru"f1Lb":::Lia'U1"llm1AV1Laan n11'U)1'oi!Lrn bb\Jl.:ii.:i ... ' 
m1EJ1EJ n1iLcl'U m1-r'U Lcl1J m1b~cl'U1:::~'U bb":::m1b~cl1J.ff'UL~'UL~cl1J'11Vl-r'Uwi1n.:i11J~1'U~1'U" mr ".:J11J~ 

\!'.)\!'.) W9f'l~n1tl1J W.f'I. l!'.lctci'.ci'. bb":::~bbm"llb~llb~ll ~,:i~a1i.Jd 
ifo c., i.J1:::mf'ldL~t1n-J1 i.J1:::mf'1P1ru:::m111m1nm.:iwi1n.:i11J?b'U~1'U" L~m 1J1(;11ti 1Ji11i.J ... 

L~EJ1fl'UV1amnru"flLL":::L1a1Jl"llm1AviL~an m1'U11'oi!LL":::LL~.:i~.:i m1v1EJ m1fa'U m1-r'U1a1J m1L~a 1:::~u 
' 

Lb":::m1L~el1J.ff'UL~'UL~cl1.Ja1Vl'S'UW1Jn.:J1'U'11'U~1'U" (u'U'U~ mm) W.f'I. l!'.lctbl!'.l 

-Ucl \!'.) i.J1:::mf'lirl m "H'U.:JA'Ui.:ibb~11Jtlfl'oil1n1'U~Hi'i.J1:::mf'IL'U1J~1J 1 u 
-ua m 1"HEJm~nm11111J Vlll1VI ci'.n11Lcl'U -ua l!'.lb ifo l!'.lrrl -ua l!'.l~ -ua l!'.l~ -ua mo -ua c., Lb"::: 

-ua me., Vl1 bbrt::: Vlll1VI ct n11-s'u Lcl'U ifo ml!'.l -ua mm -ua ma:'. ifo met LLG'l:::-ua mb "llcl.:JU1:::mf'IP1ru:::n 111m1 

nm.:iw,!n.:i11J~1'U~1'UG'I b~e),:J 1J1(;1iti1'Ui11 Ub~EJ1fl'UVl'1mnru6flbb":::L1ai.J1 "lln11AV1Laan n11'U11'oilbb" ... ' 
n11fJ1EJ n11Lcl'U n1i'S'ULcl1J n11b~cl'U1:::~'U bb":::fl11b~cl'U.ff'Ub~'Ub~cl'Ua1V1-r'UW1Jn.:J1'U~11J~1'U" .:J1'U~ 

\!'.)\!'.) W9f'l~n1tl'U W.f'I. l!'.lcta:'.ci'. bb":::~LLm"llL~llb~lJ bb":::1m"Hfl111J~cl1i.JdbbVl'U 

"'V1111VI «: 
0111a'LI LLfl~ iu 1a'Ll'Vi'U n.:i1'1Ja 1'1.J'VI a.:i ~'LI 

-ua l!'.lb m1fa'ULL":::fo1a'Uwi1n.:i11JG11'U~1u" vi~awi1n.:i1'U~11Jvfa.:i~1J~'U 1vi0P11111 lJfl1h 

"l)e),:J~"l)e) Lcl'U 1 \1~1 b 'U'U m1 hit 'Umrul.vi mru'Vl~.:J ~.:id 
\I I I/ I 

(c.,) n1i Lcl'Ubb":::'S'U Lcl'U~'1cl'Ubb ,l.:i-u''U1~ ~'1cl'UAVI b~clfl 1m 'U~1bb Vl'U.:Jvi-.a:m~.:i~-:i Vl~cl vi1~-s'U 
~ ~ 

m1AviLaam ~mL\Jl.:i~.:i 1 "H~11.:i~1LL vi'll.:i 1 'LI1:::~'U~G1.:iii''U ~.:id 1 lXL tl'U 1 U(;111JV1amnru"fl LLG'l:::L1a'U 1 "ll~L~m 
~ 

/(1!'.l) n 11a'U ... 



- l!i -

(l!i) m11t1'LILLatfult1'Ll1'Lll1i1LL'Vlil.:itl1tb.f1'V1 '11EJ.:J1'LI 1t~\J LLatl1i1LL'Vlil.:JL~mn'Ll1'Lll1i1LL'Vlil.:i 11.:J 

(m) m1fa'LJLLat1''Ult1'Ll1~1:Jn11~\JL'U~l:J'Lln'Ll1'LIIJi1LL'Vlil.:J'\.l1tLflV1 '111:J.:J1'LI 1t~'U LLat(;l LL'Vli..i.:J 

L~:w 1tV111.:ia.:ifi'm1u~vn1,i-m11i1ua V1~t1t1.:ifi'mtlnfl1t1.:i'11'L!'Vlt1.:J~'Ll~'LI 

(<i.'.) m11t1'LILLat1''U 1a'Ll1 'Lll1i1 LL 'Vlil.:i tl1t Lfl'Vl '111:J.:J1'LI LLat1t~'UL~lJ 1~ EJl1i1 LL 'Vl'U.:J~1 11L~lJ 

'Vl~tllJ1~11.:il1i1LL 'Vlil.:i1 'Ll'UWLfl'Vl '111:J.:J1'LIL~lJ 1~1:J1t~'UJ1n11 L~l.11 'Lltl.:Jfln11'U~'Vl11'11'Lll1i1'Ua 'Vl~tl .:ifi'n1 

tl n fl 1t1.:i'11'L!V1 a.:i~'Ll~'LI 

(er) m1lt1'LILLat1'u 1t1'Ll~~~11.:il1i1LLV1i..i.:iJ1n11L~lJ (;11lJ (<i.'.) LL~1tl1ta.:ifi',.mlt1'Ll'Vl~t1"!.I 
'U 

LL~.:JIJY.:J 1 'Ll1Ji1 LL 'Vli..i.:J L~:W 

m11t1'LILLatfo 1a'LI 1 ia.:i fi' m1u~V111'11'L! 11i1umrntt1.:ifi' mtlnfl1t1.:i'11'Ll'Vlt1.:J~'Ll~'LI~ L 

i.J1t'11'Lln'LI fa l:Jf11'Vl'Ll~'J'Ll~1''U fa'LJ LL at 1 mt1'L!i1~a 1 'Ll'J'LIL~ l:J1tl'LI L ~el L'1'Llt1flru~m1:Wn11"1i'111"!1n11 ' .:Jfln11 

'U~V111'11'L!~.:iwr~ (n. \I. \I.} Rru~m1lJn11~i!n.:i1'L!L 'Vlf'1'U1a (n.'Vl. \I.} V1~t1flru~m1:wn11~i!n.:i1mb 11i1ua 

(n.tl'U\;l.~.:J'Vl'J~) LL~1LL~mru ~\111ru11ifl11lJL~'Ll"lltl'U 

L ~t1tl1t 1EJ"lliJ1 'Lln11i!u L 1a111"!1n111 ~~t111 L 1a111"!1n11V1~m 1a1vi1.:i1'L!"!Jt1.:i~~ eJ'Lll.11 

m:w~Fi1'Vl'LI~ 1 'LIV1:w1~il 1 'Ll"!Jrut~ L 'U'L!~i!n.:i1'Llri1'LIV1t1.:i~'Ll~'L!i!'L! L 'U'LIL 1a111"!lm1"!Jt1.:i~i!n.:i1'Llri1'L!11i1,.rn 

"li'a l!i"11 n11ltl'LILLatm11'ult1'Ll(;l1:W"li't1 l!ib (l!i) Ldt1a.:ifi'm1u~V111'11'Ll~hua1~La m~a.:i 

"!Jt1m1:wL ~'Ll"!lt1um11'u 1t1'Ll~i!n.:i1'Llri1'L!l1i1ua V1~t1~i!n.:i1'L!ri1'LIV1t1.:i~'Ll~'L!:w1~11.:i 11i1 LL V1i..i.:i~11.:i fl rutn 1lJm1 

~i!n.:i1'Llri1'L!l1i1ua (n.eJ'l.J\;l. ~.:iV11~) t11\li1:w~ L ~'Ll"!ltl'U 1 i1'u fa'L!~i!n.:i1'L!'11'L!l1i1ua\11na.:ifi'm1u~V111ri1 11i1ua 

~'LI V1~t1~i!n.:i1'Llri1'LIV1t1.:J~'Ll\11 na.:ifi'mtl nfl1t1.:iri1'Ll'VI a.:i~'Ll~'LI ~~11.:i 11i1LL 'Vlil.:itlw Lfl'Vl a11:J.:J1'LI 1t u LL at 
'U 

1Ji1LL 'Vli..i.:J L~mn'Lln'UIJi1LL 'Vli..i.:J~11.:J LLattl1t'1.:Jfl"!Jtl 1 tl'Lll.11 L 'U'Ll~1Jn.:J1'LJ1;"11'LJ~1Ua"!Jt1.:Jtl.:Jfl n11'U~'Vl111;"11'L!IJi uai!'LJ 

1~1:J'L!11:Jnt1.:i A n11u~V111ri1'Lll1i 1u a LLat'L!11:Jnt1.:iA mtlnfl1t1.:iri1'LIV1t1.:J~'LI~ L~ 1:J1"1i't1.:i 1~ (;lna.:i~'Lll:Jtl:W 1 'Llm1 eJ'LILLat 

1'u1a'Lli!'LILL~1 LLatLdt1flrutm1:wm1~i!n.:i1'L!ri1'L!IJi1ua (n.t1'l.J(;l.~.:JV11~) 1~vl\111ru11im1:wL~'Ll"!lt1'ULL~1 ~mr.m 
tl.:Jfln11'U~'Vl111;"11'L!IJi1'Uat1t1nfi1i..:i1'ult1'Ll1~~11.:JIJi1LL'Vli..i.:Jtl1tb.f1'V1 '111:J.:J1'LI 1t~'U LLatlJi1LL'Vli..i.:JL~mn'Llt1U 1LL'Vli..i.:J 

~11.:J 1~1:J 1 'ITT~foeJ(;l11L~'LIL~tl'LIL'Vl1L~:W LLat 1 iLL~.:ifi1i.:i1'u 1t1'Ll1 ~tl.:Jfln11'U~'Vl11'11'LJIJi1'Ua 'Vl~tltl.:Jfln1 nfl1tl.:J 

1;"11'L!'Vltl.:J~'Ll~'Ll'V111'U L~tltleJnfi1i.:i 1 \ntl'LI 1~1:J\lt!ii't1.:ii1~a 1 'Ll1'LIL~l:J1n'LI 

"li'a l!i~ m11t1'LILLatm11'ufa'L!(;l1:W"li't1 ~b (m) 'L!11:Jnt1.:ifi'm1u~V111ri1'Lll1i1ua~\ltfo1 'LILLat 

'Ll1 EJ na.:ifi' mtl nfl 1t1.:iri1'LIV1 a.:i~'Ll~'LI~ L~1:J1"1i'a.:i liia.:i1 ifl11:w ~'Lll:Jtl:W 1 'LI n111amLat1'u 1a'LI 1~ EJ n11iu L i.J~EJ'LI 

11i1LLV1il.:i~.:imh1 

Ldt1flrutm1:wn11~i! n.:i1'Llri1'Lll1i 1ua ( n. eJ'U(;l. ~ .:iwr ~) 1~-vl \111ru1 h1fl11:w L ~'Ll"!I 'ULL~1 

1~'Ll11:Jnt1.:iAn11u~V111ri1'L!IJi1uaat1nFhi.:ifofa'Ll1i~11.:il1i1LL'Vlil.:itl1tLfl'Vl a1u.:i1'L! 1t~u Lrntl1i1LL 

L~EJ 1 m~1''UeJ(;l11 L~'LIL~tl'LIL V11L~:W LL at 1 iLL~.:iFi1i..:i1'u LeJ'Ll1 it1.:Jfln11'U~'V111ri1'L111i1ua~'LJ 'Vl~tltl.:Jflm 

ri1'Ll'Vlt1.:J~'Ll~'Ll'V111u L~t1t1t1nfi1i.:i1 ma'L! 1~1:J\ltlii't1.:ii1~a 1 'Ll1'LIL~mn'LI 

1-ifo ~ti n 1 lt1lJ ... 



- Q1 -

ifo l!J~ n11LE1'\JLLmm11-i'u LE1'U\Jl1:w-ua l!Jb (ci'.) m::vi11~~m~E1W1Jfl,n'U&11'Ui1uaV1~E1 1Jfl.:i1'U 

'11'\J'Vl a.:i ~'U ~'Ucri!'U'1lJ Pl 11,i LflEJ'U1f.JnEl.:ifl fl11'U~'Vl11'11'U\Jl 1umm::'U1ElflEl.:ifl mtJflma.:iri1'UV1 a.:i~'U~'U~ L 'm-ua.:i 
\I 

L~\Jl fla.:i~'UEJm.J1 'Ufl11 LEl'ULLa::i'u 1am!'ULL~1 LdaP1ru::fl11:wm1wi1fl.:i1'U'11'U1J11ua (fl. au\Jl. ~.:i'Vl')fl) 1~ ,111ru1 

1 ~Pl11:WL '\.1'U'!!El'ULL~11 ~'U1EJflE1.:iRfl11U~'Vl11'11'U\Jl1U'1EIElflf'i1i.:ii'u LEl'U Lfl El 1 m~i'Uel\Jl11 L~'UL~El'U\Jl1:W 1::fl11'1 

P1ru::m1:wm1fla1.:iwi!fl.:i1"Uri1"Ui1ua (fl. ElUlJl.) L~a.:i :w1\Jl1~1"Ui11 tJL~EJ1num11 ~wi1n.:i1"U&11"Ui1 a 1~-i'u ... 
L~'UL~El'U LL a:: 1 ~LLi.:if'i1i.:ifo LEl'U 1 ~a.:iRm1u~m1ri1"Ui1ua 'Vl~t1t1.:iRmtJflP11a.:iri1"Uvf t1.:i~'U~m111u L ..i El El El fl 

fi1i.:it ma"U LflEJ'1::~a.:iil~rn 1 "U1'UL~EJ1n'U 

"UEl mo fl11LEl'ULLa::n11'iULEl'U\Jl1:W"UEI l!Jb (er) 'U1ElflEl.:iflfl11U~V111ri1'U1J11U'1El1'1i''UL 'U'Vl~El 

EJ1EJ cr,r'U 1 ,J~11.:ii1 LL V1i.i.:i L~:WflEl'U 1~-ru fl11LL~.:i~~ 1~ Ldt1P1ru::m1:Wfl11W1Jfl.:i1'U'11'U\Jl1'U'1 (fl. El'U\Jl. .:i'Vl')fl) 
\I 

1~Yl,111ru11 ~Pl11:W L '\.1'U'llEl'ULLa11flEJ L~'i'Uel\Jl11L~'UL~El'UL vh L~:W 

wir fl.:i1'U'11'U\Jl1'U'1rri~-ru fl11LL~~ ~.:it \1 ~11 .:ii1 LL 'Vli.i~ tJ1:: L.fl'Vl '11 EJ.:i1'U LL'1::1:: .,'UL~:W 

LflEJIJ11LL V1i.i.:itJt1fl'J1 L~:w\Jl1:w-ua l!J~ V11fltJ1::a.:iR,1:: LEl'U 1 tJ~11.:i1J11LLV1i.i.:iL~:wna"U 1~-i'um1LL~.:i~.:i 1 "Ua~flm flP11E1~ 

ri1"Uvf a.:i~'U~'U 'U1 EJflEJ.:i R fl 11u~V111ri11.J i 1u am'1 il Fi 1i.:it ~ El'UL tJ El~ R fl1tJ fl Pl 1t1~&11'Uvf a.:i~ ~'UL~ 

L~EIP1fl1::m1:Wfl11W1Jfl.:i1'U'11'U\Jl1'Url (fl. ElU\Jl. ~~'Vl'Jfl) L~~'111fll11 ~Pl11:WL'\.1'U'!!El'ULLa1 LflEJfl11ElElflf'11~ i 'ITTEl'U 

~El~El 1~fo LL ':ij.:if'i 1i~-ru LEl'U'11flEl.:iR mtJflP11t1.:iri1'U'V1 m~'U~ 'ULLa1 

"UEl Q'l(i) mru~lJL'VI\Jle.Jrlfl'J1:W~1L 'U'UL ~El 1 ~fl11'U~'V111.:i1'U"!JEl.:iE1.:iRfl11U~'V111'11'U\Jl1 rlLLrl:: • 
fl11U~'U~11'!!fl11"1JE1.:iwi! fl.:i1'U'11'U\Jl1'Url L 'U'U 1 ,Ja ~1.:iiltJ1::a'Vlfi.fl1W 'Vl~EIL vi mui1 "!JD ~'Vl1Pl11:W"U fl LLEJ.:i Lnfli'l'U 

1 'U~ 'U~1::V111.:iwir fl.:i1'U'11'U \Jl1'Url f)'lJ'U1EJ fl a.:iR fl11'U~'Vl11'11'U\Jl1Url'Vl~Elcrih'll:W'll'U LL1;'1:: Ll.1'11:W11'1 ~1 'U'Ufl11 
\I • 

LEl'UW ,r fl.:i 1 'U'11'U \JI 1'U r11::V111.:i a.:i fl fl11'U ~'Vl11'11 'U \Jl1 'U" \Jl1:W via flPl11:W al! Pl11 '11~ 1 ~~ ElU ~'U~ m:w 

lJ1\Jl1~1'Ui1 L tJ LLrl::vtanLfl fll'f111~1E.Jfl11i!'U ... 

'Vl:W1fl ~ 

n11Le>'ULLa::i'u le1-uif1"i11m1-ai.h::Lfl'Vl~'U 

d 
a1'U'Vl Iii 

fl1"a le>-uvnrn,:11-u a1'U ~1'U a hi L tl-u-ti1-a1"!ffl1"a\h::Lfl'V1 ~'U 

-ua ml!J F111LEl'UW1Jn.:i1'U&11'U1J11'U'11 ,J L 'U'U-u111'1lm1tJ1::L.fl'Vl~'U LflEJP111:wal1P111'1"!lm 

Ldt1a.:i R fl 11u~V111&11'U1J11ur11~-ruvii!.:i~fo LL ':ij.:i m1:wtJ1::a~ fl'i'U LEJ'Uwi! fl~1'U'11'U\Jl1'Ur10fl '11fl'11'U11 n11~'U 

1 ~a~R m1u~V111&11'U 1J11ur1 LLr1::ri1"U11'!!n11~'U~ L~ EJ1-ut1~tJ1 ::a11.J n"U fa EJ n1V1'Ufl1'U~ -ru LEJ'ULrn:: 1 m 1.J11e.ir1 

1 'U'J'U L~ EJ1 f)'IJ L yj Elb?l'U El Pl ru:: fl 11 lJ fl1 "iW ,r fl~ 1'U'11'U \JI 1 'U" (fl. El'U 111. ~ ~Vf 1 fl) Yi '11"a ru11~fl11:W L 'U'llEl'U 

L~EIP1fll::m1:Wfl11W1Jfl.:i1'U'11'U\Jl1'U'1 (fl. tlU\Jl. ~.:ivt1fl) Yi '111ru11 ~Pl11:W L '\.1'U'llEl'ULLa1 1 ~'U1ElflEl~Rfl1 'U~'Vl11 

'11'U\Jl1'UrlEIElfli-i'1i.:i 1 mEl'ULL'1::LL':ij~fi1i.:i 1 mEl'U 1 ~'11'U11'1lfl11~'U~ L~EJ'J"UEI~ L vi EIEIE1flf'i1i~-ru LEl'U LflEJ,J:: 

1'u1'UL~EJ1f)'U Lbrl:: 1 ~11EJ.:i1'UP1fll::m1:Wfl11W1Jfl.:i1'U'11'U\Jl1'Url ( fl. El'U \Jl. ~.:ivt'Jfl) 'Vl11'U 



... n.e1!+u ;DU, Bf:/ 

~n.L~n.t~n.Lt-U,ti.M.t-Gll.!.LUll,L!.L~t mo,, n.~n.~IA.U'i ~tri,tLUll,U.LJ:rl.Q,, ~~mll.n. 1. _p.~m111.n. 1. ~n.111.Ly ~rtL~ 

Lrtrl.B11~~t-Bll.rl.Lt-L!A,L~t 1G~ll1.!.LUll,U,L~t i L~B~» 1,!.LUll,L!.L~t i n.,ti.tLUrl.1.,rtll,1'31 ~tri,B~ i 
' ' 

rt1Jrn~m1n. 1, ~~[:t-B~~~f3~1 rt BU\ tt-¥L~UBCm~ i 

fl.L!.IA.l~!.LUll,L!.n.t~» 1,n.e1 fl.kt-¥ L~t-~,,» t ~~,, ~n.L~n.t~n.Lt-U,ti.M.n.Q, ,c-rc-~,, ~~,me1 fl.kt-¥L~UBB~n.L~n.t~ 

!.Lll1.~n. LU~t-BU'3Ln.» 1. t~i,n.1311,n.~ irtLtY» 1,Lm!.L~~ (~1111.c-~ -~n.B "U) ~n.L~n.t~n.Lt-U,ti.M.!.LUrt!.W~mYBpi 

n,1311,n, irtLtY» 1. Lm!.L~~ ( ~1111.c-~. ~ n.G ·u) ~n.L~nt~n.Lt-U ,ti.M.!.LUrtUU~m YBrt!JiG~, n.~ rn ~m1n. 1. 

Wt ~~,me1 n.kn.,t,~n.111.L1Jf3~1 n.iinLIJ ~tri,t-BJ:rn ~, ~n.~tLUll,Ltnt~::m,, ~n.L~n.t~tL111.~n.tLU~t-B~ 1. 
• ~n.L~fitt~n.Lt-U,ti.M.n.Q, it-~t-~ii ~~,, H!.rl.Lrt t-0,111.Y!.!.trtL ~n.~IA.U'i ~tri,tLUll,L!.LJ:rl.131 rl.k!.LU 

,. ' ' 
!.LULll,~IA.U'i~tri.~~,,r,. t t~IA.U',~tri,t-r,111. ,, L~n. 1, n.~IA.U'i~tri,tLUll,L!.LJ:rl.Bl 11k!.LU (Y) 

ltu.1.~n.t-r,111. ,,L~ n.11 ~tt-f3~mra~ mLt-~mRU~[:t-~n.~IA.lli ~tri,tLUll,LtLJ:n.Bl 11k1LU (11.) 

~rl.111.L1J ("~rl.G"U) ~n.L~n.t~n.Lt-U,ti.M.t-L~U1LU111W~rtlYrtL~t-BJ:U3~i~ll.tn.Bp 

~~,,~~u,u~ll1.rtL~r,. i rl.Q, i» 1. _p.t-f n.~ue~,~~1LUn.k~t B~ls1. ~i rt,ll-t-~ ,mB1J~t-r,111. ,,L~t-1L_\!l» 1,1'3~1 (Cit) Ol!> 13]:rtL~ 
" " Rlali~ .. Wf3~1t-~t-~,rn~~t-rt,ts1. iiL~rt 1,UB~,~~1LUr1.k~U:1 ~trt,ll-t-~iin.BiJ~nBlrl.k1LU (U) 

t}t-~ c-0,111.ww~wwn. 1.!H1Lun.n, iL_\!l~ 1. (t!>) rtL~n.~1A.Ll'i~1r,.1LUll,L1LJ:rtB111k1LU (Cit) 

,. , rl3t-~t-~ii1LUB1B:lb,Q,rtl/=n.,ti.n.Lt-f3LIJ t-rt,ts1.iiL~rl.1,UB~,~~1LU 

~111. ~i U B~,~~rl.GIJ~!Jftt 13~111. ~13~11rl.!.LUB1B:fu,Ci.n.~n.,ttn.Lt-f3LIJ "c-r,"vi ii Ll!\rl. ~i rl.,ll-t-~ imBIJ~!Jftt t-13~ 
" " 

n.t~!.Lls1.~rl.1LU~t-Gt-Gll. ~1,rl.Lt-f3L!Jrt 1,t-rt,111. iiL~t-1L,\!l» 1,t-~t-~,rn~ ,n.131 r1.k1LU (~) 
" ' . " n.e~ ~ yy n.n.c;, ~1r,.1LU n.L~l3~111.U (3 ~, ~ ~ 1LU nL~ rn~ ~ ~n.e1 Gil.~ 

~YYh~c;, ~1ri,t-B~G~111.uB~,~~tLun.n,, L,\!lt-B~ ~t-r,111. ,,L~t-1L,\!l» 1,c-~c-~,m~ me1 n.k1LU (t-) 

U ~iUr3fttt-,@rt,ti.rl.,ll-t-~ ii 11BIJ ,. 
R. " " B:1u,Q,~ ii rtB111k~~~n.Lt-f3LIJ t-rt,ts1. iiLl!\rl.1..1fin,ll-t-~ iin.BIJ~rl.Q, it-B~~~n.,ti.~ 1LULll,~IA.Ll'i~1r,.n. 1,t-rt,ts1. iiLl!\t-1L,\!l 

» tt-~t-. ,,~~uL111. n.eµLrtt-r,111. ,,Ll!ln.1111.L~~LM.m ~rtiJru~n.Q, m,ti.L~ULl!lft~t n.1'3~ m~111.~~Llblb~r,.~,,c-~~l,e.1,c-e~ 

~t-~111. ii l!\t'1L_\!l» 1, rl.,ll-t-~ Tirl.B!Jt-B~rl.fJ, iL~ftt~Rl.lit:1,~111. i !J~t1'}W"n.1, ueii~~1LU%111.rl.,ll-t-~ imBIJ1LU~~"mi11t-~t-~ii 

n.1~i (3 , ftt B~ls1. n.B~Lrtt-r,111. ,,L~n.1111.L~~LM.m ~rt!Jru~n.1; ,r,. i rl.l/=rt,ti.L~UL~ft'll4t n.1'3 ~ m~111.~~1.,lblb~r,.n.1~1~,, t-~ /I /'I I II 

• • • ~trtlY Wt-rt,ts1. iiLl!\t-1L,\!1»1,t-~t-~,,~~,i~1!.rl.1LUrl.k~t f3Yiftt ULll1. rt~IA.U'i~1r,.1LUll,L1LJ: (Y) 
' ,. ' .,. . . n.,ti.t-r,111. ,,Ll!l~n.111.Lyn.L~1~Lrtn. u-i ~n.111.Ly~rtL~t-r,111. ,, Ll!ln.1111.L~~LM.m~111JmYrtL~t-1~~rt1JmY 

" ' 

[:t-B~ nn.1~1~~,, rl.Lt-f3LIJ IA.U'1~1ri, t-rt,ts1.iiLl!\t-1L.\!1»tt-~t-~irn~,i~1111!.LUr1.k~W (11.) 
" 

n.e~mtiL1~~[:~t-L~t-r,111. ,,L~n.r; it-B~ n.e1 n.1twn. 1.S-1. LrtL,r.~~~t-r,111. ,,L~ (U) 

· t:t-~ ~mu,uim~1,raLU'~B~G~n.131 n.11Lu (@) ,. 
" t}ri. i B~t-~ 11. in.et,~~,,~mu,u~ls1.~1,f3LU'!.LUn.Q, iL14» 1. n.e1 Bll.~t-Bll.~1,1Y_tt!JrtLtYf3~1 ~n.L~n.t~n.Lt-U,ti.M. 

rtQ, ic-1~;,,~~,, ~11rl.Lrt ~B!:i1LU1LUll,L1LE9!7.l,.ll~n.~1A.U'i ~tri,1LUll,L!.LJ:rtB1 r1.k1LU u,u, BJ: 

ne1.1.Ln::tf1.tLun.t.tLn.ne1n.11t.u I'" ,. ,,. 

1Jt 1.1.nt~ I'" 

-;D -
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"UeJ m<i'. n111mm'1::n1'~'i'U1eJ'Ut,)11J-ii'eJ mm (1!:>) ("ll) m::vh1m~u.11~tLL'1.:IL'Vlt,)e.J'11-l'J1 ,11LU'U • 
Fl111Jf Fl111J'111J1';i'1 1..h ::'1'\J fl11ru'Vl 1.:11'U LL'1::f1111J'!!1'U1nl fl1';j"lJeJ.:I ~~'oil::"ll eJ 1eJ'U Lrn::t]';i::; 1V"!l'U~'V11 11"!lfl1';i 

" "ll " 

'oil::; 1~f'U LL'1::iiV1i1.:iaeJf 'U1eJ.:1'11m11'U';i1"!lfl1';i~'U'1.:lfl~~ eJeJn 1~v~iiel1'U1'1 b 'Ufl11eJeJ nf11i.:i'U';i';i'1 LL~.:! ::;.:IIJ11:W~ 
\l • 

n~'Vl1J1V fl1';i'U~'Vl11.:11'U'4flf1'1"lleJ.:!-ii'111"!lfl1';iU';i:: LflVli!'U 'l f11'Vl'U~'l1 ~,!'U~~n~ru::;.:i1'UL viV'U L?iv.:i 1~n'U 
0

1LL 'Vl'\J.:I 

'U~'V11';i~'1 ::{'U 1 eJ'U1J1'\J';j ';j'oi] LL'1:: LL~.:! i .:i L U'U'V'li1n.:i1'Ua1'U \,\1'\J'1 b 'U\,\ 1LL 'Vl'U.:IU';i::; LflVIU~'Vl1';iieJ.:ifi'U ';j::; LflVI • 
el1'U1 c.Jn1';i'Vl e).:l~'U 'Vl~eJ'11 V.:11'U'U~'V11';i'1'11'UPi n~1 1 ~'i'U fa'U LL'1:: LL~.:ii .:i L U'U'V'l,r n.:i1'Ua1'U~1'U'1'11 m~-r'U 

\I 

fl1';jl'l~LaeJn 1~v 1 ~:W1~1';i.:l\,\1LL'Vl'U.:lb 'UU';i::LflVI '11cN1'U LL'1::;';i::;~'UmlJ'1.:in11L~1J 
\l 

mrmnru'1fl1';il'l~L~eJn LL'1::15n1';il'l~LaeJnL~eJ'i'U 1eJ'U b ~'U1'Vl~nLnUJ'1LL'1::15fl1';i~ 1'Vl'U~ 11 

l;11V1f 'U n111'i' ~ L~eJ n~i11.:i ~ 1 LL V1LJ.:i'U~V111 L ~eJ LL~.:ii.:i1 ~ii1 ::~'U~ '1.:i;1w,1111~ n1V1'U~1 'UV1:w1~ 
\I \l 

m1l'i'~L~eJn mtiir.:iR'U1~veJ~fa:w 

"UeJ met'. m11eJ'ULL'1::fl11'i'U 1eJ'Ut,l11J"UeJ mm (1!:>) (rt) m::;vi11m~V'U1VneJ.:lflfl1';i'U1'V11';i 1'U~1'U'1 

~'1::'i'U fa'ULL'1::a1'U';i1"!ln1';i~'U~ L~V1"UeJ.:i1~t,)n'1.:i~'UVeJ:W 1 'U m11eJ'Ui!'ULL!;l1 b ~e).:11-1 fl1';j'\J1'V11';ia1'U~ 'U'1 L'1'UeJ 

L~eJ.:l"lleJf1111JL ~'U"!leJ'U n1';i'i'U 1'eJ'U~eJrtru::m11J n1';i'V'l,1 n.:i1'Ua1'U\,\1'\J'1 (n.eJ'Ut,l.~.:l'VI')~) 1~Vb~~LL .:IL'Vlt,le.J'1 • 
r11111'1'1L u'U r11111-r m111m:w11'1 t11::'1'Un11ruv\'1.:i1'U LL'1::r111:wi1'U1rum1"1JeJ.:i~~'oi]::;"l]e) 1eJ'U LL'1::t11:: 1 "!l'U~V11.:i 

\l ., \l 

';i1"!lfl1';i'oi]::; 1~·fo L~eJr1ru::m1:i.m11'V'li1n.:i1'Ua1'U(,11'\J'1 (n. e)'\Jt,l. ~.:!VI')~) 'Vi'11';iUJ1b~f111:WLi1'U"!leJ'ULL!;l1 b~'U1Vn 

e),:jl°)fl1';i'U1'V11';ia1'U~1'U'1eJeJnfhi.:i-r'U fa'U i;11Vlf'Un1';i'oil::'\J';i';j'oi] LL'1::LL~.:ii;Y.:i 1 ~i1';i.:l\,\1LL 'VILJ.:lb 'UU';i::; Lfl '11V.:11'U • 
LL'1::;';j::;~'Ub~ LL'1:: 1 m~f'UL~'UL~eJ'UL'V11b~ 1~r1ru::m1:wm1'V'li1n.:i1'Ua1'U~1'U'1 (n.eJ'Ut,l.~.:l'VI')~) L'U'U~f11 'U~ 

"LJeJ mb n111~f'UL~'UL~eJ'ULLmm111~f'UL~'Utl1::lii11)11LL'VI\J.:lb ~LU'U 1 tlt,11:w111m~1'U "'11 tlLL"::; .. ,, 
V1~rnnru-n11~1vm1i1'U" 

-iieJ <t n111~~eJ~1::V111.:i~1L 'U'Ufl11 'Vl~eJ~1Lii"Un11t,1111111t,11~1"Ui11 tl'Vl~eJ'Vl~n nru,h~11 
\l .. 

1lJLL~1L'1~'11 ~i1L 'U'Ufl1';it,)11J'UVl,r.:ll'l'U 1'U1J1t,)';i~1'Uvi'11 U'Vl~eJ'Vl~n Ln ru'fi L~:W'1'ULL!;l1L'1~'1 .. 

""'""7.J:. & 
(eJ'U'V'l.:i,; L~1~'U~1) • 
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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 



-ci'.-

(.;) 1 vi,M l'1m11.J~'l-111,hw 1)111.J <ttl 1:, m l'111 l'J zj !lYl\J n' 1'W?f 11J 1)111.J i;l ~:il t:,/i;l m 1tlfiu~' 11J 
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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)  
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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....................................................................................................................... ............ 
                                                 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) 
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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 

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 
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l<l k-11\~~n.t.~!.Lil\!:filLU ~rn!.LUJl,l,!.LJl,rnll.n.L~ !!!Cl Qf\!'.LU bll':ln. [!'l::!'.[\!'.LU£~ll1; y,mu1u ,\lil\rl,,VW ~1 [\ t e.r-n.Liitl<lLrt rn~1 

l<lk,il\~~n.t.~!'.Lil\!:filLU~rn!'.LUJl,L!.LJl,~l!U!.LUrt!'.W::rtlYJ,iLU::!.[\~Bfl. f.'J BJl,M.trtLWU~1Ufl,l(lt,'.ll BJl, 

"n.i;. 1 l<l], ~i;.~ 1Lk!rtLt.Yl<l l,jlt._l!l::bl11 n.LiiU ,h)il\ [:~B ,IJlM.L~ !!!(IQf\!.LU l!t:lM.!!J::!'.[\!'.LU f;ll<ll 

l<l M.11\L Ul<l l'..11\~ i;.n,e, l,l!'.Lil\!'. fl,!, LU Y ~Bl.LU Jl,L!.L ll,~Ll!U!.LU rt!.!. u:: mi,; n.L~U M.Ll,l 1,1,rtL l<l n.L~ l<l n. ti[l!.L U l!l':ln. m ::t f\rl,n.11 .,..,,,,,,""' JJ ,, "'"I"""""'..,. -

Lj,tl<l ~l!l _t-111~ ~n.t.~!'.Llll!:fl.!'.LU ~ ~B!.LUJl,L!.L Jl,,1(1 tM.L~~,(\Q [\!.LU l!l':lM.!}1::!'.[\!.LU <; BJl,,, 

-Ci[-
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mwliJjj~tJ·w,iiu.n:u (.,) bLi'I::: (m) 'Vl;!ljjbL\il'li.il'l1:JJ1'l"'1tllj\J1i'a1"llm'a1.'il"11~fm,11'a1"llm'l" 

iJ• vtJ -LL'Vl'\Jb '\J~ 'l"::lb:JJ'\J 

mw-ii'ITl'l!flljmf'lfTl'Miirmi7Li.f..m\il~fUJ!l'lJl'IUIEJ1mud,!lmfrffli-mi-.l'lfTl'Miirmi7Li.f..m\il 

'm!lb'Vlf'IU1i'I 'm!lffii'lfl1'l"\J~m'l"a'l'\J\ll11.Ji'l~'U m!la1'\Jffln1'l" 'm!JVl'U'llm'\J~'U L'11'U1EJno:il'im'l"\J~m'l"a1'U~~'Vl1\il 
4 Q 4 ' Q I O 4 U V I 4 U V I d 

'Vl'l"!l'\J1EJ m 'Vlf'l:JJ'U \il'l" 'Vl'l"!l'\J1EJ n!l~ l'ln1'l"U'l"'Vl1'l"i'l'l'\J \il1\Ji'I wrn'Vl,'Vl'\J1i'l'l'\J'l"1"llm'l" 'Vl'l"!l'Vl'l'Vl'U1'Vl'\J'l EJ~1'\J!l'\J 

vltt1'!11m1"llm'l" bb!l'lbLl'ln'.iW b'U'\Jt-lbi'l'\J!l'U!l:JJi'lbl.l'\l:l'l'l1:JJb~'\Jn1W'l"::iUJ'\Jl:.mm'l"tlljmi~1'\J b-ill!lti'l":::n!l\JnTrn,J1'l"nl1 . . ' 

'll&:lt-Jti'l":::uluiii'ua~n\il . . 

mwif1'l"1"llm'l"ll~fin1.,\J~'V11'l"a1u~~'V11 \il 1~llu'Vl;!ler1 EJmi~1'u~ m iiu11'1:u 'Vl;!l-ru~ 

m f1'\JEJ1EJ'\J L'11~tl'l":::UJ'\Jli-Ji'ln1Wljmi~1'\JL'\Jml'im'l"\J~m'l"a1'U~~'Vl1\ilili''\Ja~n\ilb~:JJb'U'\J~tl'l":::UJ'\Jli-Ji'ln1Wijmi~1'U 

'llrn'Um"lln1'l"&:ll'im'l"\J~m'l"a1'\J~~'Vl1\il~,r'U bb!11~\ila~i:-Ji'ln1'l"ti'l"::UJ'\Jn1Wljmi~1'WL'11bbfl&:ll'im'l"\J~mr.i1u~~'Vl1\il 
""" 4,..., 1 o .::111 4 1 d..J~v.!!lu'i•dtJ 

'Vl'l"!lb 'Vlf'IU1i'I 'Vl'l"!l!l~l'I n1'l"\J'l"'Vl1'l"l11'\J\il1Ui'I W.i!ll1'l'\J'l"1"lln7'l" 'Vl'l"!l'Vl'\J'l EJ~1'\J!l'U'VI b 'U'U\il'\Jt1~n\il b'Vl:JJ b'rl !l 'l"::in!l\J 

n1'ffi,J1'l"nl1\il1:JJ'U!l ~" 

'ti!) oi1'11EJnuinm1:u1iAfo mm 'llo:iti'>:m1f'll'lru:m'l"'j":JJn1'j"ni'l~'U1'l"1"lln1'l"&:ll'im'l"\J~m'l"a'l'\J~~'Vl1\i1 

~&:I :JJ1\il'l".fl'tJVl'11tlb~EJ'lf1'lJ1,r,;lnbnru'll bl.l'\!:15n1'l"ti'a:::UJ'\Jli-Jl;ln1Wlj\J1i~1'\J'l1&:l'U1'l"1"lln1'l"&:ll'im'l"\J~m'l"a'l'W~~'Vl1\i1 

Yl.f'I. ~ bbl'l:::1mifif!lm1:ul'i!l1t1i1°b,'l'l'\J 

"if!l mm m'.itl'.i:::ul"U11-Ji'ln1'l"tlljmi~1u'll!l~if1'l"1"llm'l"!l~Fim'l"\J~'Vl1'l"a1u~~m\i11'11ihdl"Um'.i 

\il1:JJ~'\J\il!l'\J bbi'l::i15n7'l" l'l~l'l!l 1 tii1 

( m) .f11 El L '\Jb~ !l'\Jf1 '\J EJ1 EJ'\J'll!l~V! ni'.J L '11!l~ fi n7'a\J~'Vl1'l"a'l'\J~ ~'Vl1 \iltl'l"::: n7 f'l'Vla mn W'll bbi'l::115 n1'l" 

ti'l":::ulu11-Ji'lm'atiljmi~1ut1.,:::-;i1i'.J1"11-ii1'l"1"llm'l"ml'im'.i\J~m'.ia,'U~~m\i1lua~n\i1'Vl'l"1\JL\ilEJvf1ti'u 

(l,:,) L'\Jbbl'li'l:::'.i!l\Jn1'l"'liWbii'WL'11t-Jtl'l":::bii'W bbi'l::lt-Jf\Jn1'.itl'.i:::dlu ii'VIU1~ n1'Vl'\J\ilbbi'l::1~\il'li1 • • 
if!l\ilni'l~~1:JJf1'\JL 'Ubb \J\Jtl'l"::ibU'Uli-Ji'ln1'.itllju~~1'\J 1iii' bLfl n1'Vl'\J\illi-Ji'15:JJfj'Vli'll!l~~1'U b U1'Vl:JJ1EJ bbi'l::11'11-ll1\il 

l'l'l1:JJl11b :i,J VI; !ln1'Vl'\J\il'Vla nl'i1'1i 'VI; !l\'11(1 \il l'l'l1:JJl11b :i,l'll!l~~1'U!l ~ 1~ b iJ '\J'.itl!i'l"'.i:JJbbi'l::I b 'Vl:JJ1::il1:JJ f1 \Ja n~ru:::~1'\J 
4 • 

\ll1bbmJ~LLl'l::l'.i::ll'l\J TI:JJJ~ f11'Vl'\J\il'rlf\~n'.i'j":JJn7Wljlm'l"1"lln7'l"'Vl;!ll1:JJ'.i'l"'1'\J::l ai;ia,'U~1'11V1Un bl.l'l::l'a::11'1\J~l'11\il'Vl1~ 
< V 

l11'Vlf\Jn1'l"n1'Vl'\J\i1 li-J\'15:JJfj'l'lfi'll!l~~1'U bbl'! ::ll'11ii1\i11 '11\'l,J1'l"nl115n1':ifl1 EJ'Vl!l\il,11 nU'\Ji'l~'<l 1~ 

b iJu'Vla nn!l'\J 1 umril~1l.im,i~h b U'Un1'l" 1iif'Vl;!l1i.ib yj EJ~Yl!l !)1,J bf\ !ln1ilnT:in1'Vl'\J\ill'11i1' \il1ITT\i115'Vli1~ 

'Vl;!l'Vli'l1Ei1il~ b 'Vl:JJ1::ll1:JJ bb 'Vl'U'Vl;!lb Yl:JJb~:JJ 'Vl;!l!l1,Jri1'Vl'\J\i11'1'li1 \ilb ti'U'.i::11'1\J!l~Fin'l" '.i:::\'1\Ja1'\J'.i1"lln1'l" 

bbl'! ::l'.i::11'1\J'.i11'J\.ll'll'li'I 

(m) L'\JbLl'li'l::i'.i!lUn7'l"tl'.i:::ulu1'11~tl'.i:::ulu iiV1U1~ tl'.i:::UJ'\Jli-Ji'ln7'.itlljmi~1u'll!l~~f\Jm'.itl'.i:::ulu 
U ' QQ ..Jtl o U , ti - ti-- .J1VU O"IV 

\il1:JJ'Vli'lnbnW'1bbi'l::l'l!in1'.i'VI 'l":::mf'ln1'Vl'\J\il bLi'l::l\il1:JJ'll!l\ilni'I~ b'UbL \J\J '.i::lb:JJ'Uli-Ji'ln1'.i !)U\il~1'\J'VI \il,l\>1'1'11 b 'l 

f1\Jt-Jf\Jn1'l"ti'.i::: bii'W • 
mwlim'.ib tl~l'J'\JLL tli'i~ b :a~u LEJ\J1EJ 'Vl;!l~1'Wvl1iii'f\J:JJ!l\J'Vl:JJ1EJ 'Vl;!liin1'.ieJ1EJ b tl~EJ'\J\ll1bb mi~ 

'Vl;!l'VIU1~1'1'l1:JJfoN\il"ll!lU L"11~ti'l":::ul'Ubbi'l:::~f\Jm'l"ti'l"::W'\J~1:uti'~~,11'.iru1tlfrntl~l'J'\J'tl!l\ilni'l~11-Ji'lm'.itlljmi~1u 
, tJ - ~ u~ ,_uutJ - iJ" u., o , - ,, 1d tJ u 
b'U'.il:!J::ln7'.i '.i::ib:JJ'\Jb\il b\ill:lb'VI~ '.i::lb:JJ'Ub '\J~:JJ!l1'\J1,J1'\Jn7'.i!l'4:JJ~l,ui'IEJ'\Jbb i'l~'ll!l\ilni'I~ 

( ) ~ ' tJ - 1 u utJ - ., u d 1 u o tJ"' 0 
.d 3 ~ u , Ci'. b'U'.i:::'Vl11~'.i!l\Jn1'.i '.i::ib:JJ'\J 'VI~ '.i::lb:JJ'\J :JJ'Vl'\J1'1'1 'Vll'11 '.in~1 bb'\J::l'\J1 'Vl'.i!l"llbb,J~b'VlbLn 

~fum'.itl'.i:::bii'W b 'i:l!ltlf\Jtli~ bbnl 'll LLi'l::i'W~'U111-Ji'15:JJf\'Vli'll!l~~1'\J bbi'l::l'rlf\~n'.i'.i:JJ'Vl;!ll1:JJ'.i'.i'1'\J::l 1 '\J n1'.itlljmi 

'.i1"ll n1'.i bbl'!::: b~ llii''U'.i!l\J n1'.itl w bU 'U 1 '11 t-1 f\J n 1 'l"'liW bU 'U Lill \il~'Vla n\i1'U 1'111:JJ~1 L ~,l'll!l~~ 1'\J l'1 !) t-1 tl'.i::: bU 'U 
• 4 • 

fa EJY11 n1'.i1 bl'l'.i1:::"v111-Ji'l~1 L :i,J'll!l~~ 1u LLl'l:::l'l:::LL uu~1i/i'f\J ~1'Vlf\Jn1'.itl'.i::: LU'U'rlf\ ~ m'l":JJ m'.itllj\J"ii '.i1"ll m '.i 
4 

. ~ uutJ - iJ" utJ - uu tJ - d ~ tJ- -'Vl'.i!ll1:JJ'.i'.i'1'U::l b 'Vl'ij '.i::l b:JJ'\JL 'U~ '.i::lb:JJ'\Jl1:JJ'.i'.i'1'\J::l'll!l~'ij'.i\Jn7'.i '.i::lb:JJ'\J'VILLll\il~!l!ln b '\J n7'.i. !)\J\il~1'\J 



-es'.-

(&:) 1un1ai.Jwdl'IJl:.J.in1ai.Jflu1i,1mbillil:::l'I{, 1M~i.Ja:::bi'.iu1111lJ'UB c,,o bb\J,~.imai.Ja:::biiu 
1 M~f'U fl1';jU';i::: bi'.iUVJ';i1'U b 'Liu.,, tl'Ul'll'I ii 1.m 1 M ~f 'lJfl1';iU a::: bi'.iu.i' ii 1 tliJBzj Bf 'U'Vl';i1'U ~il fl1';;U';i::: bi'.iU mruvi • • • 
~f u fl 1 au.,::: bi'.iu 1.i 1lu t1 BlJ M ii 1 t1i'.iel zj B fo 'Vla1'U ~ ii mai.J w bi'.iu 1 M'U1a1'lf fl 1aB, l'l n 1 au "l'l-l1 aci1 u \J,1111 li1 . ' ' 
11 ~1,1J11t1wu, AU ii,ii1 t1ilB:flm tlu•,-m1u1111/fijn1abb\J,~ii n1ai.Ja:::bi'.iui;i',fl.i11 bb~1li'(1 t1 

(b) 1 M~UWbi'.iU Loltlf111lJb ilu'IJ'iJ1J'IJ'iJ,~U,1'11JUnl'IJ1b '1-l'U'iltu 1 UBntu'l-lrt, (chill \Jli1ci,~ii • • •• 
fl1 ai.J W bi'.iU~il fl1 ai.J flu~, 1U'IJ11,'U1a1'1Jfl1 a11, l'l fl1 a1J"l'l-11 aci,u \J, '1-11'11 UVl'U1 ti, 1U'IJ 'il,111U b?IU'il ill 'iJ 
A ru::: fl., alJ fl,., fl .r u fl a11, n 1 au a::: bi'.i u ~ ii fl 1 au flu~, 1 u 'IJ B, B, l'l fl 1 a1J "l'l-l 1 aci1 u \J, 1111.i n 11 u ,l 1 b?I U 11 ill B 

< Q I U U Q U1tlfl'il,l'lfl1a'Ua'l-11';;?11U,,'l-11'1TI,1';it;\,11 
, ' 

(ITT!) 1M11,l'lt11a1J"l'l-l1aci1u1J,\il11i1i.Ja:::t11l'la1t1:/lBii1a1'l!ma11,l'ln1au"l'l-l1aci1u1J,'l-l1.i ~il~ii 
• 

fl1ai.Ji'i1J1i,1U'iltlb UWi;J1J~b\llU 1 uvib U111b~t11 ½'Vl';i11J 1.it1vi'1nu b ~m tiUfl1';itlfl~'il, 'IJlJb 'l!tl bbii:::?1{1,bb .,,,,h .J • • 

1 M'W.iJU1~ii n1ai.Jfl~,1u 1 uaB1J mai.Ja:::bi'.iUillB 1 iJ1 M~~,;u" 
-if B ~ 1M t1mi1 flm1lJ 1uuB "''" 'llrnua:::ml'IAru~fl=maflm,oif 1a1'l!t11aB,l'l ma1J"i'l-11aci1u1J,m .i 

b~B, m111ajj1uvi' 11 i.Jb~ mn1J'l-l« mnru'l1 bbil~15 mai.Ja~ bi'.iu~ii m'itlfl 1J1i ,1u'llrnii 1a1'l!t11aB,l'l fl1a1J"l '1-11aci1u1J,'l-l1111 
TI.I'!. l,:,cl'.cl'.~ bbil~ 1 m -ffiiBf111lJill'iJ 1 i.JiJbb 'VIU 

"iie1 "''" 1 MU1t1nB,l'lfl1a1J"l1111aci1u1J,'l-111i1bbill,~,Aru~malJfl1aflium11,n1ai.Ja~bi'.iu~ii 
fl1ai.Jflu~,1U'IJ 'iJ, ii, ';i1'1J fl1 ';;11, fl fl 1 ';i1J "i'l-11 .,.,, '1.J,]'1111111 ilmr, vi 'ih ,., (l.11 fliu fl';i'i), ~il f1::: bb uu fl 1 ';i 

i.Ji]u~ ,1u 111 ';;1' ?I 'il1J'l-1« n .lj1U'l-1111.i'1:ff 1 .ivi\J li11'111 ,j',J~~fl11'U fl1a'lh~ bi'.iU bbii :::b?IU 'ilf111lJb ilm~ tl1 f11J 

lJ1111 a.lj1U bbii :::m 1 lJ b 'Liu 6 a alJ'IJ 'iJ, n 1aU a::: bi'.iU ~ ii fl 1 ai.J flu~, 1U'IJ 'iJ ,ii 1 a 1'lf fl1a B, l'l fl1a1J "l'l-l1 aci1U\J,1111111 
'VlflU1:::bJl'Vl ,11bb Vl'U, bbii~a:::i;J1J,11 bb '1-1\J, UWfl'il1J\i11 ti • 

( c,,) u« 11111,l'lfl1';j1J"Jmaci1u1J,'l-11111 b tlui.Ja~61U fl';j';jlJ fl1';j 

(.,) a11,i.J«1i111,l'lfl1a1J"l'l-l1aci1u1J,wi'1i1 'l-11B~eJ1u1t1 fl1a'11'Wfl 'l-11B~eJ1u1t1fl1aflB, '1-1111 • • 
'111'1-11J1., 1U 'i1'1J fl1 avi b1 ti flzj 11 'iJ ~ 1,5uviil '61U~ b vi ti 1J b 'vl 1'11'1J flVl111 n11, 'iJ 1U1U 1.J,j' el1Jfl'l1?111,l'IU b 'Liu fl';j';jlJfl1 ';j 

~ 

(m) ii1a1'1Jfl1a'iJ,l'lfl1W"iV11W1U\J,ITTli1vifo~li1'l!'ilrn1Ufl1ab\J11111J1vi 'iJ1'1..11~,AU bVUl<l'IJ1'1..1fl1a • 
~,;j' B,l'l fl1 a1J"l1111aci1u1J,1111111111, f11'1-1U 1111 Mil A ru:::malJfl 1a-ii1 t1Vi, 1aru1 niu n a,M 

m au.,::: bi'.i u ~ ii n,., i.Jfl ~,,u b -ri111 Mbi'i1i1m1m tluBnlJ 1 u1~i1f us11u fl'l-11B flB, 'l-l1Bci1u11'l!mavi b1t1 nzjB 
'il~1,5U 1 uB,l'lfl111J"J'l-11';ici1U\J,'l-11 '1\i11 ti nl,li'(" 

th~fl11'1 ru 1uvi ~ il1..11AlJ TI.I'!. l,:,&'.bm 

TimBn 7 s:_ J6/ 
('il'4TI,'M b~1i\iU1111) 

f.ljlJU111111n11m:::'Vla1'lJ'l-111i11 'Viti 

,J1:::51unaalJfl1aflii1,ii111'l!n11B,l'ln111J"l'l-l1aci1u1J,'l-111i1 



"r,.r,, 1111~~r,,~ 1L!lrtLt,1,1111 l,ffeC.~~ bl11 

11.LiiU,llil\~~G,\')11.L~~Qfl,!'.LUblH11.Grnl'.fl,l'.LUlil111l 11111.il\L~blLfl.J,!IA,111.L~U,tl,M.~LblUJ'.LUrtl'.J'.U~rtll,111.L~U,tl,L!l~ftLlll 

11.L~ ~,(1, Qfl.J'.LUblH11. G1 ~l'.fl,fl.fl. 11 L)!,111 ~blLfl.J,!IA, 111.L~U ,tl,M.¼1-b 11.L~~,(1, Qfl.J'.LUblH11.[!l~l'.fl,J'.LU ~ G ~,, 

11,!A,110,fl, l G)'l 

rtLWG~~ t¼i-lflbl11 i:>;:>;:>G) • lo. M, blLfl.J,! IA.111.L~U,tl,M.~Gll.11.L~~Qfl,J'.LU blH11.G1~J'.fl,l'.LU£~~bl11 ¥-rtlU1 U ,\lil\~1l W~1 

fl.lt.~n.Lii'J'.lllLrt ~~1 blLfl.J,!IA,111.LW,tlll.~LblUJ'.LUrtl'.J'.U~rtll,IJ,!LU~J'.~fl, ~ G~n.trtLt,l,IU~Ulil¼!-V' G~ 

" ft]'.J'.gfl,111.1} 1 ~L~ G Jill blLfl.J,!IA, 111.LW ,tl,M.~Gll, 

11.L~ ~,(1,Qfl,J'.L U bl H11. [!I ~J'. fl,~ bl11111 l-lll'.LrtLI! 11.L ~Iii t, f1,il\G ~11\J'.U _I,! ~G mil. Iii Lrtil\L fl, 1 rtLl!l blH £IA.!;!~!'. fl,~ bl11M.LU' £IA. !;!~!'.fl,~ 

11.L~lll fl.Ufl,l'.LU blHII\ 1 GM.1 bll,I l,lfl,filLJ'.fl.111~!'.~fl,1 11.L~lil t,11,111,fl,\i)~J'. J'.U 1,1 ~Gfl.111~!'.U Lt>11.L~l!l fl.Ufl,l'.LU blH~lillftG/l, 11,i, .,,.,,,.,,. 11/s, f" l'tl I h I ,,, -' 1'11 ~""' f"f" 

(:1uawaaeuew clJUeLWOj.lcld) 11.L~blHJ'.Lil\~fl.J'.LUfl.fl.~l'.11.,tl,1~ft»t 11.L~~n.Qfl,J'.LUblH11.[!l~l'.fl,l'.LU 

11.!l:~(! blH£1A.!;!~l'.fl,~bl11 M.Llf £1A.!;!~J'.fl.~¼i-b l'.LU/l,LJ'.~Qfl,b!Lfl.J,!IA, 111.LW,tl,M.¼i-b 
r,,1 ~&~J'.11~LJ'.l,ll'.LU11.n. 1G M.1 ~ 11.G~G£1 ~1,11,1 fl,11,L~J'.Lil\J'.fl.J'.LU~bl11 bl t,~LJ'.11\ 1 r,,1 ~&!'.LU J'.LU/l,Ll'.ULt>UGGII\ 1 !'.LU Is, ,, ~ f" F' F' ""' "' 11&!. ,,Is, 

n.a1n.k~bl1ma1l'.w li!L~l'.LU ~,~)'l11G~il\~bl1ma~1l'.LU UL1'~l'.fl,blpLl'.n.t111.IA.11fl.GlllL!'! n.a~mtin.B-n.a~1l'.LU !-)11,lill 

n.~~G xmt.r)bll,11,1 n.n.L~J'.Lil\~fl.J'.LU~G ~ 111. t Lrtll'.Lt> ~J'.LUfl.GU~l'.fl.,H G ~ 111.[!l~l'.fl,l'.LUfl.k ~G~il\LP.ib ,ci,n. ~~,(1, ,\'ll.(l~Gll, 

11.L~~Qfl,J'.LUblH11.[!l~l'.fl, ~L,tl-11\~ Ot!l G~rtLlll11.[!l~l'.fl.~¼i-t11.L~~Qfl,J'.LUblH11.[!l~l'.fl,l'.LU ;:> G~,, 

n. IA, 11 n, fl. l (l !'l 
rtLt,l,IG~~t¼i-t~bl11 i:>;:>;:>G) "J,fM. blLfl.lolA.111.LW,tl,M.~Gll.11.L~~Qfl,J'.LUblH11.G1~l'.fl,l'.LU£~~bl11 ¥-rtlU1U,\lil\~YW~1 

fl.lC.~11.Liil'.lllLrt ~~1 blLfl.lolA.111.L~U ,tl,11.~LblUJ'.LUrtl'.J'.U~rtll,IJ,!LU~J'.~fl, ;:> G~n.trtLt,l,IU~Ulil¼i-t u, G~ 

fl.111.,\')11.1}1 "'~G\ 11.lilLRrti t!l ~11.,(,)'111~,n,~~,(1,~t¼i-~loLU~l'.fl, G\ G~ 

""'~G\ "J,j"M, (G\ IA,fl,fl.t!) blLfl.J,!IA,111.L~Un.M.~Gll,11.L~lllfl.Ufl,l'.LUblH11.rt1~l'.fl,l'.LUgt,::bl11 lhrtlU1Ublil\fl.UWU1 
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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]-
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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 
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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)  
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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 



6 
 

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) 
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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 

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 



 

 
 

 

(5)หลักเกณฑ์การให้โทษและสร้างขวัญ

ก าลังใจ 






































