แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานสวนทองถิ่น
รอบการประเมิน  ครัง้ ที่ 1
 ครั้งที่ 2

1 ตุลาคม 25........
1 เมษายน 2559

ถึง 31 มีนาคม 25.......
ถึง 30 กันยายน 2559

ขอมูลประวัติสวนตัว
ผูรับการประเมิน
ชื่อ – นามสกุล..........................................................................
ประเภทตําแหนง.......................................................................
ผูประเมิน
ชื่อ – นามสกุล.........................................................................

ตําแหนง....(ชื่อตําแหนงในสายงาน)..................................
ตําแหนงเลขที.่ ..................................................................

ระดับตําแหนง................................................................
สังกัด………………..........................……………………………..

ตําแหนง.....(ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน).......................

สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (รอยละ 70 )

น้ําหนักรวม

70

1

2

คะแนนที่ได

3

1

2

3

3.5

3

2.5

2

เชิงประโยชน
(10)
0.5

1

เชิงคุณภาพ
(9)
2.5

เชิงปริมาณ
(8)

1.5

เชิง
ประโยชน
(6)

0.5

เชิง
คุณภาพ
(5)

2.5

เชิง
ปริมาณ
(4)

1.5

น้ําหนัก
(2)

0.5

โครงการ/งาน/
กิจกรรม
(1)

ผลการปฏิบตั ิงาน (7)

1.5

เปาหมาย (3)

4

รวมคะแนนผล
การปฏิบัติงาน
(11)
=(8)+(9)+
(10)

ผลสัมฤทธิ์ เหตุผลที่ทําให
ของงาน
งานบรรลุ/
(12)
ไมบรรลุ
= (2) x (11)
เปาหมาย
10
(13)

-2สวนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (รอยละ 30) สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น และบริหารทองถิ่น
ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)

ระดับ
น้ําหนัก ที่คาดหวัง/ตองการ
(2)
(3)

ระดับ
ที่ประเมินได
(4)

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
4. การบริการเปนเลิศ
5 การทํางานเปนทีม
สมรรถนะประจําสายงาน
1. การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเปนผูนํา
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ
น้ําหนักรวม

30

คะแนนรวม

คะแนนที่ได
(๕)

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)
5

ระบุเหตุการณ/พฤติกรรม
ที่ผูรับการประเมินแสดงออก
(๗)

-3สวนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (รอยละ 30) สําหรับตําแหนงประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)

ระดับ
น้ําหนัก ที่คาดหวัง/ตองการ
(2)
(3)

ระดับ
ที่ประเมินได
(4)

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
4. การบริการเปนเลิศ
5 การทํางานเปนทีม
สมรรถนะประจําสายงาน (อยางนอย 3 สมรรถนะ)
1. ...........................................................................................
2. ..........................................................................................
3. ..........................................................................................
น้ําหนักรวม

30

คะแนนรวม

คะแนนที่ได
(๕)

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)
5

ระบุเหตุการณ/พฤติกรรม
ที่ผูรับการประเมินแสดงออก
(๗)

-4สรุปผลการประเมิน
คะแนน
(รอยละ)
70

องคประกอบการประเมิน
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

ผลการประเมิน
(รอยละ)

หมายเหตุ

30

คะแนนรวม

100

ระดับผลการประเมิน
 ดีเดน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช
 ตองปรับปรุง

(รอยละ 90 ขึ้นไป)
(รอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90)
(รอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80)
(รอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70)
(ต่ํากวารอยละ 60)

สวนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน/
สมรรถนะที่เลือกพัฒนา
(1)

วิธีการพัฒนา
(2)

ชวงเวลาที่ตองการพัฒนา
(3)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(4)

-5สวนที่ 4 ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ชื่อ-นามสกุล (ผูรับการประเมิน)...............................................................................ตําแหนง...................................................................ไดเลือกตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สรรถนะ) เพื่อขอรับการประเมิน โดยรวมกับผูประเมินกําหนดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเปาหมายตัวชี้วัด รวมทั้งกําหนดน้ําหนักสมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงานในแตละสมรรถนะ พรอมไดลงลายมือชื่อรับทราบขอตกลงในการปฏิบัติราชการรวมกันตั้งแตเริ่มรอบระยะเวลาการประเมินแลว
ลงชื่อ.....................................................(ผูรับการประเมิน)
(…………...............................………)
ตําแหนง...............................................
วันที่.......................................................

ลงชื่อ........................................................(ผูประเมิน)
(.....................................................)
ตําแหนง.................................................
วันที่..........................................................

สวนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
 ไดรับทราบผลการประเมิน และแผนพัฒนาปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลแลว

 ไดแจงผลการประเมิน และผูรับการประเมิน
ไดลงนามรับทราบแลว

ลงชื่อ.................................................. (ผูรับการประเมิน)
(..................................................)
ตําแหนง ...........................................................
วันที่ .................................................................

ลงชื่อ........................................................(ผูประเมิน)
(.........................................................)
ตําแหนง .............................................................
วันที่ .................................................................

 ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่.............................
แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ
โดยมี........................................................ เปนพยาน
ลงชื่อ ...................................................... พยาน
(.......................................................)
ตําแหนง.....................................................
วันที่ .........................................................

-6สวนที่ 6 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

 เห็นดวยกับผลการประเมินขางตน
 มีความเห็นตาง ดังนี.้ .....................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง ...............................................................
วันที่ ...............................................................

 เห็นดวยกับผลการประเมินขางตน
 มีความเห็นตาง ดังนี้ .................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.............................................................................
(……………………….………………..……………………….)
ตําแหนง …………………………………………………………
วันที่ ..........................................................................

สวนที่ 7 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สวนที่ 8 ความเห็นของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 เห็นชอบตามทีเ่ สนอ
 มีความเห็นตาง ดังนี้......................................................................................
............................................................................................................................
คะแนนที่ควรไดรับรอยละ...................
ลงชื่อ....................................................................
(..........................................................)
ตําแหนง ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
วันที่ ............................................................

 เห็นดวยกับมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
 มีความเห็นตาง ดังนี.้ ..............................................................................................
.......................................................................................................................................
คะแนนที่ควรไดรับรอยละ...................
ลงชื่อ........................................................................
(…………………..…………….................………….)
ตําแหนง.......นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ..…
วันที่ ........................................................

