แบบประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
รอบการประเมิน

 ครั้งที่ 1
 ครัง้ ที่ 2

1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559
1 เมษายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2559

ข้อมูลประวัติส่วนตัว
ผู้รับการประเมิน
ชื่อ – นามสกุล นางสาวนวรัตน์ พรหมศร
ประเภทตาแหน่ง วิชาการ
ผู้ประเมิน
ชื่อ – นามสกุล นายสุทธิ สุทธิพูน

ตาแหน่ง (ชื่อตาแหน่งในสายงาน) นักทรัพยากรบุคคล
ตาแหน่งเลขที่ 21-3-01-3102-001

ระดับตาแหน่ง ชานาญการ
สังกัด สานักงานปลัด

ตาแหน่ง (ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน) หัวหน้าสานักปลัด

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)
เป้าหมาย (3)

1. งานการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของ
พนักงานส่วนตาบลประเภททั่วไป
และประเภทวิชาการ
เชิงปริมาณ : จานวนรายของการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลื่อน
ระดับจากจานวนทั้งหมด 25 ราย
เชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จ
ความถูกต้อง ตรวจสอบ ผ่านการ
เห็นชอบจาก ก.อบต.จ.นศ. ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90
เชิงประโยชน์ : ระดับความสาเร็จ
หลังจาก ก.อบต.จ.นศ. เห็นชอบ
การออกคาสั่ง รายงานผล และ
บันทึกบัตรประวัติ กพ. 7 ภายใน 2
วันทาการ

20

25 ราย

ต้นรอบการประเมิน
ผู้รับการประเมิน
เป็นผู้กรอกค่า
น้าหนักแต่ละ
ตัวชี้วัดที่มีการตกลง
ร่วมกันกับผู้ประเมิน
ตัวชี้วัดแต่ละตัวควร
มีน้าหนักไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
90

1

2

3

3.5

3

2.5

2

1.5

1

เชิงประโยชน์
(10)
0.5

3

2.5

2

1.5

1

เชิงคุณภาพ
(9)
0.5

(5)

เชิง
ประโยชน์
(6)

2.5

เชิงคุณภาพ

1.5

(2)

เชิง
ปริมาณ
(4)

เชิงปริมาณ
(8)
0.5

โครงการ/งาน/กิจกรรม
(1)

น้า
หนัก

ผลการปฏิบัติงาน (7)

4

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

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

เหตุผลที่ทาให้
งานบรรลุ/
ไม่บรรลุเป้าหมาย
(13)

2 วัน

- เชิงปริมาณ หมายถึง ผลงานที่เป็นจานวนวัดได้
- เชิงคุณภาพ หมายถึง ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเรียบร้อยของผลงาน
- เชิงประโยชน์ หมายถึง ความรวดเร็วหรือความตรงตามเวลาที่กาหนด หรือความประหยัดหรือความ
คุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร

สิ้นรอบการ
ประเมิน
ผู้ประเมินเป็นผู้
กรอก (8+9+10)
ที่ประเมินได้มา
รวมกัน โดยมี
คะแนนเต็มแต่ละ
ตัวชี้วัดเท่ากับ10
คะแนน

สิ้นรอบการ
ประเมิน
ผู้ประเมินเป็นผู้
กรอกคะแนน
(น้าหนักxรวม
คะแนนผลการ
ปฏิบัติงาน)หาร10
ตัวเลขทศนิยม
2ตาแหน่ง

สิ้นรอบการ
ประเมิน ผู้
ประเมินเป็นผู้
กรอกโดยให้ระบุ
เหตุผลที่ทาให้
งานบรรลุหรือไม่
บรรลุเป้าหมาย

2
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) (ต่อ)
เป้าหมาย (3)

2. จัดทาคู่มือการประเมินผลการ
ปฎิบัติราชการระดับบุคคล เพื่อ
ใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ

25

1 เล่ม

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

25

35 ราย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

2 วัน

3

1

2

3

3.5

2

2.5

1

1.5

3

0.5

2

ประโยชน์
(10)
2.5

1

1.5

(5)

เชิง
ประโยชน์
(6)

0.5

เชิงคุณภาพ

คุณภาพ
(9)
2.5

เชิง
ปริมาณ
(4)

1.5

(2)

ปริมาณ
(8)
0.5

โครงการ/งาน/กิจกรรม
(1)

น้า
หนัก

ผลการปฏิบัติงาน (7)

4

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

เชิงปริมาณ : จานวน 1 เล่ม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานที่สาเร็จ
ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เชิงประโยชน์ : ข้าราชการมีความรู้
ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ
(ก.พ.7) ของพนักงานส่วนตาบล/
ลูกจ้างประจา และพนักงานครู
อบต. มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
เชิงปริมาณ : จานวนรายจากพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนง.ครู
รวมทั้งหมด 35 ราย
เชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จของ
ความถูกต้องของข้อมูล ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90
เชิงประโยชน์ : ระดับความสาเร็จ การ
บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)
ภายใน 2 วัน นับจากวันที่ออกคาสั่ง
หรือได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง

น้าหนักรวม 70

ผลรวมน้าหนัก
ต้องเท่ากับ 70

คะแนนที่ได้

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

เหตุผลที่ทาให้
งานบรรลุ/
ไม่บรรลุเป้าหมาย
(13)

เอกสารประกอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ผลสัมฤทธิ์ของงาน)
นางสาวนวรัตน์ พรหมศร ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559-30 กันยายน 2559
โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ 1 งานการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานส่วนตาบลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ตารางเกณฑ์ให้คะแนนมิติเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงประโยชน์
ระดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

คะแนน

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

เชิงปริมาณ

20 ราย

21 ราย

22 ราย

23 ราย

24 ราย

25 ราย

เชิงคุณภาพ

<ร้อยละ 84

ร้อยละ 84-85

ร้อยละ 86-87

ร้อยละ 88-89

ร้อยละ 90

>ร้อยละ 90

เชิงประโยชน์

<7 วัน

7 วัน

6 วัน

5 วัน

4 วัน

3 วัน

2 วัน

1 วัน

โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ 2 จัดทาคู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการระดับบุคคล เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ตารางเกณฑ์ให้คะแนนมิติเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงประโยชน์
ระดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

คะแนน

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

เชิงปริมาณ

ดาเนินการได้ไม่
< ร้อยละ 60
ของเป้าหมาย

เชิงคุณภาพ

เชิงประโยชน์

ดาเนินการได้
ดาเนินการได้
ดาเนินการได้
ดาเนินการได้
ดาเนินการได้
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ตั้งแต่ร้อยละ 70 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ตั้งแต่ร้อยละ 90 >ร้อยละ90ของ
แต่ไม่ถึงร้อยละ แต่ไม่ถึงร้อยละ แต่ไม่ถึงร้อยละ
ของเป้าหมาย
เป้าหมายที่
69 ของเป้าหมาย 79 ของเป้าหมาย 89 ของเป้าหมาย
กาหนด

งานที่สาเร็จ งานที่สาเร็จตั้งแต่ งานที่สาเร็จตั้งแต่ งานที่สาเร็จตั้งแต่ งานที่สาเร็จตั้งแต่ งานที่สาเร็จ
ร้อยละ 90
<ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 แต่ไม่ ร้อยละ 70 แต่ไม่ ร้อยละ 80 แต่ไม่
>ร้อยละ90ของ
ถึงร้อยละ 79
ถึงร้อยละ 89
ของเป้าหมาย
ของเป้าหมาย ถึงร้อยละ 69
เป้าหมายที่
ของเป้าหมาย
ของเป้าหมาย
ของเป้าหมาย
กาหนด
ข้าราชการมี
ข้าราชการมี
ข้าราชการมี
ข้าราชการมี
ข้าราชการมี
ข้าราชการมี
ข้าราชการมี
ความรู้ความ
ความรู้ความ
ความรู้ความ
ความรู้ความ
ความรู้ความ
ความรู้ความ
ความรู้ความ
เข้าใจและใช้เป็น เข้าใจและใช้เป็น เข้าใจและใช้เป็น เข้าใจและใช้เป็น เข้าใจและใช้เป็น เข้าใจและใช้เป็น เข้าใจและใช้เป็น
แนวทางในการ แนวทางในการ แนวทางในการ แนวทางในการ แนวทางในการ แนวทางในการ แนวทางในการ
ประเมินตั้งแต่
ประเมินตั้งแต่
ประเมินตั้งแต่
ประเมินตั้งแต่
ประเมินตั้งแต่
ประเมิน<ร้อยละ ประเมินตั้งแต่
55 ของเป้าหมาย ร้อยละ 55 ถึง ร้อยละ 60 ถึง ร้อยละ 65 ถึง ร้อยละ 70 ถึง ร้อยละ 75 ถึง ร้อยละ 80 ของ
59 ของเป้าหมาย 64 ของเป้าหมาย 69 ของเป้าหมาย 74 ของเป้าหมาย 79 ของเป้าหมาย
เป้าหมาย

ข้าราชการมี
ความรู้ความ
เข้าใจและใช้เป็น
แนวทางในการ
ประเมิน >
ร้อยละ 80
ของเป้าหมาย

โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ 3 การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ของพนักงานส่วนตาบล/ลูกจ้างประจา และพนักงานครู อบต.
มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
ตารางเกณฑ์ให้คะแนนมิติเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงประโยชน์
ระดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

คะแนน

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

เชิงปริมาณ

30 ราย

31 ราย

32 ราย

33 ราย

34 ราย

35 ราย

เชิงคุณภาพ

<ร้อยละ 75

ร้อยละ 75-79

ร้อยละ 80-84

ร้อยละ 85-89

ร้อยละ 90

>ร้อยละ 90

เชิงประโยชน์

<7 วัน

7 วัน

6 วัน

5 วัน

4 วัน

3 วัน

2 วัน

1 วัน

สมรรถนะหลัก คือ สมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่กาหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของ
ข้าราชการทุกคนที่จาเป็นต้องมีเพื่อเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ประกาศร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาชน และ
ประเทศชาติ ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ

ตัวชี้วัดสมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจาผู้บริหาร
และสมรรถนะประจาสายงาน ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งแต่ละตาแหน่ง

3

ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ ต้นรอบการประเมิน ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอกโดยให้ระบุระดับที่
ต้องการของแต่ละสมรรถนะตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งแต่ละตาแหน่ง (บังคับเลือก)

น้าหนัก ต้นรอบการประเมิน ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอกค่าน้าหนักแต่ละสมรรถนะที่มีการตกลงร่วมกับผู้ประเมิน สาหรับการกาหนดค่าน้าหนักของสมรรถนะหลักซึ่งเป็นสมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่กาหนดเป็น
คุณลักษณะร่วมของข้าราชการทุกคนที่จาเป็นต้องมี ควรกาหนดค่าน้าหนักสมรรถนะหลักของข้าราชการทุกคนในองค์กร (อปท.) หรือ หน่วยงาน (สานัก/กอง/ส่วนราชการ) ในระดับที่เหมาะสม

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ 30) สาหรับตาแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)
สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5 การทางานเป็นทีม
สมรรถนะประจาสายงานงาน
(อย่างน้อย 3 สมรรถนะ)
1. การคิดวิเคราะห์
2. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

สรุปผลการประเมิน

น้าหนัก
(2)

ระดับที่
คาดหวัง/
ต้องการ
(3)

คะแนน
ที่ได้
(5)

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)
5

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรม
ที่ผู้รับการประเมินแสดงออก
(7)

น้าหนักสมรรถนะหลักกาหนดร่วมกัน โดยจะต้องเหมือนกันทั้งองค์กร อบต.หนองหงส์ กาหนดให้

4
4
3
3
3

3
2
2
2
2

4
5
4

2
2
2

าหนั
รวมปผลการประเมิ
30 นผลการ
ผู้ประเมิน้นเป็
นผู้กก
รอกสรุ
ปฏิบัติงาน โดยรวบรวมคะแนนการประเมินจาก
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2
พฤติกรรมการการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

องค์ประกอบการประเมิน
(1)
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
คะแนนรวม

ระดับที่
ประเมินได้
(4)

คะแนน (ร้อยละ)
(2)
70
30
100

การมุ่งผลสัมฤทธิ=์ 4, การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม=4, ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน=3, การ
บริการเป็นเลิศ=3 และการทางานเป็นทีม=3 รวมค่าน้าหนักสมรรถนะหลักเท่ากับ 17

ระดับที่ประเมินได้ สิ้นรอบการประเมิน ผู้
ประเมินเป็นผู้กรอกระดับที่ประเมินได้
โดยผู้ประเมินพิจารณารายละเอียด
พฤติกรรมในพจนานุกรรมสมรรถนะของ
พนง.ส่วนท้องถิ่นทีละรายการจนถึงระดับ
สมรรถนะที่กาหนด

คะแนนที่ได้ ผู้ประเมินเป็นผู้กรอก
ดูวิธีการ และตัวอย่างคาอธิบายจาก
คาอธิบายแบบประเมิน  คะแนนที่
ได้(แนบท้าย หส. ด่วนที่สุด มท.
0809.3/ว 692 ลว. 31 มี.ค. 59)

ผลการประเมิน สิ้นรอบ
การประเมิน ผู้ประเมินเป็นผู้
กรอกผลการประเมินตามสูตร
คานวณ ผลการประเมิน =
(น้าหนักxคะแนนที่ได้) / 5
(ตัวเลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

น้าหนักสมรรถนะประจาสายงานกาหนดร่วมกับผู้ประเมินอย่างน้อย 3 สมรรถนะ
(ด้านพฤติกรรม น้าหนักรวม 30 –น้าหนักสมรรถหลัก 17 คงเหลือน้าหนักสมรรถนะ

ประจาสายงาน = 13)
สมรรถนะประจาสายงานและระดับความคาดหวังของสมรรถนะประจาสายงานกาหนดโดยดู
คะแนนรวม
จากมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

ผลการประเมิน (ร้อยละ)
(3)

ผลรวมน้าหนักต้อง
เท่ากับ 30

ระบุเหตุการณ์/
พฤติกรรมที่ผู้รับ
การประเมิน
แสดงออก สิ้นรอบ
การประเมิน ผู้
ประเมินเป็นผู้กรอก
โดยให้ระบุ
เหตุการณ์ หรือ
พฤติกรรมที่ผู้รับ
การประเมิน
แสดงออกในแต่ละ
สมรรถนะในรอบ
การประเมินนั้นๆ

หมายเหตุ

สมรรถนะประจาสายงาน คือ สมรรถนะที่กาหนดเฉาพะสาหรับตาแหน่ง/สายงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ดารงตาแหน่งนั้น ๆ สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่
ได้ดียิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร (ปรากฏตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง) โดยใช้ประเมินเฉพาะประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (โดยต้นรอบการประเมินผู้รับการ
ประเมินเป็นผู้กรอกสมรรถนะประจาสายงานที่ตกลงร่วมกันกับผู้ประเมิน อย่างน้อย 3 สมรรถนะ
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ระดับผลการประเมิน
 ดีเด่น (ร้อยละ 90 ขึ้นไป)
 ดีมาก (ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90)
 ดี (ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80)
 พอใช้ (ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70)
 ต้องปรับปรุง (ต่ากว่าร้อยละ 60)
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล

ผู้ประเมินเป็นผู้กรอก แบ่งออกเป็น 5
ระดับ

ส่วนที

ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน
กาหนดกิจกรรมในการพัฒนางาน/สมรรถนะของผู้รับการประเมิน
ในรอบรในรรอบการประเมินถัดๆ ไป โดยควรเลือกงาน/สมรรถนะที่ต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งควรเป็นงาน/สมรรถนะ ที่มี
ผลกา ผลการประเมินต่างจากระดับเป้าหมาย หากไม่มีให้เลือกงาน/สมรรถนะที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการ
ป ปฏิบัติงานในอนาคตหรือที่ต้องการพัฒนาตามความสนใจส่วนตัว

ผลสัมฤทธิ์ของงาน/สมรรถนะที่เลือกพัฒนา
(1)

วิธีการพัฒนา
(2)

การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ

1. การสอนงานจากผู้บังคับบัญชา
2. การศึกษาเพิ่มเติม ค้นคว้าด้วยตนเองจากระบบ
Internet
3. การเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่จัด
ฝึกอบรม เช่น กรมส่งเสริมฯ

ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา
(3)
เมษายน – กันยายน 2559

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(4)
1. มีความรู้ ความเข้าใจและมี
ทักษะในการปฏิบัติงานในสาย
อาชีพเพิ่มมากขึ้น
2. ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น

ส่วนที่ 4 ให้ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับการกาหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานในส่วนที่ 1 และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ(สมรรถนะ) ในส่วนที่ 2 เพื่อขอรับการประเมินตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน
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ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (เริ่มรอบการประเมิน)
ชื่อ
– นามสกุล (ผู้ขอรับการประเมิน)
นางสาวนวรัตน์ พรหมศร
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ได้เลือกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เพื่อขอรับการประเมิน โดยร่วมกับผู้ประเมินกาหนดตัวชี้วัด น้าหนัก และเป้าหมายตัวชี้วัด รวมทั้งกาหนดน้าหนักสมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจาผู้บริหาร และสมรรถนะประจาสายงานในแต่ละสมรรถนะ พร้อมนี้จึงได้ลงลายมือชื่อรับทราบข้อตกลงในการปฏิบัติราชการร่วมกันตั้งแต่เริ่มรอบระยะเวลาการ
ประเมินไว้เป็นหลักฐาน
ไม่ก่อนวันที่ 11 เม.ย. 59 (รับนส.สั่งการ
และประกาศหลักเกณฑ์ 11 เม.ย. 59)

ไม่ก่อนวันที่ 11 เม.ย. 59 (รับนส.สั่งการและ
ประกาศหลักเกณฑ์ 11 เม.ย. 59)

ลงชื่อ

(ผู้รับการประเมิน)

( นางสาวนวรัตน์ พรหมศร )
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
วันที่

.

ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน (ครบรอบการประเมิน)
 ได้รับทราบผลการประเมิน และแผนพัฒนาปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลแล้ว
ลงชื่อ

(ผู้รับการประเมิน)
( นางสาวนวรัตน์ พรหมศร )
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ .
วันที่
.

ลงชื่อ
(ผู้ประเมิน)
( นายสุทธิ สุทธิพูน
)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล..
วันที่
.
เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็น
รายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบ กรณีไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้
พนง.ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 1 คน ลงชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินแล้ว

 ได้แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมิน
รับทราบแล้ว

 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ

โดยมี
ลงชื่อ
(ผู้ประเมิน) ลงชื่อ
( นายสุทธิ สุทธิพูน
)
(
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล. ตาแหน่ง
วันที่
.
วันที่

.
เป็นพยาน
พยาน
)

ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็น
เกี่ยวกับผลการประเมิน ก่อนนาเสนอ คกก.กลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)

ให้ประธานกลั่นกรองฯ เป็นผู้กรอกรายละเอียด
ตามมติของคกก.กลั่นกรองฯ ก่อนนาเสนอนายก
อปท.
ส่วนที่ 7 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น
 มีความเห็นต่าง ดังนี้

 เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น
 มีความเห็นต่าง ดังนี้

ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)
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คะแนนที่ควรได้รับร้อยละ
ลงชือ่
( นายเชี่ยว คาแหง )
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
วันที่
.

ส่วนที่ 8 ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เห็นด้วยตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้
คะแนนที่ควรได้รับร้อยละ

.

ลงชือ่
( นายเชี่ยว คาแหง )
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
วันที่

.

ให้นายกอบต.เป็นผู้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ความเห็นต่อมติของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

.
ลงชื่อ
( นายหัตถชัย เมืองจีน
)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
วันที่

.
.

