แบบประเมินการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง
------------------------------------------รอบการเลื่อนคาตอบแทนปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สวนที่ 1 ซื่อ - สกุลของผูรับการประเมิน
ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

พนักงานจางประเภท

สังกัด

สวนที่ 2 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
รอบการประเมิน
ระดับประเมิน
ครั้งที่
ครั้งที่ 1 คะแนนรอยละ
ครั้งที่ 2 คะแนนรอยละ
เฉลี่ย

ดีเดน

ดีมาก

ดี

พอใช

ปรับปรุง

สวนที่ 3 ขอมูลการลา มาสายและขาดราชการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ

รอบการประเมินครั้งที่ 1
ครั้ง
วัน

รอบการประเมินครั้งที่ 2
ครั้ง
วัน

ขาดราชการ
มาสาย
ลากิจ/ลาไปต"างประเทศ
ลาป&วย
ลาอุปสมบท/พิธีฮัจย.
ลาคลอดบุตร
กรณีอื่น ๆ (ระบุ)
รวม

สวนที่ 4 ขอมูลการลงโทษทางวินัย/อาญา
ในรอบปที่แลวมา
ถูกลงโทษทางวินัย หรืออาญา ฐานความผิด
ภาคทัณฑ.

ตัดค"าตอบแทน

ลดค"าตอบแทน

ไล"ออก

คดีอาญา

-2สวนที่ 5 ความเห็นของผูประเมิน (หัวหนางาน/หัวหนาฝ&าย/หัวหนาส"วนราชการ แลวแต"กรณี)
การเลื่อนคาตอบแทนในรอบปที่แลวมา
ควรเลื่อนค"าตอบแทนไดรอยละ
(ไม"เกินรอยละ 6 ของฐานค"าตอบแทน) โดยมีระดับผลการประเมิน
ตั้งแต"ระดับดีขึ้นไป
ไม"ควรเลื่อนค"าตอบแทน (ระดับพอใช และระดับปรับปรุง)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนคาตอบแทน (รวมถึงกรณีไม"เลื่อนค"าตอบแทน โดยระบุเหตุผลใหชัดเจน)

ลงชื่อ
(
ตําแหน"ง
วันที่

ผูประเมิน
)
.
.

สวนที่ 6 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ (ถามี)
การเลื่อนคาตอบแทนในรอบปที่แลวมา
เห็นดวยกับขอเสนอของผูประเมินขางตน
มีความเห็นแตกต"างจากผูประเมิน ดังนี้ (ใหระบุเหตุผลประกอบใหชัดเจน)

ลงชื่อ

.

(
ตําแหน"ง
วันที่

)
.
.

-3สวนที่ 7 มติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง
การเลื่อนคาตอบแทนในรอบปที่แลวมา
เห็นดวยกับขอเสนอของผูประเมินขางตน
มีความเห็นแตกต"างจากผูประเมิน ดังนี้ (ใหระบุเหตุผลประกอบใหชัดเจน)

ควรเลื่อนค"าตอบแทนรอยละ
ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการฯ

(
ตําแหน"ง
วันที่

)
.
.

สวนที่ 8 ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
การเลื่อนคาตอบแทนในรอบปที่แลวมา
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค"าตอบแทนพนักงานจาง
มีความเห็นแตกต"างกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค"าตอบแทนพนักงานจาง ดังนี้

ใหไดรับการเลื่อนค"าตอบแทนรอยละ
ลงชื่อ
(
ตําแหน"ง
วันที่

)
.
.

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง
รอบการประเมิน

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

1 ตุลาคม .................
1 เมษายน ................

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

ขอมูลประวัติสวนตัว
ผูรับการประเมิน
ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. ประเภทตําแหน"ง พนักงานจาง...............................
สังกัด ............................................................................................... เทศบาลเมืองแมฮองสอน
ผูประเมิน (ผูบังคับบัญชาชั้นตนหมายถึง หัวหนางาน/หัวหนาฝ&าย/หัวหนาส"วนราชการ แลวแต"กรณี)

ตําแหน"ง......................................................................

ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. ตําแหน"ง ....................................................................................................
สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (รอยละ ๘0)
เปIาหมาย (3)

น้ําหนักรวม

๘0

2

3

1

2

3

3.5

1

2.5

3

1.5

2

0.5

1

ประโยชน.
(10)
2.5

เชิงประโยชนN
(6)

1.5

(5)

0.5

เชิงคุณภาพ

คุณภาพ
(9)
2.5

เชิงปริมาณ
(4)

1.5

(2)

ปริมาณ
(8)
0.5

โครงการ/งาน/กิจกรรม
(1)

น้ํา
หนัก

ผลการปฏิบัติงาน (7)

4

รวมคะแนน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(11)
= (8)+(9)
+(10)

คะแนนที่ได

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

เหตุผลที่ทําให
งานบรรลุ/
ไมบรรลุเปIาหมาย
(13)

-2สวนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (รอยละ ๒0)
น้ําหนัก
(2)

ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)

ระดับที่
คาดหวัง/
ตองการ
(3)

ระดับที่
คะแนนที่ได
ประเมินได
(5)
(4)

สมรรถนะหลัก
1. การมุ"งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3. ความเขาใจในองค.กรและระบบงาน
4. การบริการเปKนเลิศ
5 การทํางานเปKนทีม
สมรรถนะประจําสายงาน
1.
2.
3.
น้ําหนักรวม

๒0

คะแนนรวม

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)
5

ระบุเหตุการณN/พฤติกรรม
ที่ผูรับการประเมินแสดงออก
(7)

-๓สรุปผลการประเมิน
องคNประกอบการประเมิน
(1)
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
คะแนนรวม

คะแนน (รอยละ)
(2)
๘๐
๒๐
๑๐๐

ผลการประเมิน (รอยละ)
(3)

หมายเหตุ

กรณีเศษเกิน ๐.๕ ใหปTดเปUนจํานวนเต็ม

ระดับผลการประเมิน
ดีเด"น
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง

(ตั้งแต"รอยละ 9๕ ถึง ๑๐๐ คะแนน)
(ตั้งแต"รอยละ 8๕ แต"ไม"ถึงรอยละ 9๕ คะแนน)
(ตั้งแต"รอยละ 7๕ แต"ไม"ถึงรอยละ 8๕ คะแนน)
(ตั้งแต"รอยละ 6๕ แต"ไม"ถึงรอยละ 7๕ คะแนน)
(นอยกว"า 6๕ คะแนน)

สวนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน /
สมรรถนะที่เลือกพัฒนา
(1)

วิธีการพัฒนา
(2)

ชวงเวลาที่ตองการพัฒนา
(3)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(4)

-๔สวนที่ 4 ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ชื่อ-นามสกุล (ผูทําขอตกลง)................................................................. ประเภทตําแหน"ง พนักงานจาง......................................... ตําแหน"ง..........................................
ไดเลือกตัวชี้วั ดผลสั มฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เพื่ อขอรับ การประเมิน โดยร" วมกับ ผูประเมิน (ผู รับขอตกลง) ในการกําหนดน้ําหนักและ
เปTาหมายตัวชี้วัด รวมทั้งกําหนดน้ําหนักสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําสายงาน งานในแต"ละสมรรถนะ พรอมลงชื่อรับทราบขอตกลงการปฏิบัติราชการร"วมกันตั้งแต"เริ่ม
ระยะเวลาการประเมิน
ลงชื่อ 00000
0000 (ผูรับการประเมิน)
( ................................................ )
ตําแหน"ง ........................................................
วันที่...........................................................

ลงชื่อ000
000 (ผูประเมิน)
(.....................................................)
ตําแหน"ง ...............................................................
วันที่................................................................

สวนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
ไดรับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคลแลว

ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมิน
ไดลงนามรับทราบแลว

000 (ผูประเมิน)
ลงชื่อ0000
0
00 0(ผูรับการประเมิน) ลงชื่อ. 000
(...........................................................)
(.................................................................)
ตําแหน"ง ..........................................................
ตําแหน"ง .............................................................
วันที่ ................................................................
วันที่ .................................................................

ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่..........................................
แต"ผูรับการประเมินไม"ลงนามรับทราบ
โดยมี...................................................................... เปKนพยาน
ลงชื่อ ..............................................................พยาน
(................................................................)
ตําแหน"ง............................................................
วันที่ .................................................................

-๕สวนที่ 6 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี) (หัวหนาสวนราชการ)

สวนที่ 7 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เห็นดวยกับผลการประเมิน
เห็นชอบตามผลคะแนนที่ผูประเมินเสนอ
มีความเห็นต"าง ดังนี้ .......................................................................................................
มีความเห็นต"าง ดังนี้ ...........................................................................................................
............................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………….......................…………………
คะแนนที่ควรไดรับ ....................... คะแนน
ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
ตําแหน"ง ...............................................................
วันที่ ...............................................................

ลงชื่อ..................................................................
(……………………….………………..…………….)
ตําแหน"ง ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
วันที่ .................................................................

สวนที่ 8 ความเห็นของนายกองคNกรปกครองสวนทองถิ่น
เห็นดวยตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีความเห็นต"าง ดังนี้ .........................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
คะแนนที่ควรไดรับ...........................คะแนน
ลงชื่อ..............................................................................
(............................................................................)
ตําแหน"ง .......................................................................
วันที่.........................................................................

