แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล
*******************************************
รอบการประเมิน

ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม ......... – 31 มีนาคม ................)
ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน ......... – 30 กันยายน ..............)
ตําแหนง

ชื่อผู.รับการประเมิน
ตําแหนงประเภท
สังกัด

ระดับ

.
เลขที่ตําแหนง

.
.

สวนที่ 1 คะแนนผลการปฏิบัติงาน (ตามมาตรฐานทั่วไปการประเมินผล ฯ ข.อ 9)
ระดับ

ดีเดน

ครั้งที่

ดีมาก

ดี

พอใช.

ต.องปรับปรุง

ครั้งที่ 1 คะแนน (%)
ครั้งที่ 2 คะแนน (%)
สวนที่ 2 ข.อมูลการลา มาสาย และขาดราชการ
การลา
ลาป7วย

ลากิจ

ครั้งที่

ลา
อุปสมบท
/พิธีฮัจย<

ลาคลอด
บุตร

มาสาย

ขาด
ราชการ

รวม
(วัน)

ครั้งที่ 1 (วัน)
ครั้งที่ 2 (วัน)
สวนที่ 3 ข.อมูลการรักษาวินัย พฤติกรรม และอื่น ๆ
ลงโทษ
ครั้งที่

วากลาว
ตักเตือน

ภาคทัณฑ<

หนักกวา
ภาคทัณฑ<

ถูกสั่งพัก
ราชการ

คดีอาญา

รวม
(ครั้ง)

ครั้งที่ 1 (ครั้ง)
ครั้งที่ 2 (ครั้ง)
/สวนที่ 4...

-2สวนที่ 4 ความเห็นของผู.ประเมิน (ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ<และวิธีการประเมินผล ฯ ข.อ 10)
ครั้งที่ 1
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเดน หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯ ข*อ 9 กําหนด
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนตั้งแตระดับพอใช*ขึ้นไป หรือตาม
มาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯ ข*อ 8
กําหนด
ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต*องปรับปรุงหรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯ กําหนด)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น หรือกรณีได*รับผล
การประเมินระดับดีเดน แตเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมีข*อจํากัดเรื่องโควตา หรือกรณีเสนอไม
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให*ชัดเจน).....................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

ครั้งที่ 2
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเดน หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯ ข*อ 9 กําหนด
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนตั้งแตระดับพอใช*ขึ้นไป หรือตาม
มาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯ ข*อ 8
กําหนด
ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต*องปรับปรุงหรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯ กําหนด)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเลื่อนขั้นเงิ นเดือน 1 ขั้น หรือกรณีได*รับผล
การประเมินระดับดีเดน แตเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมี ข*อจํ ากัดเรื่องโควตา หรือกรณีเสนอไม
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให*ชัดเจน).....................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น (ตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯ ข*อ 12 วรรคสอง)
เหตุผล (ระบุวามีคะแนนผลการประเมินระดับดีเดนหรือ
มีหลักเกณฑ=เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ในครั้งที่ 1 แตมี
ข*อจํากัดเรื่องโควตาและมีคะแนนผลการประเมินระดับ
ดีเดนหรือมีหลักเกณฑ=อีกในครั้งที่ 2 โดยมีโควตาและ
วงเงินให*สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได*)
.......................................................................................
.......................................................................................

(ลงชื่อ)....................................................ผู*ประเมิน
(
)
ตําแหนง............................................................
วันที่...............................................

(ลงชื่อ)......................................................ผู*ประเมิน
(
)
ตําแหนง............................................................
วันที่..............................................................
/ สวนที่ 5...

-3สวนที่ 5 ความเห็นของผู.บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ.ามี)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด*วยกับผู*ประเมิน
เห็นด*วยกับผู*ประเมิน
มีความเห็นแตกตางจากผู*ประเมินดังนี้
มีความเห็นแตกตางจากผู*ประเมินดังนี้
..................................................................................... .....................................................................................
..................................................................................... .....................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................
(.................................................)
ตําแหนง..............................................................
วันที่.........................................................

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

สวนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด*วยกับผู*ประเมิน
เห็นด*วยกับผู*ประเมิน
มีความเห็นแตกตางจากผู*ประเมินดังนี้
มีความเห็นแตกตางจากผู*ประเมินดังนี้
เหตุผลระบุ..............................................................
เหตุผลระบุ..............................................................
..................................................................................... .....................................................................................
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน......................ขั้น
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน......................ขั้น
(ลงชื่อ)................................................ประธาน ฯ
(
)
ตําแหนง.................................................................
วันที่.........................................................

(ลงชื่อ)................................................ประธาน ฯ
(
)
ตําแหนง................................................................
วันที่.........................................................

สวนที่ 7 ความเห็นของนายกองค<การบริหารสวนตําบลบ.านคลองสวน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด*วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
เห็นด*วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
มีความเห็นแตกตางกับมติคณะกรรมการพิจารณา
มีความเห็นแตกตางกับมติคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เหตุผลระบุ..............................................................
เหตุผลระบุ..............................................................
..................................................................................... .....................................................................................
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน......................ขั้น
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน......................ขั้น
(ลงชื่อ)................................................
(............................................)
ตําแหนง................................................................
วันที่.........................................................

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

แบบประเมินการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง
*******************************************
รอบการเลื่อนคาตอบแทนปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สวนที่ 1 ชื่อ – นามสกุลของผูรับการประเมิน
ชื่อ-นามสกุล................................................................... ตําแหนง................................................................................
พนักงานจางประเภท..................................................... สังกัด.....................................................................................
สวนที่ 2 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
รอบการประเมิน
ระดับประเมิน
ดีเดน
ครั้งที่

ดีมาก

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ครั้งที่ 1 คะแนนรอยละ
ครั้งที่ 2 คะแนนรอยละ
สวนที่ 3 ขอมูลการลา มาสาย และขาดราชการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ

รอบการประเมินครั้งที่ 1
ครั้ง
วัน

รอบการประเมินครั้งที่ 2
ครั้ง
วัน

ขาดราชการ
มาสาย
ลากิจ/ลาไปตางประเทศ
ลาป-วย
ลาอุปสมบท/พิธีฮัจย3
ลาคลอดบุตร
กรณีอื่น ๆ (ระบุ)
รวม

สวนที่ 4 ขอมูลการลงโทษทางวินัย/อาญา
ในรอบปที่แลวมา
ถูกลงโทษทางวินัย หรืออาญา ฐานความผิด..............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ภาคทัณฑ3
ตัดคาตอบแทน
ลดคาตอบแทน
ไลออก
คดีอาญา

สวนที่ 5 ความเห็นของผูประเมิน (หัวหนางาน/หัวหนาฝ<าย/หน.สวนราชการ แลวแตกรณี)
การเลื่อนคาตอบแทนในรอบปที่แลวมา
ควรเลื่อนคาตอบแทนไดรอยละ...............(ไมเกินรอยละ 6 ของฐานคาตอบแทน) โดยมีระดับผลการประเมิน
ตั้งแตระดับดีขึ้นไป
ไมควรเลื่อนคาตอบแทน (ระดับพอใชและระดับปรับปรุง)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนคาตอบแทน (รวมถึงกรณีไมเลื่อนคาตอบแทน โดยระบุเหตุผลใหชัดเจน)
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................(ผูประเมิน)
(.........................................................)
ตําแหนง........................................................
วันที่.......................................................................

สวนที่ 6 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ (ถามี)
การเลื่อนคาตอบแทนในรอบปที่แลวมา
เห็นดวยกับขอเสนอของผูประเมินขางตน
มีความเห็นแตกตางจากผูประเมิน ดังนี้ (ใหระบุเหตุผลประกอบใหชัดเจน)
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................(ผูประเมิน)
(.........................................................)
ตําแหนง........................................................
วันที่.......................................................................

สวนที่ 7 มติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง (ถามี)
การเลื่อนคาตอบแทนในรอบปที่แลวมา
เห็นดวยกับขอเสนอของผูประเมินขางตน
มีความเห็นแตกตางจากผูประเมิน ดังนี้ (ใหระบุเหตุผลประกอบใหชัดเจน)
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ควรเลื่อนคาตอบแทนรอยละ.....................................................

ลงชื่อ..................................................ประธานคณะกรรมการ ฯ
(.........................................................)
ตําแหนง........................................................
วันที่.......................................................................

สวนที่ 8 ความเห็นนายกองคCกรปกครองสวนทองถิ่น
การเลื่อนคาตอบแทนในรอบปที่แลวมา
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง
มีความเห็นตางกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง ดังนี้
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ใหไดรับการเลื่อนคาตอบแทนรอยละ.....................................................

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

