แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส'วนท#องถิ่น
สังกัด องค<การบริหารส'วนตําบลบ#านคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย< จังหวัดสมุทรปราการ
รอบการประเมิน
รอบการประเมิน

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

1 ตุลาคม 25......
1 เมษายน 2559

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

ข#อมูลประวัติส'วนตัว
ผู#รับการประเมิน
ชื่อ - นามสกุล.......................................................................................................

ตําแหน'ง.......................................................................... ระดับตําแหน'ง..............................................................................................

ประเภทตําแหน'ง..................................................................................................

ตําแหน'งเลขที่................................................................. สังกัด............................................................................................................

ผู#ประเมิน
ชื่อ - นามสกุล.......................................................................................................

ตําแหน'ง..................................................................................................

ส'วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร#อยละ 70)

คะแนนที่ได#

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

เชิงประโยชน< (10)
0.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

3

2.5

2

70

1.5

น้ําหนักรวม

ผลการปฏิบัติงาน (7)
เชิงคุณภาพ (9)

เชิงปริมาณ (8)
1

น้ําหนัก
(2)

0.5

โครงการ/งาน/
กิจกรรม
(1)

เปCาหมาย (3)
เชิง
เชิง
เชิง
ปริมาณ คุณภาพ ประโยชน<
(4)
(5)
(6)

รวมคะแนน
ผลการปฏิบัติงาน
(11)
= (8)+(9)+(10)

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
(12)
×(11)
= (2)×
(10)

เหตุผลที่ทําให#
งานสําเร็จ/
ไม'สําเร็จ
ตามเปCาหมาย
(13)

สวนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (รอยละ 30 ) สําหรับตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น และประเภทอํานวยการทองถิ่น

ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)

ระดับ
ระดับ
ผลการประเมิน
น้ําหนัก ที่คาดหวัง/ตองการ ที่ประเมินได คะแนนที่ได (6) = (2) × (5)
.........5
(2)
(3)
(4)
(5)

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
3. ความเขาใจในองค*กรและระบบงาน
4. การบริการเป-นเลิศ
5. การทํางานเป-นทีม
สมรรถนะประจําผูบริหาร
1. การเป-นผูนําในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเป-นผูนํา
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ*
น้ําหนักรวม

30

คะแนนรวม

ระบุเหตุการณ+/พฤติกรรม
ที่ผูรับการประเมินแสดงออก
(7)

สวนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (รอยละ 30 ) สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)

ระดับ
ระดับ
ผลการประเมิน
น้ําหนัก ที่คาดหวัง/ตองการ ที่ประเมินได คะแนนที่ได (6) = (2) × (5)
.........5
(2)
(3)
(4)
(5)

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
3. ความเขาใจในองค*กรและระบบงาน
4. การบริการเป-นเลิศ
5. การทํางานเป-นทีม
สมรรถนะประจําสายงาน (อยางนอย 3 สมรรถนะ)
1
2
3
น้ําหนักรวม

30

คะแนนรวม

ระบุเหตุการณ+/พฤติกรรม
ที่ผูรับการประเมินแสดงออก
(7)

สรุปผลการประเมิน
องคประกอบการประเมิน
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
คะแนนรวม

คะแนน
(รอยละ)
70

ผลการประเมิน
(รอยละ)

หมายเหตุ

ชวงเวลาที่ตองการพัฒนา
(3)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(4)

30
100

ระดับผลการประเมิน
ดีเด&น
ดีมาก
ดีมาก
พอใช'
ต'องปรับปรุง

(ร'อยละ 90 ขึ้นไป)
(ร'อยละ 80 แต&ไม&ถึงร'อยละ 90)
(ร'อยละ 70 แต&ไม&ถึงร'อยละ 80)
(ร'อยละ 60 แต&ไม&ถึงร'อยละ 70)
(ต่ํากว&าร'อยละ 60 )

สวนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน / สมรรถนะที่เลือกพัฒนา
(1)

วิธีการพัฒนา
(2)

สวนที่ 4 ขอตกลงการปฏิบัติราชการ (เริ่มรอบการประเมิน)
ตําแหน-ง....................................................................ไดเลือกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
ชื่อ - นามสกุล (ผูรับการประเมิน)..................................................................................................
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เพื่อขอรับการประเมิน โดยร-วมกับผูประเมินกําหนดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเป0าหมายตัวชี้วัด รวมทั้งกําหนดน้ําหนักสมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจําผูบริหารและสมรรถนะประจําสายงานในแต-ละสมรรถนะ พรอมนี้จึงไดลงลายมือชื่อรับทราบขอตกลงในการปฏิบัติราชการร-วมกันตั้งแต-เริ่มรอบระยะเวลาการ
ประเมินไวเป4นหลักฐาน
ลงชื่อ............................................................
(ผูรับการประเมิน)
(......................................................)
ตําแหน-ง...................................................................
วันที่..........................................................................

ลงชื่อ...........................................................................
(ผูประเมิน)
(............................................................)
ตําแหน-ง...................................................................
วันที่..........................................................................

สวนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน (ครบรอบการประเมิน)
ไดรับทราบผลการประเมินและพัฒนาปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลแลว

ไดแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมิน
รับทราบแลว

ลงชื่อ............................................................ (ผูรับการประเมิน) ลงชื่อ........................................................... (ผูประเมิน)
(...............................................................)
(...................................................................)
ตําแหน-ง...................................................................
ตําแหน-ง...................................................................
วันที่..........................................................................
วันที่..........................................................................

ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่………………………….
แต-ผูรับการประเมินไม-ลงนามรับทราบ
โดยมี................................................................. เป4นพยาน
ลงชื่อ............................................................. (พยาน)
(...............................................................)
ตําแหน-ง...................................................................
วันที่..........................................................................

สวนที่ 6 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
สวนที่ 7 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เห็นดวยกับผลการประเมินขางตน
เห็นดวยกับผลการประเมินขางตน
มีความเห็นตาง ดังนี้...............................................................................
มีความเห็นตาง ดังนี้......................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
คะแนนที่ควรไดรับรอยละ.........................
ลงชื่อ......................................................................
(..............................................................)
ตําแหนง................................................................
วันที่............................................................................

ลงชื่อ............................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง ประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง
วันที่............................................................................

สวนที่ 8 ความเห็นของนายกองค-กรปกครองสวนทองถิ่น
เห็นดวยตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีความเห็นตาง ดังนี้...........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
คะแนนที่ควรไดรับรอยละ.....................................

ลงชื่อ
(นายณรงค) พุมเจริญ)
ตําแหนง นายกองค)การบริหารสวนตําบลบานคลองสวน
วันที่............................................................................

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ"าง
สังกัด องค;การบริหารส&วนตําบลบ"านคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย; จังหวัดสมุทรปราการ
รอบการประเมิน
รอบการประเมิน

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

1 ตุลาคม 25......
1 เมษายน 25.....

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

ข"อมูลประวัติส&วนตัว
ผู"รับการประเมิน
ชื่อ - นามสกุล.......................................................................................................

ประเภทตําแหน&งพนักงานจ"าง........................................ ตําแหน&ง..............................................................................................

สังกัดส&วนราชการ..................................................................................................
ผู"ประเมิน (ผู"บังคับบัญชาชั้นต"น หมายถึง หัวหน"างาน/หัวหน"าฝGาย/หน.ส&วนราชการแล"วแต&กรณี)
ชื่อ - นามสกุล.......................................................................................................

ตําแหน&ง..................................................................................................

ส&วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร"อยละ 80)

คะแนนที่ได"

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

เชิงประโยชน; (10)
0.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

3

2.5

2

80

1.5

น้ําหนักรวม

ผลการปฏิบัติงาน (7)
เชิงคุณภาพ (9)

เชิงปริมาณ (8)
1

น้ําหนัก
(2)

0.5

โครงการ/งาน/
กิจกรรม
(1)

เปBาหมาย (3)
เชิง
เชิง
เชิง
ปริมาณ คุณภาพ ประโยชน;
(4)
(5)
(6)

รวมคะแนน
ผลการปฏิบัติงาน
(11)
= (8)+(9)+(10)

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
(12)
×(11)
= (2)×
(10)

เหตุผลที่ทําให"
งานสําเร็จ/
ไม&สําเร็จ
ตามเปBาหมาย
(13)

สวนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (รอยละ 20 )

ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)

ระดับ
ระดับ
ผลการประเมิน
น้ําหนัก ที่คาดหวัง/ตองการ ที่ประเมินได คะแนนที่ได (6) = (2) × (5)
.........5
(2)
(3)
(4)
(5)

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
3. ความเขาใจในองค*กรและระบบงาน
4. การบริการเป-นเลิศ
5. การทํางานเป-นทีม
สมรรถนะประจําสายงาน
1. การเป-นผูนําในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเป-นผูนํา
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ*
น้ําหนักรวม

20

คะแนนรวม

ระบุเหตุการณ&/พฤติกรรม
ที่ผูรับการประเมินแสดงออก
(7)

สรุปผลการประเมิน
องคประกอบการประเมิน
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
คะแนนรวม

คะแนน
(รอยละ)
80

ผลการประเมิน
(รอยละ)

หมายเหตุ

20
100

กรณีเศษเกิน 0.5 ให*ป+ดเป-นจํานวนเต็ม

ระดับผลการประเมิน
ดีเด2น
ดีมาก
ดีมาก
พอใช*
ต*องปรับปรุง

(ตั้งแต2ร*อยละ 95 ถึง 100 คะแนน)
(ตั้งแต2ร*อยละ 85 แต2ไม2ถึงร*อยละ 95 คะแนน)
(ตั้งแต2ร*อยละ 75 แต2ไม2ถึงร*อยละ 85 คะแนน)
(ตั้งแต2ร*อยละ 65 แต2ไม2ถึงร*อยละ 75 คะแนน)
(น*อยกว2า 65 คะแนน)

สวนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน / สมรรถนะที่เลือกพัฒนา
(1)

วิธีการพัฒนา
(2)

ชวงเวลาที่ตองการพัฒนา
(3)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(4)

สวนที่ 4 ขอตกลงการปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล (ผูทําขอตกลง)........................................................................... ประเภทตําแหนง พนักงานจาง.............................................. ตําแหนง...................................................
ไดเลือกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เพื่อขอรับการประเมิน โดยรวมกับผูประเมิน (ผูรับขอตกลง) ในการกําหนดน้ําหนัก และเป1าหมายตัวชี้วัด
รวมทั้งกําหนดน้ําหนักสมรรถนะหลักสมรรถนะประจําสายงานในแตละสมรรถนะ พรอมลงชื่อรับทราบขอตกลงในการปฏิบัติราชการรวมกันตั้งแตเริ่มรอบระยะเวลาการประเมินไวเป2นหลักฐาน

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

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

สวนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน (ครบรอบการประเมิน)
ไดรับทราบผลการประเมินและพัฒนาปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลแลว

ไดแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมิน
รับทราบแลว

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

ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่………………………….
แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ
โดยมี................................................................. เป2นพยาน
ลงชื่อ............................................................. (พยาน)
(...............................................................)
ตําแหนง...................................................................
วันที่..........................................................................

สวนที่ 6 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
สวนที่ 7 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เห็นดวยกับผลการประเมินขางตน
เห็นดวยกับผลการประเมินขางตน
มีความเห็นตาง ดังนี้...............................................................................
มีความเห็นตาง ดังนี้......................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
คะแนนที่ควรไดรับรอยละ.........................
ลงชื่อ......................................................................
(..............................................................)
ตําแหนง................................................................
วันที่............................................................................

ลงชื่อ............................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง ประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง
วันที่............................................................................

สวนที่ 8 ความเห็นของนายกองค-กรปกครองสวนทองถิ่น
เห็นดวยตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีความเห็นตาง ดังนี้...........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
คะแนนที่ควรไดรับรอยละ.....................................

ลงชื่อ
(นายณรงค) พุมเจริญ)
ตําแหนง นายกองค)การบริหารสวนตําบลบานคลองสวน
วันที่............................................................................

