ขอตกลงในการปฏิบัติราชการ
ระหวาง ……………………………….. และ ……………………………………….
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. …………………
--------------------------------------1. ขอตกลงระหวาง ..................................... ตําแหนง ....................................... หัวหนาหนวยงาน
ผูทําการประเมินในฐานะผูรับขอตกลงและ............................................. ตําแหนง ............................................ผูรับการ
ประเมินในฐานะผูทําขอตกลง
2. ขอตกลงนี้ใชสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ............... (ครั้งที่..........) ระหวางวันที่......................................ถึงวันที่...........................................
3. รายละเอียดขอตกลง ไดแก สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (รอยละ 70) และสวนที่ 2 พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (รอยละ 30) รายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ทองถิ่นแนบทายขอตกลงนี้
4. ขาพเจา ..................................... ตําแหนง ....................................... ในฐานะผูรับขอตกลงได
พิจารณาและเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่นที่แนบทายขอตกลงนี้ และขาพเจายินดีจะ
ทําหนาที่กํากับการปฏิบัติภารกิจใหประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของ .....................................
ตําแหนง ....................................... ใหเปนไปตามขอตกลงที่จัดทําขึ้นนี้
5. ขาพเจา ..................................... ตําแหนง ....................................... ไดทําความเขาใจขอตกลง
ตามขอ 3 แลว และขอใหคํารับรองขอตกลงกับ ..................................... ตําแหนง ....................................... วาจะ
มุงมั่น ปฏิ บัติราชการให เกิ ดผลงานที่ดีตามเปา หมายของตัว ชี้วัดแตล ะตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอ
หนวยงานและประชาชนตามที่ใหขอตกลงไว
6. ผูรับขอตกลงและผูทําขอตกลงไดทําความเขาใจขอตกลงในการปฏิบัติงานและเห็นพองกันแลว จึงได
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

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

ลงชื่อ..........................................ผูรับขอตกลง
(
)
ตําแหนง..............................

รอบการประเมิน
ชื่อผูรับการประเมิน

แบบบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ .....................
 รอบที่ 1 (1 ต.ค................ ถึง 31 มี.ค. ..............)
 รอบที่ 2 (1 เม.ย. ...... ถึง 30 ก.ย. ..........)
ตําแหนง
สังกัด

โครงการ/งาน/กิจกรรม น้ําหนัก ตัวชี้วัด(KPI)
เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

เชิงประโยชน

เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

เชิงประโยชน

0.5

1

1.5

ระดับคาเปาหมาย
2

2.5

3

3.5

4

โครงการ/งาน/กิจกรรม น้ําหนัก ตัวชี้วัด(KPI)
เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

เชิงประโยชน

0.5

1

1.5

2
ระดับคาเปาหมาย
2

2.5

3

3.5

4

 ครั้งที่ 1
 ครัง้ ที่ 2

รอบการประเมิน

แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสวนทองถิ่น

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

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

ขอมูลประวัติสวนตัว
ผูรับการประเมิน
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทตําแหนง
ผูประเมิน
ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง
ตําแหนงเลขที่

ระดับตําแหนง
สังกัด

ตําแหนง

สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70)

น้ําหนักรวม

70 คะแนนที่ได

1

2

3

1

2

3

3.5

3

2.5

2

1.5

1

ประโยชน
(10)
0.5

เชิงประโยชน
(6)

2.5

(5)

1.5

เชิงคุณภาพ

คุณภาพ
(9)
0.5

เชิงปริมาณ
(4)

2.5

(2)

ปริมาณ
(8)
1.5

น้ํา
หนัก

ผลการปฏิบัติงาน (7)

0.5

โครงการ/งาน/
กิจกรรม
(1)

เปาหมาย (3)

4

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

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
(12)

=(2) x (11)
10

เหตุผลที่ทําให
งานบรรลุ/
ไมบรรลุเปาหมาย
(13)

สวนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (รอยละ 30) สําหรับตําแหนงประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)
สมรรถนะหลัก (สําหรับทุกประเภท)
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
4. การบริการเปนเลิศ
5 การทํางานเปนทีม
สมรรถนะประจําสายงานงาน
(อยางนอย 3 สมรรถนะ)
1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ
2. การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน

น้ําหนักรวม

น้ําหนั
ก (2)

ระดับที่
คาดหวัง/
ตองการ
(3)

4
4
4
4
4
3
4
3
30 คะแนนรวม

ระดับที่
ประเมินได
(4)

คะแนน
ที่ได(5)

ผลการประเมิน
(6) =(2) x (5)
5

ระบุเหตุการณ/พฤติกรรม
ที่ผูรับการประเมินแสดงออก
(7)

สรุปผลการประเมิน
องคประกอบการประเมิน
(1)
1. ผลสัมฤทธิข์ องงาน
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
คะแนนรวม

คะแนน(รอยละ)
(2)
70
30
100

ผลการประเมิน(รอยละ)
(3)

หมายเหตุ

ระดับผลการประเมิน
 ดีเดน
(รอยละ 90 ขึ้นไป)
 ดีมาก
(รอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90)
 ดี
(รอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80)
 พอใช
(รอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70)
ตองปรับปรุง
(ต่ํากวารอยละ 60)
สวนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน /
สมรรถนะที่เลือกพัฒนา
(1)

วิธีการพัฒนา
(2)

ชวงเวลาที่ตองการพัฒนา
(3)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(4)

สวนที่ 4 ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ชื่อ-นามสกุล (ผูทําขอตกลง) .................................................. ตําแหนง ...........................................ไดเลือกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เพื่อขอรับการประเมิน โดยรวมกับผูประเมิน (ผูรับขอตกลง) ในการกําหนดน้ําหนักและเปาหมายตัวชี้วัด รวมทั้งกําหนดน้ําหนักสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจําสายงานงานในแตละสมรรถนะ พรอมลงชื่อรับทราบขอตกลงการปฏิบัติราชการรวมกันตั้งแตเริ่มระยะการประเมิน

0งงงงง000

ลงชื่อ00000
(ผูรับการประเมิน)
(............................................)
ตําแหนง ......................................................
วันที่.........................................

ลงชื่อ000งงงงงงงงงงงง000(ผูประเมิน)
(………………………………………)
ตําแหนง ………………………………………..
วันที่...................................

สวนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
 ไดรับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคลแลว

 ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมิน
ไดลงนามรับทราบแลว

ลงชื่อ00000
(ผูรับการประเมิน) ลงชื่อ 000....0งงงงงงงงงงงงงง00(ผูประเมิน)
(..................................................)
(..................................................)
ตําแหนง ...................................................
ตําแหนง ...................................................
วันที่.........................................
วันที.่ .......................................

00งงง..งง00

 ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่.............................
แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ
โดยมี........................................................ เปนพยาน
ลงชื่อ .............................................พยาน
(...................................................)
ตําแหนง.................................................
วันที่ ......................................................

สวนที่ 6 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป(ถามี)
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

 เห็นดวยกับผลการประเมิน
มีความเห็นตาง ดังนี้ .......................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง...............................................................
วันที่...............................................................

 เห็นดวยกับผลการประเมิน
มีความเห็นตาง ดังนี้ .................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.............................................................................
(……………………….………………..……………………….)
ตําแหนง …………………………………………………………
วันที่............................................................................

สวนที่ 7 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สวนที่ 8 ความเห็นของนายก อบต.

 เห็นชอบตามผลคะแนนที่ผูประเมินเสนอ
มีความเห็นตาง ดังนี้ .......................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
คะแนนที่ควรไดรับ...................คะแนน

 เห็นดวยตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีความเห็นตาง ดังนี้ .......................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
คะแนนที่ควรไดรับ...................คะแนน

ลงชื่อ......................................................
(..........................................................)
ตําแหนงประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
วันที่............................................................

ลงชื่อ....................................................
(นายชุมพล อิ่นแกว)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงป
วันที่........................................................

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ……………… – 31 มีนาคม ...............)
 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน ................ – 30 กันยายน ................)

รอบการประเมิน
ชื่อผูรับการประเมิน
ตําแหนงประเภท
สังกัด

.

ตําแหนง
ระดับ

เลขที่ตําแหนง

.

องคการบริหารสวนตําบลทุงป อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม

.

สวนที่ 1 คะแนนผลการปฏิบัติงาน (ตามมาตรฐานทั่วไปการประเมินผลฯ ขอ 9)
ระดับ

ดีเดน

ครั้งที่
ครั้งที่ 1 คะแนน (%)

ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ครั้งที่ 2 คะแนน (%)
สวนที่ 2 ขอมูลการลา มาสาย และขาดราชการ
การลา
ครั้งที่
ครั้งที่ 1 (วัน)
ครั้งที่ 2 (วัน)

ลาปวย

ลากิจ

ลา
อุปสมบท/
พิธีฮัจย

ลา
คลอด
บุตร

มาสาย

ขาด
ราชการ

รวม
(วัน)

สวนที่ 3 ขอมูลการรักษาวินัย พฤติกรรม และอื่นๆ
ครั้งที่

ลงโทษ

วากลาว
ตักเตือน

ภาคทัณฑ

หนักกวา
ภาคทัณฑ

ถูกสั่งพัก
ราชการ

คดีอาญา

รวม
(ครั้ง)

ครั้งที่ 1 (ครั้ง)
ครั้งที่ 1 (ครั้ง)

/ สวนที่ 4...

-2สวนที่ 4 ความเห็นของผูประเมิน (ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลฯ ขอ 10)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเดน หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ขอ 9 กําหนด)
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนตั้งแตระดับพอใชขึ้นไป
หรือมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ขอ 8 กําหนด)
 ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับตองปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)

 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเดน หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ขอ 9 กําหนด)
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนตั้งแตระดับพอใชขึ้นไป
หรือมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ขอ 8 กําหนด)
 ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับตองปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)

ระบุ เ หตุ ผ ลในการเสนอเลื่ อนขั้ น เงิ น เดื อน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น หรือกรณีไดรับผลการ
ประเมินระดับดีเดน แตเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
เนื่ อ งจากมี ข อจํ า กั ดเรื่ อ งโควตา หรื อกรณี เสนอไม ควร
เลื่อนขั้นเงินในเดือนใหชัดเจน)…...................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

ระบุ เ หตุ ผ ลในการเสนอเลื่ อนขั้ น เงิ น เดื อน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น หรือกรณีไดรับผลการ
ประเมินระดับดีเดน แตเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
เนื่อ งจากมีข อจํ ากั ดเรื่อ งโควตา หรื อกรณี เสนอไม ควร
เลื่อนขั้นเงินในเดือนใหชัดเจน)…...................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น
(ตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ขอ 12 วรรคสอง)
เหตุผล (ระบุวามีคะแนนผลการประเมินระดับดีเดน
หรือหลักเกณฑเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ในครั้งที่ 1
แตมีขอจํากัดเรื่องโคตา และมีคะแนนผลการประเมิน
ระดับดีเดนหรือหลักเกณฑอีก ในครั้งที่ 2 โดยมี โคตา
และวงเงินใหสามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได)
..................................................................................
..................................................................................

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

(ลงชื่อ).................................................ผูประเมิน
(..........................................)
ตําแหนง ...............................................
วันที่............................................
/สวนที่ 5...

-3สวนที่ 5 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
 เห็นดวยกับผูประเมิน
 เห็นดวยกับผูประเมิน
 มีความเห็นแตกตางจากผูประเมิน ดังนี้
 มีความเห็นแตกตางจากผูประเมิน ดังนี้
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................................
(นางอาภาภรณ จันทรงาม)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงป
วันที่ .............................................

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

สวนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
 เห็นดวยกับผูประเมิน
 เห็นดวยกับผูประเมิน
 มีความเห็นแตกตางกับผูประเมิน ดังนี้
 มีความเห็นแตกตางกับผูประเมิน ดังนี้
เหตุผลระบุ...................................................
เหตุผลระบุ...................................................
.................................................................................
...................................................................................
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน..........................ขั้น
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน..........................ขั้น
(ลงชื่อ).........................................ประธานฯ
(นายชุมพล อิ่นแกว)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงป
วันที่ ........................................

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

สวนที่ 7 ความคิดเห็นของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.
ครั้งที่ 1
 เห็นดวยกับมติคณะกรรมาการพิจารณาเลื่อนขั้น ฯ
 มีความเห็นแตกตางกับมติคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นฯ ดังนี้
เหตุผลระบุ.................................................
...............................................................................
ใหไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน............................ขั้น
(ลงชื่อ)...........................................................
(นายชุมพล อิ่นแกว)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงป
วันที่..................................................

ครั้งที่ 2
 เห็นดวยกับมติคณะกรรมาการพิจารณาเลื่อนขั้น ฯ
 มีความเห็นแตกตางกับมติคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นฯ ดังนี้
เหตุผลระบุ.................................................
...............................................................................
ใหไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน............................ขั้น
(ลงชื่อ)..........................................................
(........................................)
ตําแหนง .......................................................
วันที่ ........................................

