แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
รอบการประเมิน

ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ชื่อผู้รับการประเมิน.............................................................................ตาแหน่ง....................................................
ตาแหน่งประเภท...................................................ระดับ.........................เลขที่ตาแหน่ง.......................................
สังกัด.................................................................................................................................................... .................
ส่วนที่ ๑ คะแนนผลการปฏิบัติงาน ( ตามมาตรฐานทั่วไปการประเมินผลฯ ข้อ ๙ )
ระดับ

ดีเด่น

ครั้งที่

ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

ครั้งที่ ๑ คะแนน (%)
ครั้งที่ ๒ คะแนน (%)
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลการลา มาสาย และขาดราชการ
ระดับ

ลาป่วย

ลากิจ

ครั้งที่

ลา
อุปสมบท
/พิธีฮัจย์

ลา
คลอด
บุตร

มาสาย

ขาด
ราชการ

รวม
(วัน)

ครั้งที่ ๑ (วัน)
ครั้งที่ ๒ (วัน)
ส่วนที่ ๓ ข้อมูลการรักษาวินัย พฤติกรรม และอื่นๆ
ลงโทษ

ว่ากล่าว
ตักเตือน

ภาคทัณฑ์

หนักกว่า
ภาคทัณฑ์

ถูกสั่งพัก
ราชการ

คดีอาญา

รวม
(ครั้ง)

ครั้งที่
ครั้งที่ ๑ (ครั้ง)
ครั้งที่ ๒ (ครั้ง)

/ส่วนที่ ๔ ...

- ๒ ส่วนที่ ๔ ความเห็นของผู้ประเมิน (ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลๆ ข้อ ๑๐ )
ครั้งที๑่
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด่น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข้อ ๙ กาหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น
(มีคะแนนระดับพอใช้ขึ้นไป หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไป การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข้อ ๘ กาหนด)
ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต้องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไป การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กาหนด)

ครั้งที๒่
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด่น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข้อ ๙ กาหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด่น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข้อ ๙ กาหนด)
ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต้องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไป การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กาหนด)

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น หรือกรณีได้รับผล
การประเมินระดับดีเด่น แต่เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน
๐.๕ ขั้น เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องโควตา หรือกรณี
เสนอไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ชัดเจน).................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น หรือกรณีได้รับผล
การประเมินระดับดีเด่น แต่เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน
๐.๕ ขั้น เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องโควตา หรือกรณี
เสนอไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ชัดเจน).................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑.๕ ขั้น
(ตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข้อ ๑๒ วรรคสอง)
เหตุผล (ระบุว่ามีคะแนนผลการประเมินระดับดีเด่น
หรือมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ในครั้งที่ ๑
แต่มีข้อจากัดเรื่องโควตา และมีผลการประเมิน
ระดับดีเด่นหรือมีหลักเกณฑ์อีก ในครั้งที่ ๒ โดยมี
โควตาและวงเงินให้สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้)
...............................................................................
...............................................................................

(ลงชื่อ) ...................................................ผู้ประเมิน
(......................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่.................................................

(ลงชื่อ) ...................................................ผู้ประเมิน
(......................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่.................................................

/ส่วนที่ ๕ ...

- ๓ ส่วนที่ ๕ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
เห็นด้วยกับผู้ประเมิน
เห็นด้วยกับผู้ประเมิน
มีความเห็นแตกต่างจากผู้ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต่างจากผู้ประเมิน ดังนี้
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
(ลงชื่อ) ...................................................
(นางสาวชนิตา มานิตากูล)
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลปราณบุรี
วันที่.................................................

(ลงชื่อ) ...................................................
(นางสาวชนิตา มานิตากูล)
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลปราณบุรี
วันที่.................................................

ส่วนที่ ๖ ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
เห็นด้วยกับผู้ประเมิน
เห็นด้วยกับผู้ประเมิน
มีความเห็นแตกต่างจากผู้ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต่างจากผู้ประเมิน ดังนี้
เหตุผลระบุ..............................................................
เหตุผลระบุ................................................................
................................................................................ ..................................................................................
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน..........ขัน้
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน..........ขัน้
(ลงชื่อ) ...................................................ประธาน
(นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลปราณบุรี
วันที่.................................................

(ลงชื่อ) ...................................................ประธาน
(นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลปราณบุรี
วันที่.................................................

ส่วนที่ ๗ ความเห็นของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
มีความเห็นแตกต่างกับมติคณะกรรมการพิจารณา
มีความเห็นแตกต่างกับมติคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นฯ ดังนี้
เลื่อนขั้นฯ ดังนี้
เหตุผลระบุ..............................................................
เหตุผลระบุ................................................................
................................................................................ ..................................................................................
ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..........ขั้น
ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..........ขั้น
(ลงชื่อ) ...................................................
(นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
ตาแหน่ง นายกเทศบาลตาบลปราณบุรี
วันที่...................................................

(ลงชื่อ) ....................................................
(นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
ตาแหน่ง นายกเทศบาลตาบลปราณบุรี
วันที่...................................................

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินค่าจ้างประจา
รอบการประเมิน

ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ชื่อผู้รับการประเมิน.............................................................................ตาแหน่ง....................................................
ตาแหน่งประเภท...................................................ระดับ.........................เลขที่ตาแหน่ง.......................................
สังกัด.................................................................................................................................................... .................
ส่วนที่ ๑ คะแนนผลการปฏิบัติงาน ( ตามมาตรฐานทั่วไปการประเมินผลฯ ข้อ ๙ )
ระดับ

ดีเด่น

ครั้งที่

ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

ครั้งที่ ๑ คะแนน (%)
ครั้งที่ ๒ คะแนน (%)
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลการลา มาสาย และขาดราชการ
ระดับ

ลาป่วย

ลากิจ

ครั้งที่

ลา
อุปสมบท
/พิธีฮัจย์

ลา
คลอด
บุตร

มาสาย

ขาด
ราชการ

รวม
(วัน)

ครั้งที่ ๑ (วัน)
ครั้งที่ ๒ (วัน)
ส่วนที่ ๓ ข้อมูลการรักษาวินัย พฤติกรรม และอื่นๆ
ลงโทษ

ว่ากล่าว
ตักเตือน

ภาคทัณฑ์

หนักกว่า
ภาคทัณฑ์

ถูกสั่งพัก
ราชการ

คดีอาญา

รวม
(ครั้ง)

ครั้งที่
ครั้งที่ ๑ (ครั้ง)
ครั้งที่ ๒ (ครั้ง)

/ส่วนที่ ๔ ...

- ๒ ส่วนที่ ๔ ความเห็นของผู้ประเมิน (ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลๆ ข้อ ๑๐ )
ครั้งที๑่
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด่น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข้อ ๙ กาหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น
(มีคะแนนระดับพอใช้ขึ้นไป หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไป การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข้อ ๘ กาหนด)
ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต้องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไป การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กาหนด)

ครั้งที๒่
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด่น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข้อ ๙ กาหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด่น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข้อ ๙ กาหนด)
ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต้องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไป การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กาหนด)

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น หรือกรณีได้รับผล
การประเมินระดับดีเด่น แต่เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน
๐.๕ ขั้น เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องโควตา หรือกรณี
เสนอไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ชัดเจน).................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น หรือกรณีได้รับผล
การประเมินระดับดีเด่น แต่เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน
๐.๕ ขั้น เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องโควตา หรือกรณี
เสนอไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ชัดเจน).................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑.๕ ขั้น
(ตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข้อ ๑๒วรรคสอง)
เหตุผล (ระบุว่ามีคะแนนผลการประเมินระดับดีเด่น
หรือมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ในครั้งที่ ๑
แต่มีข้อจากัดเรื่องโควตา และมีผลการประเมิน
ระดับดีเด่นหรือมีหลักเกณฑ์อีก ในครั้งที่ ๒ โดยมี
โควตาและวงเงินให้สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้)
...............................................................................
...............................................................................

(ลงชื่อ) ...................................................ผู้ประเมิน
(......................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่.................................................

(ลงชื่อ) ...................................................ผู้ประเมิน
(......................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่.................................................

/ส่วนที่ ๕ ...

- ๓ ส่วนที่ ๕ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
เห็นด้วยกับผู้ประเมิน
เห็นด้วยกับผู้ประเมิน
มีความเห็นแตกต่างจากผู้ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต่างจากผู้ประเมิน ดังนี้
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
(ลงชื่อ) ...................................................
(นางสาวชนิตา มานิตากูล)
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลปราณบุรี
วันที่.................................................

(ลงชื่อ) ...................................................
(นางสาวชนิตา มานิตากูล)
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลปราณบุรี
วันที่.................................................

ส่วนที่ ๖ ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
เห็นด้วยกับผู้ประเมิน
เห็นด้วยกับผู้ประเมิน
มีความเห็นแตกต่างจากผู้ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต่างจากผู้ประเมิน ดังนี้
เหตุผลระบุ..............................................................
เหตุผลระบุ................................................................
................................................................................ ..................................................................................
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน..........ขัน้
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน..........ขัน้
(ลงชื่อ) ...................................................ประธาน
(นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลปราณบุรี
วันที่.................................................

(ลงชื่อ) ...................................................ประธาน
(นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลปราณบุรี
วันที่.................................................

ส่วนที่ ๗ ความเห็นของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
มีความเห็นแตกต่างกับมติคณะกรรมการพิจารณา
มีความเห็นแตกต่างกับมติคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นฯ ดังนี้
เลื่อนขั้นฯ ดังนี้
เหตุผลระบุ..............................................................
เหตุผลระบุ................................................................
................................................................................ ..................................................................................
ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..........ขั้น
ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..........ขั้น
(ลงชื่อ) ...................................................
(นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
ตาแหน่ง นายกเทศบาลตาบลปราณบุรี
วันที่...................................................

(ลงชื่อ) ....................................................
(นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
ตาแหน่ง นายกเทศบาลตาบลปราณบุรี
วันที่...................................................

แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
----------------------------------------------รอบการเลื่อนค่าตอบแทนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ส่วนที่ ๑ ชื่อ – นามสกุลของผู้รับการประเมิน
ชื่อ – นามสกุล
.....................................................................................
พนักงานจ้างประเภท
......................................................

ตาแหน่ง
....................................................................................
สังกัด
....................................................................................

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ระดับประเมิน
ครั้งที่
ครั้งที่ ๑ คะแนนร้อยละ
ครั้งที่ ๒ คะแนนร้อยละ

ดีเด่น

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลการลา มาสายและขาดราชการ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

รายการ

รอบการประเมินครั้งที่ ๑
ครั้ง
วัน

รอบการประเมินครั้งที่ ๒
ครั้ง
วัน

ขาดราชการ
มาสาย
ลากิจ/ลาไปต่างประเทศ
ลาป่วย
ลาอุปสมบท/พิธีฮัจย์
ลาคลอดบุตร
กรณีอื่น ๆ (ระบุ)
รวม

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลการลงโทษทางวินัย / อาญา
ในรอบปีที่แล้วมา
ถูกลงโทษทางวินัย หรืออาญา ฐานความผิด.........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ภาคทัณฑ์
ตัดค่าตอบแทน
ลดค่าตอบแทน
ไล่ออก
คดีอาญา

-๒–
ส่วนที่ ๕ ความเห็นของผู้ประเมิน (หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย/หน.ส่วนราชการ แล้วแต่กรณี)
การเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่แล้วมา
ควรเลื่อนค่าตอบแทนได้ร้อยละ......................(ไม่เกินร้อยละ ๖ ของค่าตอบแทน) โดยมีระดับผลการ
ประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
ไม่ควรเลื่อนค่าตอบแทน (ระดับพอใช้ และระดับปรับปรุง)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนค่าตอบแทน (รวมถึงกรณีไม่เลื่อนค่าตอบแทน โดยระบุเหตุผลให้ชัดเจน)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ...................................................
ลงชื่อ.....................................................................(ผู้ประเมิน)
(.....................................................................)
ตาแหน่ง......................................................................
วันที่......................................................................
ส่วนที่ ๖ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ (ถ้ามี)
การเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่แล้วมา
เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ประเมินข้างต้น
มีความเห็นแตกต่างจากผู้ประเมิน ดังนี้ (ให้ระบุเหตุผลประกอบให้ชัดเจน)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชือ่ .........................................................................
(..นางสาวชนิตา มานิตากูล.....)
ตาแหน่ง....ปลัดเทศบาลตาบลปราณบุรี...
วันที่......................................................................

-๓–
ส่วนที่ ๗ มติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
การเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่แล้วมา
เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ประเมินข้างต้น
มีความเห็นแตกต่างจากผู้ประเมิน ดังนี้ (ให้ระบุเหตุผลประกอบให้ชัดเจน)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ควรเลื่อนค่าตอบแทนร้อยละ.........................
ลงชื่อ....................................................................ประธานคณะกรรมการ
(..นางสาวชนิตา มานิตากูล.....)
ตาแหน่ง....ปลัดเทศบาลตาบลปราณบุรี...
วันที่......................................................................
ส่วนที่ ๘ ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่แล้วมา
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
มีความเห็นแตกต่างกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................
..............................................................................................................................................................................
ควรเลื่อนค่าตอบแทนร้อยละ.........................
ลงชือ่ .......................................................................
( นางธันยวีร์ ศรีอ่อน )
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลปราณบุรี
วันที่......................................................................

รอบการประเมิน

ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ข้อมูลประวัติส่วนตัว
ผู้รับการประเมิน
ชื่อ – สกุล.............................................................................

ตาแหน่ง..................................................................................

ระดับตาแหน่ง.............................................................

ประเภทตาแหน่ง.................................................................
ผู้ประเมิน

ตาแหน่งเลขที่.........................................................................

สังกัด..........................................................................

ชื่อ – สกุล..........................................................................

ตาแหน่ง.................................................................................

ส่วนที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐)
น้าหนัก
(๒)

เป้าหมาย (๓)
เชิง
ปริมาณ
(๔)

เชิง
คุณภาพ
(๕)

ผลการปฏิบัติงาน
เชิง
ประโยชน์
(๖)

เชิงปริมาณ (๘)

เชิงคุณภาพ (๙)

เชิงประโยชน์ (๑๐)

๐.๕
๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๐.๕
๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๐.๕
๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๓.๕
๔

โครงการ/งาน/กิจกรรม
(๑)

น้าหนักรวม

๗๐

คะแนนที่ได้

รวมคะแนนผล
การปฏิบัติงาน
(๑๑)
= (๘) + (๙)
+(๑๐)

ผลสัมฤทธิ์ เหตุผลที่ทาให้
ของงาน
งานสาเร็จ/
(๑๒)
ไม่สาเร็จตาม
= (๒) × (๑๑)
เป้าหมาย
๑๐
(๑๑)

ส่วนที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ๓๐) สาหรับตาแหน่งประเภททั่วไป และวิชาการ
ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(๑)

น้าหนัก
(๒)

ระดับ
ที่คาดหวัง/ต้องการ
(๓)

ระดับที่ประเมินได้
(๔)

สมรรถนะหลัก

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๕. การทางานเป็นทีม
สมรรถนะประจาสายงานงาน
(อย่างน้อย ๓ สมรรถนะ)

๑...........................
๒...........................
๓...........................
๔...........................
นาหนักรวม

๓๐

คะแนนรวม

คะแนนที่ได้
(๕)

ผลการประเมิน
(๖) = (๒) × (๕)
๕

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรมที่ผู้รับ
การประเมินแสดงออก
(๗)

สรุปผลการประเมิน
คะแนน
(ร้อยละ)

องค์ประกอบการประเมิน

๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน
๒. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

หมายเหตุ

๗๐
๓๐
๑๐๐

คะแนนรวม

ระดับผลการประเมิน
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

(ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป)
(ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐)
(ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐)
(ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐)
(ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐)

ส่วนที่ ๓ แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน/
สมรรถนะที่เลือกพัฒนา
(๑)

วิธีการพัฒนา
(๒)

ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา
(๓)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(๔)

ส่วนที่ ๔ ข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการ (เริ่มรอบประเมิน)
ชื่อ – นามสกุล (ผู้รับการประเมิน).......................................................................ต่าแหน่ง.....................................................................ได้เลือกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เพื่อขอรับการประเมิน โดยร่วมกับผู้ประเมินก่าหนดตัวชี้วัด น้า่ หนัก และเป้าหมายตัวชี้วัด รวมทั้งก่าหนดน้า่ หนักสมรรถนะหลักสมรรถนะประจ่า
ผู้บริหาร และสมรรถนะประจ่าสายงานในแต่ละสมรรถนะ พร้อมนี้จึงได้ลงลายมือชื่อรับทราบข้อตกลงในการปฏิบัติราชการร่วมกันตั้งแต่เริ่มรอบระยะเวลาการประเมินแล้ว

ลงชื่อ..............................................................(ผู้รับการประเมิน)
(........................................................)
ต่าแหน่ง.........................................................
วันที่................................................................

ลงชื่อ..............................................................(ผู้ประเมิน)
(..............................................................)
ต่าแหน่ง.................................................................
วันที่..................................................................

ส่วนที่ ๕ การรับทราบผลการประเมิน (ครบรอบการประเมิน)
ได้รับทราบผลการประเมิน และแผนพัฒนาปฏิบัติ
ราชการรายบุคลแล้ว

ได้แจ้งผลการประเมินให้ผรู้ ับการประเมิน
รับทราบแล้ว

ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่......................................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ
โดยมี............................................................................เป็นพยาน

ลงชื่อ...................................................................(ผู้รับการประเมิน)
(.....................................................)
ต่าแหน่ง...............................................................
วันที่.............................................................................

ลงชื่อ...............................................................................(ผู้ประเมิน)
(.......................................................)
ต่าแหน่ง...............................................................................
วันที่......................................................................................

ลงชื่อ......................................................... พยาน
(.............................................................................)
ต่าแหน่ง..................................................................................
วันที่.........................................................................................

ส่วนที่ ๖ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)

ส่วนที่ ๗ ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น
มีความเห็นต่าง ดังนี้..........................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................................
(นางสาวชนิตา มานิตากูล)
ต่าแหน่ง ปลัดเทศบาลต่าบลปราณบุรี
วันที่ ....................................................................

เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น
มีความเห็นต่าง ดังนี้.......................................................................................................
.....................................................................................................................................................
คะแนนที่ควรได้รับร้อยละ.................................คะแนน
ลงชื่อ .......................................................................
(นางสาวชนิตา มานิตากูล)
ต่าแหน่ง ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองๆ
วันที่ ....................................................................

ส่วนที่ ๘ ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นด้วยตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีความเห็นต่าง ดังนี้
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
คะแนนที่ควรได้รับร้อยละ..............................
ลงชื่อ ..........................................................................
( นางธันยวีร์ ศรีอ่อน )
ต่าแหน่ง
นายกเทศบาลต่าบลปราณบุรี
วันที่ ..........................................................................

รอบการประเมิน

ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑ เมษายน ๒๕๖๒

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ข้อมูลประวัติส่วนตัว
ผู้รับการประเมิน
ชื่อ – นามสกุล.............................................................................

ประเภทตาแหน่ง พนักงานจ้าง........................................................

ตาแหน่ง.............................................................

สังกัด (ส่วนราชการ)...............................................................
ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชัน้ ต้น หมายถึง หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณี)
ชื่อ – สกุล..........................................................................

ตาแหน่ง.................................................................................

ส่วนที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๘๐)
น้าหนัก
(๒)

เป้าหมาย (๓)
เชิง
ปริมาณ
(๔)

เชิง
คุณภาพ
(๕)

ผลการปฏิบัติงาน
เชิง
ประโยชน์
(๖)

เชิงปริมาณ (๘)

เชิงคุณภาพ (๙)

เชิงประโยชน์ (๑๐)

๐.๕
๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๐.๕
๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๐.๕
๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๓.๕
๔

โครงการ/งาน/กิจกรรม
(๑)

น้าหนักรวม

๘๐

คะแนนที่ได้

รวมคะแนนผล
การปฏิบัติงาน
(๑๑)
= (๘) + (๙)
+(๑๐)

ผลสัมฤทธิ์ เหตุผลที่ทาให้
ของงาน
งานสาเร็จ/
(๑๒)
ไม่สาเร็จตาม
= (๒) × (๑๑)
เป้าหมาย
๑๐
(๑๑)

ส่วนที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ๒๐)
ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(๑)

น้าหนัก
(๒)

ระดับ
ที่คาดหวัง/ต้องการ
(๓)

ระดับที่ประเมินได้
(๔)

สมรรถนะหลัก

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๕. การทางานเป็นทีม
สมรรถนะประจาสายงานงาน
(อย่างน้อย ๓ สมรรถนะ)

๑...........................
๒...........................
๓...........................
๔...........................
นาหนักรวม

๒๐

คะแนนรวม

คะแนนที่ได้
(๕)

ผลการประเมิน
(๖) = (๒) × (๕)
๕

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรมที่ผู้รับ
การประเมินแสดงออก
(๗)

สรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน
(๑)

คะแนน (ร้อยละ)
(๒)

๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน
๒. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

ผลการประเมิน (ร้อยละ)
(๓)

หมายเหตุ

๘๐
๒๐
กรณีเศษเกิน ๐.๕ ให้ปัดเป็นจานวนเต็ม

๑๐๐

คะแนนรวม

ระดับผลการประเมิน
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

(ร้อยละ ๙๕ ถึง ๑๐๐ คะแนน)
(ร้อยละ ๘๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๕ คะแนน)
(ร้อยละ ๗๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๕ คะแนน)
(ร้อยละ ๖๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๕ คะแนน)
(ต่ากว่าร้อยละ ๖๕ คะแนน)

ส่วนที่ ๓ แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน/
สมรรถนะที่เลือกพัฒนา
(๑)

วิธีการพัฒนา
(๒)

ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา
(๓)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(๔)

ส่วนที่ ๔ ข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการ (เริ่มรอบประเมิน)
ชื่อ – นามสกุล (ผู้ทาข้อตกลง).......................................................................ประเภทตาแหน่ง พนักงานจ้าง......................................................ได้เลือกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เพื่อขอรับการประเมิน โดยร่วมกับผู้ประเมิน (ผู้รับข้อตกลง) ในการกาหนดน้าหนักและเป้าหมายตัวชี้วัด รวมทั้งกาหนดน้าหนักสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
ประจาสายงาน งานในแต่ละสมรรถนะ พร้อมลงชื่อรับทราบข้อตกลงในการปฏิบัติราชการร่วมกันตั้งแต่เริ่มระยะเวลาการประเมิน

ลงชื่อ..............................................................(ผู้รับการประเมิน)
(........................................................)
ตาแหน่ง.........................................................
วันที่................................................................

ลงชื่อ..............................................................(ผู้ประเมิน)
(..............................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
วันที่..................................................................

ส่วนที่ ๕ การรับทราบผลการประเมิน
ได้รับทราบผลการประเมิน และแผนพัฒนาการปฏิบตั ิ
งานรายบุคคลแล้ว

ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนาม
รับทราบแล้ว

ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่......................................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ
โดยมี............................................................................เป็นพยาน

ลงชื่อ...................................................................(ผู้รับการประเมิน)
(.....................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
วันที่.............................................................................

ลงชื่อ...............................................................................(ผู้ประเมิน)
(.......................................................)
ตาแหน่ง...............................................................................
วันที่......................................................................................

ลงชื่อ......................................................... พยาน
(.............................................................................)
ตาแหน่ง..................................................................................
วันที่.........................................................................................

ส่วนที่ ๖ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)

ส่วนที่ ๗ ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

เห็นด้วยกับผลการประเมิน
มีความเห็นต่าง ดังนี้..........................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................................
(นางสาวชนิตา มานิตากูล)
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลปราณบุรี
วันที่ ....................................................................

เห็นชอบตามผลคะแนนที่ผู้ประเมินเสนอ
มีความเห็นต่าง ดังนี้.......................................................................................................
.....................................................................................................................................................
คะแนนที่ควรได้รับ.................................คะแนน
ลงชื่อ .......................................................................
(นางสาวชนิตา มานิตากูล)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองๆ
วันที่ ....................................................................

ส่วนที่ ๘ ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นด้วยตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีความเห็นต่าง ดังนี้
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
คะแนนที่ควรได้รับ..............................
ลงชื่อ ..........................................................................
( นางธันยวีร์ ศรีอ่อน )
ตาแหน่ง
นายกเทศบาลตาบลปราณบุรี
วันที่ ..........................................................................

รอบการประเมิน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒

ข้อมูลประวัติส่วนตัว
ผู้รับการประเมิน
ชื่อ – สกุล.............................................................................

ตาแหน่ง..................................................................................

ระดับตาแหน่ง.............................................................

ประเภทตาแหน่ง.................................................................
ผู้ประเมิน

ตาแหน่งเลขที่.........................................................................

สังกัด..........................................................................

ชื่อ – สกุล..........................................................................

ตาแหน่ง.................................................................................

ส่วนที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐)
น้าหนัก
(๒)

เป้าหมาย (๓)
เชิง
ปริมาณ
(๔)

เชิง
คุณภาพ
(๕)

ผลการปฏิบัติงาน
เชิง
ประโยชน์
(๖)

เชิงปริมาณ (๘)

เชิงคุณภาพ (๙)

เชิงประโยชน์ (๑๐)

๐.๕
๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๐.๕
๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๐.๕
๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๓.๕
๔

โครงการ/งาน/กิจกรรม
(๑)

น้าหนักรวม

๗๐

คะแนนที่ได้

รวมคะแนนผล
การปฏิบัติงาน
(๑๑)
= (๘) + (๙)
+(๑๐)

ผลสัมฤทธิ์ เหตุผลที่ทาให้
ของงาน
งานสาเร็จ/
(๑๒)
ไม่สาเร็จตาม
= (๒) × (๑๑)
เป้าหมาย
๑๐
(๑๑)

ส่วนที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ๓๐) สาหรับกลุ่มบริการพื้นฐาน/กลุ่มช่างและกลุม่ สนับสนุน/กลุ่มที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(๑)

น้าหนัก
(๒)

ระดับ
ที่คาดหวัง/ต้องการ
(๓)

ระดับที่ประเมินได้
(๔)

สมรรถนะหลัก

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๕. การทางานเป็นทีม
สมรรถนะประจาสายงานงาน
(อย่างน้อย ๓ สมรรถนะ)

๑...........................
๒...........................
๓...........................
๔...........................
นาหนักรวม

๓๐

คะแนนรวม

คะแนนที่ได้
(๕)

ผลการประเมิน
(๖) = (๒) × (๕)
๕

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรมที่ผู้รับ
การประเมินแสดงออก
(๗)

สรุปผลการประเมิน
คะแนน
(ร้อยละ)

องค์ประกอบการประเมิน

๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน
๒. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

หมายเหตุ

๗๐
๓๐
๑๐๐

คะแนนรวม

ระดับผลการประเมิน
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

(ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป)
(ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐)
(ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐)
(ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐)
(ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐)

ส่วนที่ ๓ แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน/
สมรรถนะที่เลือกพัฒนา
(๑)

วิธีการพัฒนา
(๒)

ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา
(๓)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(๔)

ส่วนที่ ๔ ข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการ (เริ่มรอบประเมิน)
ชื่อ – นามสกุล (ผู้รับการประเมิน).......................................................................ต่าแหน่ง.....................................................................ได้เลือกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เพื่อขอรับการประเมิน โดยร่วมกับผู้ประเมินก่าหนดตัวชี้วัด น้า่ หนัก และเป้าหมายตัวชี้วัด รวมทั้งก่าหนดน้า่ หนักสมรรถนะหลักสมรรถนะประจ่า
ผู้บริหาร และสมรรถนะประจ่าสายงานในแต่ละสมรรถนะ พร้อมนี้จึงได้ลงลายมือชื่อรับทราบข้อตกลงในการปฏิบัติราชการร่วมกันตั้งแต่เริ่มรอบระยะเวลาการประเมินแล้ว

ลงชื่อ..............................................................(ผู้รับการประเมิน)
(........................................................)
ต่าแหน่ง.........................................................
วันที่................................................................

ลงชื่อ..............................................................(ผู้ประเมิน)
(..............................................................)
ต่าแหน่ง.................................................................
วันที่..................................................................

ส่วนที่ ๕ การรับทราบผลการประเมิน (ครบรอบการประเมิน)
ได้รับทราบผลการประเมิน และแผนพัฒนาปฏิบัติ
ราชการรายบุคลแล้ว

ได้แจ้งผลการประเมินให้ผรู้ ับการประเมิน
รับทราบแล้ว

ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่......................................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ
โดยมี............................................................................เป็นพยาน

ลงชื่อ...................................................................(ผู้รับการประเมิน)
(.....................................................)
ต่าแหน่ง...............................................................
วันที่.............................................................................

ลงชื่อ...............................................................................(ผู้ประเมิน)
(.......................................................)
ต่าแหน่ง...............................................................................
วันที่......................................................................................

ลงชื่อ......................................................... พยาน
(.............................................................................)
ต่าแหน่ง..................................................................................
วันที่.........................................................................................

ส่วนที่ ๖ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)

ส่วนที่ ๗ ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น
มีความเห็นต่าง ดังนี้..........................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................................
(นางสาวชนิตา มานิตากูล)
ต่าแหน่ง ปลัดเทศบาลต่าบลปราณบุรี
วันที่ ....................................................................

เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น
มีความเห็นต่าง ดังนี้.......................................................................................................
.....................................................................................................................................................
คะแนนที่ควรได้รับร้อยละ.................................คะแนน
ลงชื่อ .......................................................................
(นางสาวชนิตา มานิตากูล)
ต่าแหน่ง ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองๆ
วันที่ ....................................................................

ส่วนที่ ๘ ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นด้วยตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีความเห็นต่าง ดังนี้
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
คะแนนที่ควรได้รับร้อยละ..............................
ลงชื่อ ..........................................................................
( นางธันยวีร์ ศรีอ่อน )
ต่าแหน่ง
นายกเทศบาลต่าบลปราณบุรี
วันที่ ..........................................................................

