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แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
(สําหรับตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น และอํานวยการทองถิ่น)
รอบการประเมิน

 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2

1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563
1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563
ผูรับการประเมิน

เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อ-นามสกุล

.

ตําแหนงประเภท
งาน

.

ระดับ

เลขที่ตําแหนง

.

สวน/ฝาย

.

ตําแหนง

.

.

สํานัก/กอง

.

.

.

ผูประเมิน
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหนงประเภท

ชื่อ-นามสกุล

.

.

ระดับ

.

.

ตําแหนง
สํานัก/กอง

.

.
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สวนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (รอยละ 70)
1.1 กอนเริ่มรอบการประเมิน
ลําดับ
ที่

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

(A)

(B)

(C)

รวม

70

ระดับคะแนนและคาเปาหมาย (D)
1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

หมายเหตุ 1. ในกรณีมีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง หรือระดับสูงขึ้น ใหนําวิสัยทัศนหรือขอเสนอในการพัฒนางานมากําหนดเปนการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกวาจะไดผลสําเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศนหรือขอเสนอ
2. กรณีชอง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือชอง “ตัวชี้วัด” หากไมสามารถกรอกรายละเอียดไดพอ อาจทําเปนหลักฐานแนบทายแบบประเมินได
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1.2 หลังสิ้นรอบการประเมิน
ลําดับ
ตัวชี้วัด

การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน
ที่สําเร็จตามตัวชี้วัด
(E)

หลักฐาน/ตัวบงชี้
ความสําเร็จ
(F)

รวม

ผลการประเมิน
(ระดับคะแนน)
(G)

-

ผลการประเมิน
ของผูประเมิน
(ระดับคะแนน)
(H)

-

หมายเหตุ หลักฐาน/ตัวบงชีค้ วามสําเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันตอผูประเมินวา ผลสัมฤทธิ์ของงานสําเร็จอยูในระดับคะแนนและคาเปาหมายใด

คะแนนที่ได
(I) = (C) x (H)
5
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สวนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ (รอยละ 30)

สมรรถนะ

น้ําหนัก
(รอยละ)

(A)

(B)

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2

2. การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม

2

3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน

2

4. การบริการเปนเลิศ

2

5. การทํางานเปนทีม

2

ระดับที่
คาดหวังตาม
มาตรฐาน
กําหนด
ตําแหนง
(C)

ระดับสมรรถนะที่คนพบ
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ
ผลการประเมิน
การประเมินตนเอง
ของผูประเมิน
หลักฐาน/ตัวบงชี้
ผลการประเมิน
(ระดับ)
ความสําเร็จ
(ระดับ)
(F)
(D)
(E)

คะแนน
ที่ได
ผลคะแนน
ตามตาราง
ที่ได
เปรียบเทียบ (H) = (B) x (G)
5
(G)

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะประจําผูบริหาร
1. การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเปนผูนาํ
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ
รวม

30

-

-

-

-

-
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สวนที่ 3 ขอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําขึ้น ระหวางชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
ซึ่งตอไปนีจ้ ะเรียกวา ผูรับการประเมิน กับชื่อ-สกุล
ตําแหนง
ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา ผูประเมิน
ผูประเมิน และผูรับการประเมิน ไดมีขอตกลงรวมกันกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย สวนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และสวนที่ 2 การประเมิน
สมรรถนะเพื่อใชสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินครั้งที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
โดยผูรับการประเมินขอใหขอตกลงวา จะมุงมั่นปฏิบัติงานใหเกิดผล
งานที่ดีตามเปาหมายและเกิดประโยชนแกประชาชนหรือทางราชการตามที่ไดตกลงไว และผูประเมินขอใหขอตกลงวา ยินดีใหคําแนะนํา คําปรึกษาในการปฏิบัติงานแกผูรับการประเมิน
และจะประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความเปนธรรม โปรงใสตามที่ไดตกลงกันไว โดยทั้งสองฝายไดรับทราบขอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกันแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน

ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่

ผูรับการประเมิน
)

ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่

สวนที่ 4 สรุปผลการประเมิน
4.1 ผลการประเมินตนเอง
ขาพเจาขอรับรองวา ไดประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จที่มอี ยูจริง
ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่

ผูรับการประเมิน
)

ผูประเมิน
)
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4.2 ผลการประเมินของผูประเมิน
รายการ
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2. การประเมินสมรรถนะ
รวม

คะแนนเต็ม
(รอยละ)
70

ผลการประเมิน
(รอยละ)

ระดับผลการประเมิน
 ดีเดน
ตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป
 ดีมาก
ตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90
 ดี
ตั้งแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80
 พอใช
ตั้งแตรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70
 ตองปรับปรุง ต่ํากวารอยละ 60

30
100

ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่

ผูประเมิน
)

สวนที่ 5 แผนพัฒนาปฏิบัติราชการ
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ
ที่เลือกพัฒนา
(ก)

วิธีการพัฒนา
(ข)

ชวงเวลาและระยะเวลา
การพัฒนา
(ค)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(ง)
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สวนที่ 6 การแจงและรับทราบผลการประเมิน
 ไดแจงผลการประเมินใหทราบแลว

 ไดรับทราบผลการประเมินแลว

 ไดแจงผลการประเมินแลวเมื่อวันที่...............................
แตผูรับการประเมินไมยนิ ยอมลงนามรับทราบ
โดยมี.............................................................เปนพยาน

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

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

(… ……………………………………………… . )

(… ……………………………………………… . )

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

ตําแหนง......................................................

ตําแหนง......................................................

(… ……………………………………………… . )

ผูประเมิน
วันที.่ .............................................................

ผูรับการประเมิน
วันที่.............................................................

ตําแหนง......................................................
พยาน
วันที่............................................................

สวนที่ 7 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
 เห็นชอบกับผลคะแนนของผูประเมิน
 มีความเห็นแตกตาง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรไดคะแนนรอยละ........................... เหตุผล....................................................................................................................................
2. สมรรถนะ
ควรไดคะแนนรอยละ........................... เหตุผล....................................................................................................................................
รวมคะแนนที่ควรไดครั้งนี้รอยละ...........................
ลงชื่อ...............................................................
(...............................................................)
ตําแหนง..............................................................
วันที่....................................................................
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สวนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

 เห็นชอบกับผลคะแนนของ  ผูประเมิน ตามสวนที่ 4 หรือ  ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามสวนที่ 7
 มีความเห็นแตกตาง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรไดคะแนนรอยละ...................... เหตุผล............................................................................................................................................
2. สมรรถนะ
ควรไดคะแนนรอยละ...................... เหตุผล............................................................................................................................................
รวมคะแนนที่ควรไดครั้งนี้รอยละ......................
ลงชื่อ...............................................................
(...............................................................)
ตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบลจันจวา
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
วันที่....................................................................
สวนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายกองคการบริหารสวนตําบล
 เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
 มีความเห็นแตกตาง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรไดคะแนนรอยละ...................... เหตุผล............................................................................................................................................
2. สมรรถนะ
ควรไดคะแนนรอยละ...................... เหตุผล............................................................................................................................................
รวมคะแนนที่ควรไดครั้งนี้รอยละ......................
ลงชื่อ...............................................................
(...............................................................)
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลจันจวา
วันที่....................................................................

