
คคคำรร บรองกคำรปฏฏบรตฏรคำชกคำร
หหวหนนาฝฝ ายออานวยการ (นห กบรรหารงานทห ฝวไป ระดหบตนน) 
เทศบาลตอาบลเมมองงาย  ออาเภอเชชยงดาว จหงหวหดเชชยงใหมฝ

ประจอาปช งบประมาณ พ.ศ. 2561
------------------------------------------

1. คอารห บรองระหวฝาง
     นายอนรรรุตมม  กหนทา              ตอาแหนฝง   หหวหนนาส อานห กปลหด            ผผนรห บคอา

รห บรอง
และ

     นางสาวทรพยมสรุดา  ชหยเมมองใจ  ตอาแหนฝง   หหวหนนาฝฝ ายออานวยการ        ผผน
ท อาคอารห บรอง
2. คอารห บรองนชน เปปนคอารห บรองฝฝ ายเดชยว มรใชฝสหญญาและใชนส อาหรห บระยะเวลาเรรฝม
ตห นงแตฝ

 วหนทชฝ     1   ตรุลาคม   2560   ถถงวหนทชฝ    31   มชนาคม    2561

  วหนทชฝ     1   เมษายน   2561         ถถงวหนทชฝ    30   กหนยายน   2561

3. รายละเอชยดของคอารห บรอง ไดนแกฝ ตหวชชนวหดผลการปฏรบหตรราชการรายบรุคคล นอนา
หนห ก เปน าหมาย เกณฑมการใหนคะแนน และรายละเอชยดอมฝนๆ ตามทชฝปรากฏอยผ ฝ
ในเอกสารประกอบทนายคอารห บรองนชน

4. ขนาพเจนา  นายอนรรรุตมม  กหนทา  ผผนรห บคอารห บรอง ในฐานะผผนบห งคหบบหญชาของ 
นางสาวทรพยมสรุดา  ชหยเมมองใจ ไดนพรจารณาและเหปนชอบกหบตหวชชนวหดผลการ
ปฏรบหตรราชการรายบรุคคล นอนาหนห ก เปน าหมาย เกณฑมการใหนคะแนน และราย
ละเอชยดอมฝน ๆ ตามทชฝปรากฏอยผ ฝในเอกสารประกอบทนายคอารห บรองนชน  และ
ขนาพเจนายรนดชจะใหนคอาแนะนอา กอากหบ และตรวจสอบผลการปฏรบหตรราชการของ 
นางสาวทรพยมสรุดา  ชหยเมมองใจ ใหนเปปนไปตามคอารห บรองทชฝจหดทอาขถนนนชน

5. ขนาพเจนา นางสาวทรพยมสรุดา ชหยเมมองใจ  ผผนท อาคอารห บรอง ไดนทอาความเขนาใจคอา
รห บรองตาม 3 แลนว ขอรห บรองวฝาจะมรุฝงมห ฝน ปฏรบหตรราชการใหนเกรดผลงานทชฝดชตาม
เปน าหมายของตหวชชนวหดแตฝละตหวในระดหบสผงสรุด

6. ผผนรห บคอารห บรองและผผนท อาคอารห บรองไดนเขนาใจในคอารห บรองการปฏรบหตรราชการและ
เหปนพนองกหนแลนว จถงไดน



    ลงลายมมอชมฝอไวนเปปนสอาคหญ

            ……………………………………         
………………………………………
        (    นางสาวทรพยมสรุดา  ชหยเมมองใจ)    (นายอนรรรุ
ตมม  กหนทา)
        ผผนท อาคอารห บรอง          ผผนรห บคอา
รห บรอง

เอกสารประกอบคอารห บรองการปฏรบหตรราชการ
    นางสาวทรพยมสรุดา  ชหยเมมองใจ    (หหวหนนาฝฝ ายออานวยการ)  

เทศบาลตอาบลเมมองงาย ออาเภอเชชยงดาว  จห งหวหดเชชยงใหมฝ
ประจอาปช งบประมาณ พ.ศ. 2561

(1 เมษายน 2561 – 30 กหนยายน 2561)

  การประเมรนผลการปฏรบหตรราชการ จะบรรลรุผลสอาเรปจมากนนอยเพชยง
ใดขถนนอยผ ฝกหบบรุคลากร ในสหงกหดทรุกคนตนองตระหนห กถถงความสอาคหญของการ
ประเมรนผลการปฏรบหตรราชการ ซถฝงเปปนกลไกทชฝส อาคหญ    ในการกระตรุนนและผลหก
ดหนใหนมชการปรห บปรรุงประสรทธรภาพและประสรทธรผลการปฏรบหตรราชการของเทศบาล
ตอาบลเมมองงาย  ใหนบรรลรุเปน าหมาย โดยตนองรฝวมกหนพหฒนาเครมฝองมมอทชฝใชนในการ
ประเมรนผลการปฏรบหตรราชการใหนมชความเหมาะสม ชหดเจน และเปปนธรรมกหบทรุก
ฝฝ าย

ดห งนห นน ขนาพเจนา  นางสาวทรพยมสรุดา  ชหยเมมองใจ  พนห กงานเทศบาล 
ตอาแหนฝง หหวหนนาฝฝ ายออานวยการ (นห กบรรหารงานทห ฝวไป ระดหบตนน) จถงไดนจหดทอา
ขนอตกลงการปฏรบหตรราชการระหวฝาง หหวหนนาฝฝ ายออานวยการ กหบ หหวหนนาส อานห ก
ปลหด  เพมฝอกอาหนดเปน าหมายและตหวชชนวหดในการประเมรนผลการปฏรบหตรราชการ 
ประจอาปช งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 เมษายน 2561 – 30 กหนยายน 
2561) รายละเอชยดขนอตกลง ประกอบดนวย

สสวนททส  1 ดดคำนผลสรมฤทธฏธของงคำน (รดอยละ 70)



1. โครงการฝถกอบรม เพมฝอเพรฝมประสรทธรภาพในการปฏรบหตรงานแกฝ
คณะผผนบรรหาร, สมาชรกสภาเทศบาล, พนห กงานเทศบาล ,พนห กงานครผเทศบาล
,ลผกจนางประจอา และพนห กงานจนาง เพมฝอใหนผผนเขนาฝถกอบรมมชทหกษะการบรรหารจหดการ
ความรผนในดนานถฝายทอดความรผนอยฝางเปปนระบบ  และรวบรวมองคมความรผนมาพหฒนา
ใหนเปปนระบบและเปปนแนวทางปฏรบหตรทชฝดช ถผกตนอง ชหดเจน ใหนทรุกคนในหนฝวยงาน
สามารถเขนาถถงความรผนและพหฒนาตนเองใหนเปปนผผนรผน  สามารถนอาไปประยรุกตมใชนกหบ
การปฏรบหตรงานไดนจรรง (สอดคลดองกร บยยุทธศคำสตรธกคำรพร ฒนคำของเทศบคำล
ตคคำบลเมมองงคำย  ยยุทธศคำสตรธททส  5 ดดคำนกคำรพร ฒนคำดดคำนเมมองและกคำรบรฏหคำร
จรดกคำร)

2. โครงการฝถกอบรมการจหดการความรผนในการพหฒนาองคมกร 
(KM) เพมฝอเพรฝมประสรทธรภาพในการปฏรบหตรงาน แกฝคณะผผนบรรหาร, สมาชรกสภา
เทศบาล, พนห กงานเทศบาล ,พนห กงานครผเทศบาล ,ลผกจนางประจอา และพนห กงาน
จนาง เพมฝอใหนผผนเขนาฝถกอบรมมชทหกษะการบรรหารจหดการความรผนในดนานถฝายทอดความ
รผนอยฝางเปปนระบบ และรวบรวมองคมความรผนมาพหฒนาใหนเปปนระบบและเปปน
แนวทางปฏรบหตรทชฝดช ถผกตนอง ชหดเจน ใหนทรุกคนในหนฝวยงานสามารถเขนาถถงความรผน
และพหฒนาตนเองใหนเปปนผผนรผน  สามารถนอาไปประยรุกตมใชนกหบการปฏรบหตรงานไดนจรรง 
(สอดคลดองกร บยยุทธศคำสตรธกคำรพร ฒนคำของเทศบคำลตคคำบลเมมองงคำย  
ยยุทธศคำสตรธททส  5 ดดคำนกคำรพร ฒนคำดดคำนเมมองและกคำรบรฏหคำรจรดกคำร)

3. งานกอากหบดผแล...
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3. งานกอากหบดผแลงานของฝฝ ายออานวยการ เพมฝอตรดตาม เรฝงรห ด การ
ดอาเนรนงานใหนเปปนไป ตามทรศทาง แนวนโยบาย กลยรุทธมแผนงานโครงการ และ
สอดคลนองกหบนโยบายของผผนบรรหาร และใหนการดอาเนรนงานบรรลรุเปน าหมายและผล
สหมฤทธรมตามทชฝกอาหนดไวน (สอดคลดองกร บหนด คำททสและควคำมรร บผฏดชอบหลร ก 
ดดคำนแผนงคำนบรฏหคำรงคำนทร สวไป)

 สสวนททส  2 ดดคำนพฤตฏกรรมกคำรปฏฏบรตฏรคำชกคำร (สมรรถนะ) 
(รดอยละ 30) ตคำมททส  ก.ท. กคคำหนดในมคำตรฐคำนกคคำหนดตคคำแหนสง 
 โดยกอาหนดเปน าหมาย และตหวชชนวหดในการประเมรนผลการปฏรบหตร
ราชการ ดห งนชน



เอกสารประกอบคอารห บรองการปฏรบหตรราชการ
    นางสาวทรพยมสรุดา  ชหยเมมองใจ   ตอาแหนฝง หหวหนนาฝฝ ายออานวยการ (นห กบรรหารงานทห ฝวไป ระดหบตนน) เทศบาลตอาบลเมมองงาย ออาเภอ

เชชยงดาว  จห งหวหดเชชยงใหมฝ
ประจอาปช งบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบการประเมรน  ครห นงทชฝ 1 (วหนทชฝ 1 ต.ค. 2560 ถถงวหนทชฝ 31 มช.ค. 2561)    ครห นงทชฝ 2 (วหนทชฝ 1 เม.ย. 2561 ถถงวหนทชฝ 30

กหนยายน 2561)
ชมฝอผผนท อาคอารห บรอง   นางสาวทรพยมสรุดา  ชหยเมมองใจ                ลงนาม                                         
ชมฝอผผนรห บคอารห บรอง   นายอนรรรุตมม  กหนทา                           ลงนาม                                           
สสวนททส  1 ดดคำนผลสรมฤทธฏธของงคำน (รดอยละ 70)

งคำนททสรร บผฏดชอบตคำม
ขดอตกลง

นคด คำ
หนร ก

ตร วชทดวร ด/เปด คำ
หมคำย

เกณฑธกคำรใหดคะแนน
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

1. โครงกคำรฝฝ กอบรม
เพมฝอเพรฝมประสรทธรภาพใน
การปฏรบหตรงาน 
แกฝคณะผผนบรรหาร, สมาชรก
สภาเทศบาล, พนห กงาน
เทศบาล ,พนห กงานครผ
เทศบาล,ลผกจนางประจอา 
และพนห กงานจนาง สหงกหด
เทศบาลตอาบลเมมองงาย

30 เชฏงปรฏมคำณ
จอานวนผผนเขนารห บ
การฝถกอบรม
ทห นงหมด
(เปน าหมาย 60 
คน)
รนอยละ 80% ของ
กลรุฝมเปน าหมาย ครด
เปปน 100%

จอานวนผผนเขนา
รห บการเขนาฝถก
อบรม
ไมฝถถงรนอยละ 
60 ของเปน า
หมาย

จอานวนผผนเขนา
รห บการเขนาฝถก
อบรม
ตห นงแตฝรนอยละ 
60 แตฝไมฝถถง
รนอยละ 70 
ของเปน าหมาย

จอานวนผผนเขนา
รห บการเขนาฝถก
อบรม
ตห นงแตฝรนอยละ 
70 แตฝไมฝถถง
รนอยละ 80 
ของเปน าหมาย

จอานวนผผนเขนา
รห บการเขนาฝถก
อบรม
ตห นงแตฝรนอยละ 
80 แตฝไมฝถถง
รนอยละ 90 
ของเปน าหมาย

จอานวนผผนเขนา
รห บการฝถก
อบรม
ตห นงแตฝรนอยละ 
90 ถถงรนอย
ละ 100 ของ
เปน าหมาย

เกรนกวฝาเปน า
หมาย
ทชฝก อาหนด

เชฏงคยุณภคำพ
เนมน อหาของการฝถก
อบรม ถผกตนอง ครบ
ถนวน ชหดเจน
ครอบคลรุม นอาไป
ปฏรบหตรไดน

เนมน อหาไมฝถผก
ตนอง
ไมฝครบถนวน
ไมฝชหดเจน
ไมฝครอบคลรุม

เนมน อหามช
ความถผกตนอง 
แตฝไมฝครบ
ถนวน
ไมฝชหดเจน 
และ
ไมฝครอบคลรุม

เนมน อหามช
ความถผกตนอง 
ครบถนวน
แตฝไมฝชหดเจน
และไมฝ
ครอบคลรุม

เนมน อหามช
ความถผกตนอง 
ครบถนวน
แตฝไมฝชหดเจน
และไมฝ
ครอบคลรุม

เนมน อหามช
ความถผกตนอง 
ครบถนวน
ชหดเจน แตฝไมฝ
ครอบคลรุม

เนมน อหามช
ความถผกตนอง 
ครบถนวน
ชหดเจน 
ครอบคลรุม
และนอาไปใชน
ประโยชนมไดน



เชฏงประโยชนธ
ผผนเขนารห บการฝถก
อบรม 
มชความรผน ความ
เขนาใจเกชฝยวกหบ
เนมน อหาการอบรม

ผผนเขนารห บการ
ฝถกอบรมไมฝมช
ความรผน ความ
เขนาใจเกชฝยว
กหบเนมน อหาการ
อบรม
ไมฝถถงรนอยละ 
70 ของเปน า
หมาย

ผผนเขนารห บการ
ฝถกอบรม มช
ความรผน
ความเขนาใจ
เกชฝยวกหบ
เนมน อหาอบรม 
ตห นงแตฝ
รนอยละ 70 
แตฝไมฝถถงรนอย
ละ 75 ของ
เปน าหมาย

ผผนเขนารห บการ
ฝถกอบรม มช
ความรผน
ความเขนาใจ
เกชฝยวกหบ
เนมน อหาอบรม 
ตห นงแตฝ
รนอยละ 75 
แตฝไมฝถถงรนอย
ละ 80 ของ
เปน าหมาย

ผผนเขนารห บการ
ฝถกอบรม มช
ความรผน
ความเขนาใจ
เกชฝยวกหบ
เนมน อหาอบรม 
ตห นงแตฝ
รนอยละ 80 
แตฝไมฝถถงรนอย
ละ 85 ของ
เปน าหมาย

ผผนเขนารห บการ
ฝถกอบรม มช
ความรผน 
ความเขนาใจ
เกชฝยวกหบ
เนมน อหาอบรม 
ตห นงแตฝ
รนอยละ 85 
แตฝไมฝถถงรนอย
ละ 90 ของ
เปน าหมาย

ผผนเขนารห บการ
ฝถกอบรม มช
ความรผน
ความเขนาใจ
เกชฝยวกหบ
เนมน อหาอบรม 
ตห นงแตฝ
รนอยละ 90 
แตฝไมฝถถงรนอย
ละ 95 ของ
เปน าหมาย

ผผนเขนารห บการฝถก
อบรม 
มชความรผน ความ
เขนาใจเกชฝยวกหบ
เนมน อหาอบรม 
ตห นงแตฝรนอยละ 
95 
ไมฝถถงรนอยละ 
100 ของเปน า
หมาย

ผผนเขนารห บ
การฝถก
อบรม 
มชความรผน
ความ
เขนาใจของ
เนมน อหา
อบรม เกรน
กวฝาเปน า
หมาย
ทชฝก อาหนด
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งคำนททสรร บผฏดชอบตคำม
ขดอตกลง

นคด คำ
หนร ก

ตร วชทดวร ด/เปด คำ
หมคำย

เกณฑธกคำรใหดคะแนน
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

2. โครงกคำรฝฝ กอบรม
กคำร
จรดควคำมรรดในกคำร
พร ฒนคำองคธกร (KM) 
เพมฝอเพรฝมประสรทธรภาพใน
การปฏรบหตรงาน ประจอา
ปช งบประมาณ พ.ศ. 
2561

20 เชฏงปรฏมคำณ
จอานวนผผนเขนารห บ
การฝถกอบรม
ทห นงหมด
(เปน าหมาย 60 
คน)
รนอยละ 80% ของ
กลรุฝมเปน าหมาย ครด
เปปน 100%

จอานวนผผนเขนา
รห บการเขนาฝถก
อบรม
ไมฝถถงรนอยละ 
60 ของเปน า
หมาย

จอานวนผผนเขนา
รห บการเขนาฝถก
อบรม
ตห นงแตฝรนอยละ 
60 แตฝไมฝถถง
รนอยละ 70 
ของเปน าหมาย

จอานวนผผนเขนา
รห บการเขนาฝถก
อบรม
ตห นงแตฝรนอยละ 
70 แตฝไมฝถถง
รนอยละ 80 
ของเปน าหมาย

จอานวนผผนเขนา
รห บการเขนาฝถก
อบรม
ตห นงแตฝรนอยละ 
80 แตฝไมฝถถง
รนอยละ 90 
ของเปน าหมาย

จอานวนผผนเขนา
รห บการฝถก
อบรม
ตห นงแตฝรนอยละ 
90 ถถงรนอย
ละ 100 ของ
เปน าหมาย

เกรนกวฝาเปน า
หมาย
ทชฝก อาหนด

เชฏงคยุณภคำพ
เนมน อหาของการฝถก
อบรม ถผกตนอง ครบ
ถนวน ชหดเจน
ครอบคลรุม นอาไป
ปฏรบหตรไดน

เนมน อหาไมฝถผก
ตนอง
ไมฝครบถนวน
ไมฝชหดเจน
ไมฝครอบคลรุม

เนมน อหามช
ความถผกตนอง 
แตฝไมฝครบ
ถนวน
ไมฝชหดเจน 
และ
ไมฝครอบคลรุม

เนมน อหามช
ความถผกตนอง 
ครบถนวน
แตฝไมฝชหดเจน
และไมฝ
ครอบคลรุม

เนมน อหามช
ความถผกตนอง 
ครบถนวน
แตฝไมฝชหดเจน
และไมฝ
ครอบคลรุม

เนมน อหามช
ความถผกตนอง 
ครบถนวน
ชหดเจน แตฝไมฝ
ครอบคลรุม

เนมน อหามช
ความถผกตนอง 
ครบถนวน
ชหดเจน 
ครอบคลรุม
และนอาไปใชน
ประโยชนมไดน



เชฏงประโยชนธ
ผผนเขนารห บการฝถก
อบรม 
มชความรผน ความ
เขนาใจเกชฝยวกหบ
เนมน อหาการอบรม

ผผนเขนารห บการ
ฝถกอบรมไมฝมช
ความรผน ความ
เขนาใจเกชฝยว
กหบเนมน อหาการ
อบรม
ไมฝถถงรนอยละ 
70 ของเปน า
หมาย

ผผนเขนารห บการ
ฝถกอบรม มช
ความรผน
ความเขนาใจ
เกชฝยวกหบ
เนมน อหาอบรม 
ตห นงแตฝ
รนอยละ 70 
แตฝไมฝถถงรนอย
ละ 75 ของ
เปน าหมาย

ผผนเขนารห บการ
ฝถกอบรม มช
ความรผน
ความเขนาใจ
เกชฝยวกหบ
เนมน อหาอบรม 
ตห นงแตฝ
รนอยละ 75 
แตฝไมฝถถงรนอย
ละ 80 ของ
เปน าหมาย

ผผนเขนารห บการ
ฝถกอบรม มช
ความรผน
ความเขนาใจ
เกชฝยวกหบ
เนมน อหาอบรม 
ตห นงแตฝ
รนอยละ 80 
แตฝไมฝถถงรนอย
ละ 85 ของ
เปน าหมาย

ผผนเขนารห บการ
ฝถกอบรม มช
ความรผน 
ความเขนาใจ
เกชฝยวกหบ
เนมน อหาอบรม 
ตห นงแตฝ
รนอยละ 85 
แตฝไมฝถถงรนอย
ละ 90 ของ
เปน าหมาย

ผผนเขนารห บการ
ฝถกอบรม มช
ความรผน
ความเขนาใจ
เกชฝยวกหบ
เนมน อหาอบรม 
ตห นงแตฝ
รนอยละ 90 
แตฝไมฝถถงรนอย
ละ 95 ของ
เปน าหมาย

ผผนเขนารห บการฝถก
อบรม 
มชความรผน ความ
เขนาใจเกชฝยวกหบ
เนมน อหาอบรม 
ตห นงแตฝรนอยละ 
95 
ไมฝถถงรนอยละ 
100 ของเปน า
หมาย

ผผนเขนารห บการ
ฝถกอบรม 
มชความรผน
ความเขนาใจ
ของเนมน อหา
อบรม เกรน
กวฝาเปน า
หมาย
ทชฝก อาหนด

-3-

งานทชฝรห บผรดชอบตามขนอ
ตกลง

นอนา
หนห ก

ตหวชชนวหด/เปน า
หมาย

เกณฑมการใหนคะแนน
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4



3. งคำนกคคำกร บดรแล งคำน
ของฝส คำยอคคำนวยกคำร 
ประกอบดดวย
1.การจหดงานรห ฐพรธชหรมอ
งานราชพรธช
2. มชการจหดทอาแผน
ดอาเนรนงานประจอาปช
3. มชการจหดทอารายงานผล
การดอาเนรนงานตามแผน
ดอาเนรนงานประจอาปช ทรุกสรนน
ไตรมาสและรายงานใหนผผน
บรรหารทราบ
4. มชการประชรุมสฝวน
ราชการเพมฝอตรดตามผล
และปห ญหาการดอาเนรนการ
ตามแผนฯ และกอาหนด
แนวทางการแกนปห ญหา
5. มชการนอาแนวทางการ
แกนปห ญหาทชฝไดนจากการ
ตรดตามไปปฏรบหตร
6. มชการจหดทอารายงาน
สรรุปผลการดอาเนรน
โครงการ/กรจกรรม
7. ระบบควบครุมภายใน
ของเทศบาลเมมองงาย
8. การจหดประชรุมสภา/
พนห กงาน/การฝถกอบรม/

20 เชฏงปรฏมคำณ
มชการจหดประชรุม
เตรชยมความพรนอม
กฝอนการดอาเนรน
งานตามโครงการ/
กรจกรรม เพมฝอซหก
ซนอมการปฏรบหตรงาน
การตรดตาม ผลการ
ปฏรบหตรงาน การใหน
คอาแนะนอา และ
แกนไขปห ญหาไมฝนนอย
กวฝา 
1 ครห นง/เดมอน (รนอย
ละ 80 ครดเปปน 
100%)

จหดประชรุม/
ใหนคอา
ปรถกษา
แนะนอาการ
ปฏรบหตรงาน 
1 ครห นง

จหดประชรุม/
ใหนคอา
ปรถกษา
แนะนอาการ
ปฏรบหตรงาน 
2 ครห นง

จหดประชรุม/
ใหนคอา
ปรถกษา
แนะนอาการ
ปฏรบหตรงาน 
3 ครห นง

จหดประชรุม/
ใหนคอา
ปรถกษา
แนะนอาการ
ปฏรบหตรงาน 
4 ครห นง

จหดประชรุม/
ใหนคอา
ปรถกษา
แนะนอาการ
ปฏรบหตรงาน 
5 ครห นง

จหดประชรุม/
ใหนคอาปรถกษา
แนะนอาการ
ปฏรบหตรงาน
6 ครห นง ขถนนไป
(เกรนกวฝาเปน า
หมายทชฝ
กอาหนด)

เชฏงคยุณภคำพ
ดอาเนรนงานตาม
ระเบชยบทชฝเกชฝยวขนอง
และเนมน อหาในการ
ดอาเนรนกรจกรรม 
มชความถผกตนอง ครบ
ถนวน ชหดเจน 
ครอบคลรุม และนอา
ไปปฏรบหตรไดน

การดอาเนรน
งานตาม
กรจกรรม
ไมฝถผกตนอง
ตามขห นน
ตอนการ
ดอาเนรนงาน

การดอาเนรน
งานตาม
กรจกรรม
มชความถผก
ตนองแตฝเปปน
ไปตามขห นน
ตอนการ
ดอาเนรนงาน

การดอาเนรน
งานตาม
กรจกรรม
มชความถผก
ตนองเปปนไป
ตามขห นนตอน
การ
ดอาเนรนงาน
แตฝไมฝครบ
ถนวน

การดอาเนรน
งานตาม
กรจกรรม
มชความถผก
ตนองเปปนไป
ตามขห นน
ตอนการ
ดอาเนรนงาน
ครบถนวน
แตฝสามารถ
นอาไป
ปฏรบหตรไดน
บางสฝวน

การดอาเนรน
งานตาม
กรจกรรม
มชความถผก
ตนองเปปนไป
ตามขห นนตอน
การ
ดอาเนรนงาน
ครบถนวน
ครอบคลรุม
แตฝสามารถ
นอาไปปฏรบหตร
ไดนบางสฝวน

การดอาเนรน
งาน
ตามกรจกรรม
มชความถผกตนอง
เปปนไปตาม
ขห นนตอนการ
ดอาเนรนงาน
ครบถนวน
ชหดเจน 
ครอบคลรุม
และนอาไป
ปฏรบหตรไดน
ทห นงหมด
(เกรนกวฝาเปน า
หมายทชฝ
กอาหนด)



การดอาเนรนกรจกรรมตาม
นโยบายของผผนบรรหาร

เชฏงประโยชนธ
สามารถดอาเนรน
โครงการ/กรจกรรม
ตามระยะเวลา
ทชฝกอาหนด (แตฝละ
งานกอาหนดระยะ
เวลา
 15 วหน)

ดอาเนรนการ
30 วหน

ดอาเนรนการ 
27 วหน

ดอาเนรนการ
25 วหน

ดอาเนรนการ 
22 วหน

ดอาเนรนการ 
20 วหน

ดอาเนรนการ
19 วหน

ดอาเนรนการ
17 วหน

ดอาเนรนการ
15 วหน
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สสวนททส  2 ดดคำนพฤตฏกรรมกคำรปฏฏบรตฏรคำชกคำร (สมรรถนะ) (รดอยละ 30)

ตร วชทดวรดสมรรถนะ นคด คำหนร ก ระดร บททสคคำดหวร ง/ตดองกคำร
สมรรถนะหลร ก
1. การมรุฝงผลสหมฤทธรม 4 1
2. การยถดมห ฝนในความถผกตนองและจรรยธรรม 4 1
3. ความเขนาใจในองคมกรและระบบงาน 4 1
4. การบรรการเปปนเลรศ 4 1
5. การทอางานเปปนทชม 4 1
สมรรถนะประจคคำผรดบรฏหคำร
1. การเปปนผผนนอาการเปลชฝยนแปลง 3 1
2. ความสามารถในการเปปนผผนนอา 3 1
3. ความสามารถในการพหฒนาคน 2 1
4. ความครดเชรงกลยรุทธม 2 1

นคด คำหนร กรวม 30



  …………………………………… 
………………………………………

  (นางสาวทรพยมสรุดา ชหยเมมองใจ )               (นายอนรรรุตมม  กหนทา  ) 
          ผผนท อาคอารห บรอง                                                     ผผนรห บคอารห บรอง



แบบประเมมนผลการปฏมบบตมงานของพนบ กงานเทศบาล

รอบการประเมมน  ครร รงททท ๑ ๑  ตตุลาคม  ๒๕ 60ถถง  ๓๑  มทนาคม  ๒๕ 61
 ครร รงททท ๒ ๑  เมษายน ๒๕ 61 ถถง  ๓๐  กรนยายน ๒๕ 61

ขขอมมูลประวบตมสสวนตบ ว

ผมูขรบ บการประเมมน
ชชทอ – นามสกตุล   นายอนนรตุตมม  กรนทา ตตาแหนทง หรวหนราส ตานร กปลรดเทศบาล  ระดรบตตาแหนทง ตรน
ประเภทตตาแหนทง ออานวยการทของถมสน ตตาแหนทงเลขททท 13-2-01-2101-001 สรงกรด  ส ตานร กปลรด
ผมูขประเมมน
ชชทอ – นามสกตุล   นายสตุวนทยม  อตุปปนนใจ ตตาแหนทง รองปลรดเทศบาล รร กษาราชการแทนปลรดเทศบาลตตาบลเมชองงาย

สสวนททส  ๑ ผลสบมฤทธมธของงาน (ไมสนข อยกวสารขอยละ ๗๐)

โครงการ/งาน/
กมจกรรม

(๑)

นอข า
หนบ
ก
(๒
)

เปข าหมาย (๓) ผลการปฏมบบตมงาน (๗) รวม
คะแนน
ผลการ
ปฏมบบ ตม
งาน
(๑๑)
=

(๘)+(๙
)

+(๑๐)

ผล
สบมฤทธมธ
ของงาน
(๑๒)

=(  ๒  ) x 
(  ๑๑  )

   ๑๐

เหตตุผลททส
ทอาใหขงาน

บรรลตุ/
ไมสบรรลตุเปข า

หมาย
(๑๓)

เชมง
ปรมมาณ

(๔)

เชมง
คตุณภาพ

(๕)

เชมง
ประโยชนธ

(๖)

ปรนมาณ
(๘)

คตุณภาพ
(๙)

ประโยชนม
(๑๐)

๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๓

.๕ ๔

1. การกอากบ บ
ดมูแลงานของ
หบ วหนข าสอานบ ก
ปลบ ด เพชทอตนดตาม 
เรทงรร ด 
การดตาเนนนงานใหร
เปปนไปตามทนศทาง
แนวนโยบาย 
กลยตุทธมแผนงาน 

3
0

มทการประชตุม
เพชทอเตรทยม
ความพรรอม 
และซรกซรอม
การปฏนบรตน
งาน 
วางแผนงาน
แนวทาง ขร รน
ตอน การใหร

ดตาเนนนงาน
ตามระเบทยบ
ทททเกททยวขรอง 
และเนชร อหา
ในการ
ดตาเนนน
กนจกรรม
มทความถถูก
ตรอง ครบ

โครงการ/
กนจกรรม
ดตาเนนนการ
แลรวเสรปจ
ตามระยะ 
เวลาททท
กตาหนด 



โครงการ และ
สอดคลรองกรบ
นโยบายของผถูร
บรนหาร และใหรการ
ดตาเนนนงานบรรลตุเปร า
หมายและผลสรมฤทธนม
ตามทททกตาหนดไวร

คตาแนะนตา 
ตลอดจน
การแกรไข
ปร ญหา  
(1 ปท  งบ
ประมาณ) 

ถรวน ชรดเจน
ครอบคลตุม 
และนตาไป
ปฏนบรตนไดร

-2-

โครงการ/งาน/
กมจกรรม

(๑)

นอข า
หนบ
ก
(๒
)

เปข าหมาย (๓) ผลการปฏมบบตมงาน (๗) รวม
คะแนน
ผลการ
ปฏมบบ ตม
งาน
(๑๑)
=

(๘)+(๙
)

+(๑๐)

ผล
สบมฤทธมธ
ของงาน
(๑๒)

=(  ๒  ) x 
(  ๑๑  )

   ๑๐

เหตตุผลททส
ทอาใหขงาน

บรรลตุ/
ไมสบรรลตุเปข า

หมาย
(๑๓)

เชมง
ปรมมาณ

(๔)

เชมง
คตุณภาพ

(๕)

เชมง
ประโยชนธ

(๖)

ปรนมาณ
(๘)

คตุณภาพ
(๙)

ประโยชนม
(๑๐)

๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๓

.๕ ๔

(ตสอ)
ประกอบดรวย
1. งานการเจรา
หนราททท
2.งานแผนและงบ
ประมาณ
3. งานบรนหารงาน
ทร ทวไป
4. งานทะเบทยน
ราษฎร
5. งานพรฒนาชตุมชน
6. งานธตุรการ
7. งานปร องกรนและ
บรรเทาสาธารณภรย 
โดยควบคตุม กตากรบ 



ดถูแลการดตาเนนนงาน
ตามโครงการ/
กนจกรรม ประกอบ
ดรวย
1. การจรดงานรร ฐพนธท
หรชองานราชพนธท
2. การกตากรบดถูแล
การเลชทอนขร รนประจตาปท
3. การจรดทตาแผน
พรฒนาทรองถนทน
(แผนพรฒนาสามปท)
4. การจรดทตา
เทศบรญญรตนงบ
ประมาณรายจทาย
ประจตาปท
5. การตนดตามผล
การดตาเนนนงานตาม
เทศบรญญรตนงบ
ประมาณ
6. การดตาเนนนงาน
ของสภาเทศบาล
ตตาบลเมชองงาย
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โครงการ/งาน/
กมจกรรม

(๑)

นอข า
หนบ
ก
(๒
)

เปข าหมาย (๓) ผลการปฏมบบตมงาน (๗) รวม
คะแนน
ผลการ
ปฏมบบ ตม
งาน
(๑๑)
=

(๘)+(๙
)

+(๑๐)

ผล
สบมฤทธมธ
ของงาน
(๑๒)

=(  ๒  ) x 
(  ๑๑  )

   ๑๐

เหตตุผลททส
ทอาใหขงาน

บรรลตุ/
ไมสบรรลตุเปข า

หมาย
(๑๓)

เชมง
ปรมมาณ

(๔)

เชมง
คตุณภาพ

(๕)

เชมง
ประโยชนธ

(๖)

ปรนมาณ
(๘)

คตุณภาพ
(๙)

ประโยชนม
(๑๐)

๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๓

.๕ ๔



(ตสอ)
7. การชทวยเหลชอผถูร
ประสบภรยตาม
สถานการณมตทาง ๆ 
ตามระเบทยบของการ
ชทวยเหลชอฯ
8. การดตาเนนนงาน
เพชทอสทงเสรนมกนจกรรม
ของผถูรสถูงอายตุในเขต
เทศบาลตตาบลเมชอง
งาย
9. การดตาเนนนงาน
ของศถูนยมการเรทยนรถูร
เพชทอชตุมชนคนเมชอง
งายตามแนวปรร ชญา
เศรษฐกนจพอเพทยง
10. การรร บ-สทง
หนร งสชอตามระเบทยบ
งานสารบรรณ
11. การจรดประชตุม/
การรายงานการ
ประชตุม/การฝถก
อบรมตามโครงการ
ทททเกททยวขรอง ซถทงเปปน
ตามนโยบายของ
รร ฐบาล, จร งหวรด, 
อตาเภอ และผถูรบรนหาร
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โครงการ/งาน/
กมจกรรม

(๑)

นอข า
หนบ
ก
(๒
)

เปข าหมาย (๓) ผลการปฏมบบตมงาน (๗) รวม
คะแนน
ผลการ
ปฏมบบ ตม
งาน
(๑๑)
=

(๘)+(
๙)

+(๑๐)

ผล
สบมฤทธมธ
ของงาน
(๑๒)

=(  ๒  ) x 
(  ๑๑  )

   ๑๐

เหตตุผล
ททสทอาใหข

งาน
บรรลตุ/

ไมสบรรลตุ
เปข า

หมาย
(๑๓)

เชมง
ปรมมาณ

(๔)

เชมงคตุณภาพ
(๕)

เชมง
ประโยชนธ

(๖)

ปรนมาณ
(๘)

คตุณภาพ
(๙)

ประโยชนม
(๑๐)

๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๓

.๕4

2. การควบคตุม 
ดมูแล กอากบ บการ
ดอาเนมนงานตาม
โครงการจสายเบทขย
ยบ งชทพ ใหรแกทผถูรสถูงอายตุ
เบทรยความพนการ และ
เบทรยยร งชทพผถูรปท วยเอดสม 
ในเขตเทศบาลตตาบล
เมชองงาย 
ทททมทสนทธนมไดรรร บเบทรย
ยร งชทพ
จตานวน 7 ชตุมชน

2
0

ดตาเนนนการ
ตรวจสอบ
ผถูรมทสนทธนมไดร
รร บเบทรย
ยร งชทพ ไดรรร บ
เบทรยยร งชทพ
ครบถรวน
ตามจตานวน
ผถูรมทสนทธน 
100%
 ในแตทละ
เดชอน

กตากรบดถูแลการ
ดตาเนนนงานใหร
เปปนไปตาม
ระเบทยบ และ
เนชร อหาในการ
ดตาเนนนงาน 
มทความถถูก
ตรอง ครบถรวน
ชรดเจน 
ครอบคลตุม 
และเรทยบรรอย

ผถูรไดรรร บเบทรย
ยรงชทพไดรรร บ
ไดรรร บเบทรยฯ 
เปปนไปตาม
กตาหนดระยะ
เวลา 
(ภายในวรน
ททท 
5 ของเดชอน
จตานวน 7 
ชตุมชน)

3. การดอาเนมนการ
จบดตบ ขงศมูนยธชสวย
เหลลอประชาชนของ
เทศบาลตอาบลเมลอง
งาย 
- ดรานงานสาธารณภรย
- ดรานการสทงเสรนม
และพรฒนาคตุณภาพ
ชทวนต

2
0

การ
ประชาสรมพร
นธมใหร
ประชาชนไดร
รร บทราบ

การประสาน
งานกรบสทวนททท
เกททยวขรองไดร
ขรอมถูลทททมท
ความชรดเจน 
ครบถรวน 
ครอบคลตุม
และนตาไปสถู ท
การชทวยเหลชอ
ไดรตรงตทอ

ประชาชนไดร
รร บการชทวย
เหลชอไดรตรง
ตทอความ
ตรองการ 
และรายงาน
ผลการ
ดตาเนนนงาน
ภายในระยะ
เวลาททท



- ดรานการปร องกรนและ
ควบคตุมโรคตนดตทอ

ความตรองการ กตาหนด

นอข าหนบ กรวม ๗
๐ คะแนนททสไดข
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สสวนททส  ๒ พฤตมกรรมการปฏมบบตมราชการ (สมรรถนะ) (รขอยละ ๓๐) สอาหรบ บตอาแหนสงประเภทบรมหารทของถมสน และประเภท
ออานวยการทของถมสน

ตรวชทรวรดสมรรถนะ
(๑)

นตรา
หนร ก
(๒)

ระดรบ
ทททคาดหวรง/

ตรองการ
(๓)

ระดรบททท
ประเมนน

ไดร
(๔)

คะแนนททท
ไดร(๕)

ผลการประเมนน
(๖) =(  ๒  ) x (  ๕  )

      ๕

ระบตุเหตตุการณม/
พฤตนกรรม              
ทททผถูรรร บการประเมนน

แสดงออก
(๗)

สมรรถนะหลบก(สตาหรร บทตุกประเภท)
๑. การมตุทงผลสรมฤทธนม 4 1
๒. การยถดมร ทนในความถถูกตรองชอบธรรม
และจรนยธรรม 4 1

๓. ความเขราใจในองคมกรและระบบงาน 4 1
๔. การบรนการเปปนเลนศ 4 1
๕ การทตางานเปปนททม 4 1
สมรรถนะประจอาสายงาน  



(  อยสางนข อย   3   สมรรถนะ  )
1. การเปปนผถูรนตาในการเปลททยนแปลง 3 1
2. ความสามารถในการเปปนผถูรนตา 3 1
3. ความสามารถในการพรฒนาคน 2 1
4. การคนดเชนงกลยตุทธม 2 1

นอข าหนบ กรวม ๓๐ คะแนนรวม
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สรตุปผลการประเมมน

องคธประกอบการประเมมน
(๑)

คะแนน(รขอย
ละ)
(๒)

ผลการประเมมน (รขอยละ)
(๓) หมายเหตตุ

๑. ผลสรมฤทธนมของงาน ๗๐

๒. พฤตนกรรมการปฏนบรตนราชการ 
(สมรรถนะ) ๓๐

คะแนนรวม ๑๐๐

ระดบ บผลการประเมมน
 ดทเดทน (รรอยละ ๙๐ ขถรนไป)
 ดทมาก (รรอยละ ๘๐ แตทไมทถถงรรอยละ ๙๐)



 ดท (รรอยละ ๗๐ แตทไมทถถงรรอยละ ๘๐)
 พอใชร (รรอยละ ๖๐ แตทไมทถถงรรอยละ ๗๐)
ตรองปรร บปรตุง  (ตตทากวทารรอยละ ๖๐)

สสวนททส  ๓ แผนพบ ฒนาการปฏมบบตมราชการรายบตุคคล

ผลสบมฤทธมธของงาน /
สมรรถนะททส เลลอกพบ ฒนา

(๑)

วมธทการพบ ฒนา
(๒)

ชสวงเวลาททสตของการพบ ฒนา
(๓)

วมธทการวบดผลในการพบ ฒนา
(๔)

การทอางานเปป นททม มอบหมายงานททสตของทอารสวม
กบ บผมูขอลสน/
จบดกมจกรรมกลตุสม

เม.ย.-ก.ย. 2561 ประสมทธมภาพในการทอางาน
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สสวนททส  ๔ ขขอตกลงการปฏมบบตมราชการ

ชชทอ-นามสกตุล (ผถูรท ตาขรอตกลง) นายอนมรตุตมธ  กบ นทา ตอาแหนสง หบวหนข าสอานบ กปลบดเทศบาล (นบ กบรมหารงานทบ สวไป 
ระดบบตขน) ไดรเลชอกตรวชทรวรดผลสรมฤทธนมของงาน และพฤตนกรรมการปฏนบรตนราชการ (สมรรถนะ) เพชทอขอรร บการประเมนน โดยรทวมกรบ
ผถูรประเมนน (ผถูรรร บขรอตกลง) ในการกตาหนดนตราหนร กและเปร าหมายตรวชทรวรด รวมทร รงกตาหนดนตราหนร กสมรรถนะหลรก และสมรรถนะ
ประจตาสายงานงานในแตทละสมรรถนะ พรรอมลงชชทอรร บทราบขรอตกลงการปฏนบรตนราชการรทวมกรนตร รงแตทเรนทมระยะการประเมนน

ลงชชทอ                          (ผถูรรร บการ
ประเมนน)

ลงชชทอ                               (ผถูร
ประเมนน)



                (นายอนนรตุตมม  กรนทา)
ตตาแหนทง   หรวหนราส ตานร กปลรดเทศบาล
     วรนททท                        

                    (นายสตุวนทยม  อตุปปนนใจ)
ตตาแหนทง รองปลรดเทศบาล รร กษาราชการ
แทน
                ปลรดเทศบาลตตาบลเมชอง
งาย
     วรนททท                           

สสวนททส  ๕ การรบ บทราบผลการประเมมน (ครบรอบการประเมมน)

 ไดรรร บทราบผลการประเมนนและแผน
พรฒนาการ
     ปฏนบรตนราชการรายบตุคคลแลรว

ลงชชทอ                          (ผถูรรร บการ
ประเมนน)

               (นายอนนรตุตมม  กรนทา)
ตตาแหนทง   หรวหนราส ตานร กปลรดเทศบาล
     วรนททท                        

ไดรแจรงผลการประเมนนและผถูรรร บการ
ประเมนน
     ไดรลงนามรร บทราบแลรว

ลงชชทอ                          (ผถูร
ประเมนน)

                   (นายสตุวนทยม  อตุปปนนใจ)
ตตาแหนทง  รองปลรดเทศบาล รร กษาราชการ
แทน
                 ปลรดเทศบาลตตาบลเมชอง
งาย
     วรนททท                           

 ไดรแจรงผลการประเมนนเมชทอวรน
ททท.............................
     แตทผถูรรร บการประเมนนไมทลงนามรร บ
ทราบ
โดยมท                              เปปน
พยาน

ลงชชทอ                               พยาน
            
(............................................
.............)
ตตาแหนทง...................................
.................................. 

     วรนททท                           
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 สสวนททส  6 ความเหปนของผมูขบบ งคบบบบญชาเหนล อขขขนไป (ถขามท)

ผมูขบบ งคบบบบญชาเหนล อขขขนไป ผมูขบบ งคบบบบญชาเหนล อขขขนไปอทกชบ ขนหนขส ง

 เหปนดรวยกรบผลการประเมนนขรางตรน
 มทความเหปนตทาง ดร งนทร
....................................................................
...................
....................................................................
...........................................................
....................................................................
...........................................................

 เหปนดรวยกรบผลการประเมนนขรางตรน
 มทความเหปนตทาง ดร งนทร
..........................................................................
.........................
..........................................................................
.................................................................
..........................................................................
.................................................................
     คะแนนทททควรไดรรร บรรอย
ละ..................................................

                
ลงชชทอ..............................................................
....

ลงชชทอ......................................................

                               
(……………………………………….)

                        (นายสตุวนทยม  อตุปปนนใจ)

               ตตาแหนทง  
………………………………………………………
….

ตตาแหนทง รองปลรดเทศบาล รร กษาราชการแทน
          ปลรดเทศบาลตตาบลเมชองงาย

               วรน
ททท...............................................................

วรนททท............................................................

สสวนททส  7 มตมคณะกรรมการกลบ สนกรองการประเมมนผล
การปฏมบบตมงาน 

สสวนททส  8 ความเหปนของนายกเทศมนตรท



 เหปนชอบตามผลคะแนนทททผถูรประเมนนเสนอ
 มทความเหปนตทาง ดร งนทร
....................................................................
...................
....................................................................
...........................................................
....................................................................
...........................................................

คะแนนทททควรไดรรร บ..................................คะแนน

 เหปนดรวยตามมตนคณะกรรมการกลร ทนกรองการประเมนนผลการ
ปฏนบรตนงาน
 มทความเหปนตทาง ดร งนทร
..........................................................................
.........................
..........................................................................
.................................................................
..........................................................................
.................................................................

คะแนนทททควรไดรรร บ........................................คะแนน

                
ลงชชทอ..............................................................
....

ลงชชทอ......................................................

                                (นายสตุวนทยม  อตุปปนนใจ)                      (นายยงยตุทธ  สตุวภาพ)
               ตตาแหนทง  ประธานคณะกรรมการกลร ทนกรองฯ ตตาแหนทง นายกเทศมนตรทตตาบลเมชองงาย
               วรน
ททท...............................................................

วรนททท............................................................



คคคำรร บรองกคำรปฏฏบรตฏรคำชกคำร
รองปลลดเทศบาลตตาบลเมมองงาย

เทศบาลตตาบลเมมองงาย อตาเภอเชชยงดาว จลงหวลดเชชยงใหมม
ประจตาปช งบประมาณ พ.ศ. 2561

------------------------------------------
1. คตารล บรองระหวมาง

       นายยงยยุทธ  สยุวภาพ             ตตาแหนมง    นายกเทศมนตรชตตาบลเมมองงาย   
ผผผรล บคตารล บรอง
                                                       และ

       นายสยุววิทยย  อยุปปวินใจ              ตตาแหนมง    รองปลลดเทศบาล รล กษาราชการ
แทน    ผผผท ตาคตารล บรอง
      ปลลดเทศบาลตตาบลเมมองงาย             
2. คตารล บรองนชผ เปปนคตารล บรองฝม ายเดชยว มวิใชมสลญญาและใชผส ตาหรล บระยะเวลาเรวิมม
ตล ผงแตม
 วลนทชม   1   ตยุลาคม   2560     ถถงวลนทชม   31   มชนาคม   2561

  วลนทชม   1   เมษายน   2561   ถถงวลนทชม   30   กลนยายน   2561
3. รายละเอชยดของคตารล บรอง ไดผแกม ตลวชชผวลดผลการปฏวิบลตวิราชการรายบยุคคล นตผา

หนล ก เปผ าหมาย เกณฑยการใหผ คะแนน และรายละเอชยดอมมนๆ ตามทชมปรากฏอยผ มใน
เอกสารประกอบทผายคตารล บรองนชผ

4. ขผาพเจผา นายยงยยุทธ  สยุวภาพ    ผผผรล บคตารล บรอง ในฐานะผผผบล งคลบบลญชาของ   
นายสยุววิทยย  อยุปปวินใจ         ไดผพวิจารณาและเหปนชอบกลบตลวชชผวลดผลการปฏวิบลตวิ
ราชการรายบยุคคล นตผาหนล ก เปผ าหมาย เกณฑยการใหผคะแนน และรายละเอชยดอมมนๆ
ตามทชมปรากฏอยผ มในเอกสารประกอบทผายคตารล บรองนชผ  และขผาพเจผายวินดชจะใหผคตา
แนะนตา กตากลบ และตรวจสอบผลการปฏวิบลตวิราชการของ   นายสยุววิทยย  อยุปปวินใจ  
ใหผเปปนไปตามคตารล บรองทชมจลดทตาขถผนนชผ

5. ขผาพเจผา นายสยุววิทยย  อยุปปวินใจ     ผผผท ตาคตารล บรอง ไดผทตาความเขผาใจคตารล บรองตาม
3 แลผว ขอรล บรองวมาจะ มยุ มงมล มน ปฏวิบลตวิราชการใหผเกวิดผลงานทชมดชตามเปผ าหมายของ
ตลวชชผวลดแตมละตลวในระดลบสผงสยุด



6. ผผผรล บคตารล บรองและผผผท ตาคตารล บรองไดผเขผาใจในคตารล บรองการปฏวิบลตวิราชการและ
เหปนพผองกลนแลผว จถงไดผ        ลงลายมมอชมมอไวผเปปนสตาคลญ

   …………………………………… 
………………………………………

     (นายสยุววิทยย  อยุปปวินใจ)                        (นายยง
ยยุทธ  สยุวภาพ  )
         ผผผท ตาคตารล บรอง           ผผผรล บคตารล บรอง
 

เอกสารประกอบคตารล บรองการปฏวิบลตวิราชการ
นายสยุววิทยย  อยุปปวินใจ   ตตาแหนมง รองปลลดเทศบาลตตาบลเมมองงาย (นล กบรวิหารงาน

ทผองถวิมน) 
เทศบาลตตาบลเมมองงาย อตาเภอเชชยงดาว จลงหวลดเชชยงใหมม

ประจตาปช งบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 เมษายน 2561 – 30 กลนยายน 2561)

  การประเมวินผลการปฏวิบลตวิราชการ จะบรรลยุผลส ตาเรปจมากนผอยเพชยงใด
ขถผนอยผ มกลบบยุคลากรในสลงกลดทยุกคนตผองตระหนล กถถงความสตาคลญของการประเมวินผล
การปฏวิบลตวิราชการ ซถมงเปปนกลไกทชมส ตาคลญในการกระตยุผนและผลลกดลนใหผมชการ
ปรล บปรยุงประสวิทธวิภาพและประสวิทธวิผลการปฏวิบลตวิราชการของเทศบาลตตาบลเมมอง
งาย ใหผบรรลยุเปผ าหมาย โดยตผองรมวมกลนพลฒนาเครมมองมมอทชมใชผในการประเมวินผลการ
ปฏวิบลตวิราชการใหผมชความเหมาะสม ชลดเจน และเปปนธรรมกลบทยุกฝม าย

ดล งนล ผน ขผาพเจผา นายสยุววิทยย  อยุปปวินใจ   พนล กงานเทศบาล ตตาแหนมง   
รองปลลดเทศบาลตตาบลเมมองงาย    (  นล กบรวิหารงานทผองถวิมน  )  จถงไดผจลดทตาขผอตกลง
การปฏวิบลตวิราชการระหวมาง  รองปลลดเทศบาลตตาบลเมมองงาย รล กษาราชการแทน
ปลลดเทศบาลตตาบลเมมองงาย กลบ นายกเทศมนตรชตตาบลเมมองงาย เพมมอกตาหนดเปผ า
หมายและตลวชชผวลดในการประเมวินผลการปฏวิบลตวิราชการ ประจตาปช งบประมาณ พ.ศ. 
2561 (1 เมษายน 2561–30 กลนยายน 2561) รายละเอชยดขผอตกลง 
ประกอบดผวย

สสวนททส  1 ดดคำนผลสรมฤทธฏธของงคำน (รดอยละ 70)



1. การกตากลบดผแลการดตาเนวินงานตามภารกวิจของเทศบาลตตาบลเมมอง
งาย ซถมงเกชมยวขผองกลบการตวิดตาม เรมงรล ด และการดตาเนวินงานตามโครงการ/กวิจกรรม 
ใหผเปปนไปตามกฎ ระเบชยบ ขผอบลงคลบ ขผอปฏวิบลตวิ หนล งสมอสล มง และสอดคลผองกลบ
นโยบายของรล ฐบาล, จลงหวลด, อตาเภอ, และผผผบรวิหาร เพมมอใหผการดตาเนวินงานไดผ
ส ตาเรปจตามวลตถยุประสงคยทชมวางไวผ ซถมงไดผรล บมอบหมายใหผการกตากลบดผแลการดตาเนวิน
งานของ กองชมาง และ
กองสาธารณสยุขและสวิมงแวดลผอม (สอดคลผองกลบหนผาทชมและความรล บผวิดชอบหลลก
ดผานแผนงานบรวิหารงานทล มวไป)
  2. งานทะเบชยนราษฎร ของสตานล กทะเบชยนทผองถวิมนเทศบาลตตาบล
เมมองงาย (สอดคลผองกลบหนผาทชมและความรล บผวิดชอบหลลกดผานแผนงานบรวิหารงาน
ทล มวไป)

3. โครงการคลดแยกขยะโดยชยุมชน (สอดคลผองกลบยยุทธศาสตรยการ
พลฒนาของเทศบาลตตาบล  เมมองงาย ยยุทธศาสตรยทชม 3 การพลฒนาดผานสลงคมและ
คยุณภาพชชววิต)

สสวนททส  2 ดดคำนพฤตฏกรรมกคำรปฏฏบรตฏรคำชกคำร (สมรรถนะ) 
(รดอยละ 30) ตคำมททส  ก.ท. กคคำหนดในมคำตรฐคำนกคคำหนดตคคำแหนสง 
 โดยกตาหนดเปผ าหมาย และตลวชชผวลดในการประเมวินผลการปฏวิบลตวิ
ราชการ ดล งนชผ



เอกสคำรประกอบคคคำรร บรองกคำรปฏฏบรตฏรคำชกคำร
    นายสยุววิทยย  อยุปปวินใจ   ตตาแหนมง   รองปลลดเทศบาลตตาบลเมมองงาย   เทศบาลตตาบลเมมองงาย  อตาเภอเชชยงดาว  จล งหวลดเชชยงใหมม

ประจตาปช งบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบการประเมวิน  ครล ผงทชม 1 (วลนทชม 1 ต.ค. 2560 ถถงวลนทชม 31 มช.ค. 2561)  ครล ผงทชม 2 (วลนทชม 1 เม.ย. 2561 ถถงวลนทชม 30

กลนยายน 2561)
ชมมอผผผท ตาคตารล บรอง     นายสยุววิทยย  อยุปปวินใจ                     ลงนาม                                      
ชมมอผผผรล บคตารล บรอง     นายยงยยุทธ  สยุวภาพ                     ลงนาม                                      
สสวนททส  1 ดดคำนผลสรมฤทธฏธของงคำน (รดอยละ 70)
งานทชมรล บผวิดชอบตามขผอ

ตกลง
นตผา

หนล ก
ตลวชชผวลด/เปผ า

หมาย
เกณฑยการใหผคะแนน

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
1. กคำรกคคำกร บดดูแลกคำร
ดคคำเนฏนงคำนตคำมภคำรกฏจ
ของเทศบคำลตคคำบล
เมมองงคำย ซถมงเกชมยวขผองกลบ
การตวิดตาม เรมงรล ด และ
การดตาเนวินงานตาม
โครงการ/กวิจกรรม ใหผ
เปปนไปตามกฎ ระเบชยบ 
ขผอบลงคลบ ขผอปฏวิบลตวิ 
หนล งสมอสล มง และสอดคลผอง
กลบนโยบายของรล ฐบาล, 
จลงหวลด, อตาเภอ, และผผผ

30 เชฏงปรฏมคำณ
การกตากลบ ควบคยุม 
ดผแล การดตาเนวิน
กวิจกรรมตาม
โครงการทชมปรากฏ
ใน
เทศบลญญลตวิงบ
ประมาณรายจมาย
ประจตาปช , นโยบาย
รล ฐบาล, จล งหวลด, 
อตาเภอ และ
นโยบายของผผผ
บรวิหาร ส ตาเรปจเปปน
ไปตาม
วลตถยุประสงคย 

การกตากลบ
ดผแลการ
ดตาเนวินงาน
ตามนโยบาย
สตาเรปจเปปน
ไปตาม
วลตถยุประสง
คย ไมมนผอย
กวมา
รผอยละ 60

การกตากลบดผแล
การดตาเนวิน
งาน
ตามนโยบาย 
ส ตาเรปจเปปนไป
ตาม
วลตถยุประสงคย 
รผอยละ 60-
69

การกตากลบดผแล
การดตาเนวิน
งาน
ตามนโยบาย 
ส ตาเรปจเปปนไป
ตาม
วลตถยุประสงคย 
รผอยละ 70-
79

การกตากลบ
ดผแล
การดตาเนวิน
งานตาม
นโยบาย 
ส ตาเรปจเปปน
ไปตาม
วลตถยุประสง
คย รผอยละ 
80-89

การกตากลบ
ดผแลการ
ดตาเนวินงาน
ตามนโยบาย
สตาเรปจเปปน
ไปตาม
วลตถยุประสง
คย รผอยละ 
90-100

การกตากลบ
ดผแลการ
ดตาเนวินงาน
ตามนโยบาย
สตาเรปจเปปน
ไปตาม
วลตถยุประสง
คย เกวินกวมา
เปผ าหมายทชม
กตาหนด



บรวิหาร เพมมอใหผการดตาเนวิน
งานไดผส ตาเรปจตาม
วลตถยุประสงคยทชมวางไวผ ซถมง
ไดผรล บมอบหมายใหผการ
กตากลบดผแลการดตาเนวินงาน

เชฏงคคุณภคำพ
ดตาเนวินงานตาม
ระเบชยบ
ทชมเกชมยวขผอง และ
เนมผ อหา
ในการดตาเนวิน
กวิจกรรม
มชความถผกตผอง 
ครบถผวน ชลดเจน 
ครอบคลยุม และนตา
ไปปฏวิบลตวิไดผ

การดตาเนวิน
งานตาม
กวิจกรรม
ไมมถผกตผอง
ตามขล ผนตอน
การดตาเนวิน
งาน

การดตาเนวินงาน
ตามกวิจกรรม 
ถผกตผอง
และเปปนไปตาม
ขล ผนตอนการ
ดตาเนวินงาน 
แตมไมมชลดเจน

การดตาเนวินงาน
ตามกวิจกรรม
ถผกตผอง เปปนไป
ตามขล ผนตอน
การเนวินงาน
แตมไมมครบถผวน

การดตาเนวิน
งานตาม
กวิจกรรม
ถผกตผอง เปปน
ไปตามขล ผน
ตอนการ
ดตาเนวินงาน 
ครบถผวน 
แตมสามารถ
นตาไปปฏวิบลตวิ
ไดผบางสมวน

การดตาเนวิน
งานตาม
กวิจกรรม
ถผกตผอง เปปน
ไปตามขล ผน
ตอนการ
ดตาเนวินงาน 
ครบถผวน
ครอบคลยุม 
แตมสามารถ
นตาไปปฏวิบลตวิ
ไดผบางสมวน

การดตาเนวิน
งานตาม
กวิจกรรม
ถผกตผอง ครบ
ถผวน ชลดเจน 
ครอบคลยุม
เปปนไปตาม
ตามขล ผนตอน
การดตาเนวิน
งาน และนตา
ไปปฏวิบลตวิ
ไดผทล ผงหมด

-2-

งานทชมรล บผวิดชอบตามขผอ
ตกลง

นตผา
หนล ก

ตลวชชผวลด/เปผ า
หมาย

เกณฑยการใหผคะแนน
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

(ตสอ)
1. กคำรกคคำกร บดดูแลกคำร
ดคคำเนฏนงคำนตคำมภคำรกฏจ
ของเทศบคำลตคคำบล
เมมองงคำย

เชฏงประโยชนธ
โครงการ/กวิจกรรม
ดตาเนวินการแลผว
เสรปจตามระยะเวลา
ทชมกตาหนด
(กตาหนดเวลา
ภายใน 
7 วลน) 

ไมมสามารถ
ดตาเนวินการ
แลผวเสรปจ
ภายในระยะ
เวลาทชม
กตาหนด

ดตาเนวินการ
แลผวเสรปจ
ภายในระยะ
เวลา
ทชมกตาหนด 
นผอยกวมารผอย
ละ 60

ดตาเนวินการ
แลผวเสรปจ
ภายในระยะ
เวลา
ทชมกตาหนด 
รผอยละ 60-
69

ดตาเนวินการ
แลผวเสรปจ
ภายในระยะ
เวลา
ทชมกตาหนด 
รผอยละ 70-
79

ดตาเนวินการ
แลผวเสรปจ
ภายในระยะ
เวลา
ทชมกตาหนด 
รผอยละ 80-
89

ดตาเนวินการ
แลผวเสรปจ
ภายในระยะ
เวลา
ทชมกตาหนด 
รผอยละ 90-
99

ดตาเนวินการ
แลผวเสรปจ
ภายใน
ระยะเวลา
ทชมกตาหนด 
รผอยละ 
100

ดตาเนวินการ
แลผวเสรปจ
กมอนระยะ
เวลาทชม
กตาหนด



-3-

งานทชมรล บผวิดชอบตามขผอ
ตกลง

นตผา
หนล ก

ตลวชชผวลด/เปผ า
หมาย

เกณฑยการใหผคะแนน
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

2. งคำนทะเบทยนรคำษฎร 
สคคำนร กทะเบทยนทดองถฏสน
เทศบคำลตคคำบลเมมองงคำย

20 เชฏงปรฏมคำณ
กตากลบ ดผแล ควบคยุม
การดตาเนวินกวิจกรรม
ตามระเบชยบ
กฎหมายวมาดผวย
การทะเบชยนราษฎร
ของกระทรวง
มหาดไทย, การ
พวิจารณาสถานะ
บยุคคลการจลดการ
ปล ญหาสาธารณะ

กตากลบดผแลฯ
ไมมถถงรผอยละ
60

กตากลบดผแลฯ 
ตล ผงแตม รผอยละ 
60-69

กตากลบดผแลฯ 
ตล ผงแตม รผอยละ 
70-79

กตากลบดผแลฯ 
ตล ผงแตมรผอยละ
80-89

กตากลบดผแลฯ 
ตล ผงแตมรผอยละ
90-100

กตากลบดผแล 
เกวินกวมาเปผ า
หมายทชม
กตาหนด



และสวิทธวิบยุคคล
(รผอยละ 80 ควิด
เปปน 100%)
เชฏงคคุณภคำพ
ดตาเนวินงานตาม
ระเบชยบ
ทชมเกชมยวขผองและ
เนมผ อหาในการ
ดตาเนวินกวิจกรรม 
มชความถผกตผอง 
ครบถผวน 
ครอบคลยุม รวดเรปว
และความพถงพอใจ

การดตาเนวิน
งานไมมถผก
ตผองตามขล ผน
ตอน

การดตาเนวิน
งาน
ถผกตผอง
และเปปนไป
ตามขล ผนตอน
การดตาเนวิน
งาน 
แตมไมมชลดเจน

การดตาเนวิน
งาน
ถผกตผอง 
เปปนไปตามขล ผน
ตอนการเนวิน
งาน
แตมไมมครบ
ถผวน

การดตาเนวิน
งาน ถผกตผอง
เปปนไปตาม
ขล ผนตอนการ
ดตาเนวินงาน 
ครบถผวน 
แตมสามารถ
นตาไปปฏวิบลตวิ
ไดผบางสมวน

การดตาเนวิน
งาน ถผกตผอง
เปปนไปตาม
ตามขล ผนตอน
การดตาเนวิน
งาน ครบ
ถผวน 
ครอบคลยุม 
และนตาไป
ปฏวิบลตวิ
ไดผทล ผงหมด

การดตาเนวิน
งาน ถผกตผอง
เปปนไปตาม
ตามขล ผนตอน
การดตาเนวิน
งาน ครบ
ถผวน ชลดเจน
ตามชล ผนตอน
การดตาเนวิน
งาน 
ครอบคลยุม 
และนตาไป
ปฏวิบลตวิ
ไดผทล ผงหมด

เชฏงประโยชนธ
สามารถดตาเนวินงาน
เปปนไปตามระยะ
เวลาทชมกตาหนด 

ไมมสามารถ
ดตาเนวินการ
แลผวเสรปจ
ภายในระยะ
เวลาทชม
กตาหนด

ดตาเนวินการ
แลผวเสรปจ
ภายในระยะ
เวลา
ทชมกตาหนด 
รผอยละ 70-
74

ดตาเนวินการ
แลผวเสรปจ
ภายในระยะ
เวลา
ทชมกตาหนด 
รผอยละ 75-
79

ดตาเนวินการ
แลผวเสรปจ
ภายในระยะ
เวลา
ทชมกตาหนด 
รผอยละ 80-
84

ดตาเนวินการ
แลผวเสรปจ
ภายในระยะ
เวลา
ทชมกตาหนด 
รผอยละ 85-
89

ดตาเนวินการ
แลผวเสรปจ
ภายในระยะ
เวลา
ทชมกตาหนด 
รผอยละ 90-
94

ดตาเนวินการ
แลผวเสรปจ
ภายใน
ระยะเวลา
ทชมกตาหนด 
รผอยละ 
95-100

ดตาเนวินการ
แลผวเสรปจ
ภายใน
ระยะเวลา
ทชมกตาหนด 
เกวินกวมา
เปผ าหมายทชม
กตาหนด
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งานทชมรล บผวิดชอบตามขผอ

ตกลง
นตผา

หนล ก
ตลวชชผวลด/เปผ า

หมาย
เกณฑยการใหผคะแนน

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
3. โครงกคำรครดแยก 20 เชฏงปรฏมคำณ

จตานวนขยะใน ปรวิมาณขยะ ปรวิมาณขยะ ปรวิมาณขยะ ปรวิมาณขยะ ปรวิมาณขยะ ปรวิมาณขยะ



ขยะโดยชคุมชน เพมมอสมง
เสรวิมและสนล บสนยุนใหผเกวิด
ความรมวมมมอและการมช
สมวนรมวมของชยุมชน ใน
ดผานการจลดการขยะ การ
ลดปรวิมาณขยะ การแยก
ขยะ และนตากลลบมาใชผ
ใหมม และสนล บสนยุนการ
จลดการขยะมผลฝอยแบบ
ครบวงจร 

ชยุมชน
เนมม องจากใน
ชยุมชนมชการคลด
แยกขยะอยมางถผก
ววิธช ทล ผง 7 ชยุมชน 
ลดลง 100%

ในชยุมชน
ของแตมละ
วลนลดลง
ไมมถถงรผอยละ
50

ในชยุมชนของ
แตมละวลนลด
ลง รผอยละ 
50-59

ในชยุมชนของ
แตมละวลนลด
ลง รผอยละ 
60-69

ในชยุมชน
ของ
แตมละวลนลด
ลง
รผอยละ 70-
79

ในชยุมชน
ของแตมละ
วลนลดลง 
รผอยละ 80-
89

ในชยุมชน
ของแตมละ
วลนลดลง 
รผอยละ 90-
99

เชฏงคคุณภคำพ
กตากลบดผแลการ
ดตาเนวินงานใหผ
เปปนไปตาม
ระเบชยบ และ
เนมผ อหาในการ
ดตาเนวินงาน มช
ความถผกตผอง 
ครบถผวน ชลดเจน
ครอบคลยุม และ
เรชยบรผอย

การดตาเนวิน
งานไมมถผก
ตผองตามขล ผน
ตอน

การดตาเนวิน
งาน
ถผกตผอง
และเปปนไป
ตามขล ผนตอน
การดตาเนวิน
งาน 
แตมไมมชลดเจน

การดตาเนวิน
งาน
ถผกตผอง 
เปปนไปตามขล ผน
ตอนการเนวิน
งาน
แตมไมมครบ
ถผวน

การดตาเนวิน
งาน ถผกตผอง
เปปนไปตาม
ขล ผนตอนการ
ดตาเนวินงาน 
ครบถผวน 
แตมสามารถ
นตาไปปฏวิบลตวิ
ไดผบางสมวน

การดตาเนวิน
งาน ถผกตผอง
เปปนไปตาม
ขล ผนตอนการ
ดตาเนวินงาน 
ครบถผวน
ครอบคลยุม 
แตมสามารถ
นตาไปปฏวิบลตวิ
ไดผบางสมวน

การดตาเนวิน
งาน ถผกตผอง
เปปนไปตาม
ตามขล ผนตอน
การดตาเนวิน
งาน ครบ
ถผวน 
ครอบคลยุม 
และนตาไป
ปฏวิบลตวิ
ไดผทล ผงหมด

เชฏงประโยชนธ
ขยะในบรวิเวณ
ชยุมชนและบมอ
ขยะ ไดผดตาเนวิน
การอยมางถผกววิธช
เปปนประจตาทยุก
วลน และลด
ปล ญหามลพวิษ
ทชมเกวิดจากขยะ

สามารถ
ดตาเนวินการ
ตามววิธชการทชม
กตาหนดไดผ
นผอยกวมา
รผอยละ 50

สามารถ
ดตาเนวินการ
ตามววิธชการทชม
กตาหนดไดผ
รผอยละ 50-
59

สามารถ
ดตาเนวินการ
ตามววิธชการทชม
กตาหนดไดผ
รผอยละ 60-
69

สามารถ
ดตาเนวินการ
ตามววิธชการทชม
กตาหนดไดผ
รผอยละ 
70-79

สามารถ
ดตาเนวินการ
ตามววิธชการทชม
กตาหนดไดผ
รผอยละ 
80-89

สามารถ
ดตาเนวินการ
ตามววิธชการทชม
กตาหนดไดผ
รผอยละ 
90-99

สามารถ
ดตาเนวินการ
ตามววิธชการทชม
กตาหนดไดผ
รผอยละ 
100



-5-

สสวนททส  2 ดดคำนพฤตฏกรรมกคำรปฏฏบรตฏรคำชกคำร (สมรรถนะ) (รดอยละ 30) สคคำหรร บตคคำแหนสงประเภทบรฏหคำรทดองถฏสน และประเภท
ผดูดอคคำนวยกคำรทดองถฏสน

ตร วชทดวรดสมรรถนะ นคด คำหนร ก ระดร บททสคคำดหวร ง/ตดองกคำร
สมรรถนะหลรก
1. การมยุมงผลสลมฤทธวิย 4 2
2. การยถดมล มนในความถผกตผองและจรวิยธรรม 4 2
3. ความเขผาใจในองคยกรและระบบงาน 4 2
4. การบรวิการเปปนเลวิศ 4 2
5. การทตางานเปปนทชม 4 2
สมรรถนะประจคคำผดูดบรฏหคำร
1. การเปปนผผผนตาการเปลชมยนแปลง 3 2
2. ความสามารถในการเปปนผผผนตา 3 2
3. ความสามารถในการพลฒนาคน 2 2
4. ความควิดเชวิงกลยยุทธย 2 2

นคด คำหนร กรวม 30

  ……………………………………   
………………………………………

    (นายสยุววิทยย  อยุปปวินใจ)                         (นายยงยยุทธ  สยุวภาพ)
           ผผผท ตาคตารล บรอง                                                   ผผผรล บคตารล บรอง





แบบประเมมนผลการปฏมบบตมงานของพนบ กงานเทศบาล
รอบการประเมมน   ครร รงททท 1     1   ตตุลาคม  2560         ถถง   31  มทนาคม  2561

  ครร รงททท 2     1   เมษายน 2561    ถถง   30  กรนยายน  2561

ขขอมมูลประวบตมสสวนตบ ว

ผมูขรบ บการประเมมน
ชชทอ – นามสกตุล   นางสาวททพยยสตุดา   ชรยเมชองใจ ตตาแหนทง   หรวหนราฝท ายอตานวยการ ระดรบตตาแหนทง  ตรน
ประเภทตตาแหนทง อตานวยการทรองถททน ตตาแหนทงเลขททท  13-2-01-2101-002 สรงกรด  ส ตานร กปลรดเทศบาล
ผมูขประเมมน
ชชทอ – นามสกตุล   นายอนทรตุตมย  กรนทา ตตาแหนทง    หรวหนราส ตานร กปลรด
สสวนททส  1 ผลสบมฤทธมธของงาน (ไมสนข อยกวสารขอยละ 70)

โครงการ/งาน/
กมจกรรม

(1)

นนข า
หนบ ก
(2)

เปข าหมาย (3) ผลการปฏมบบตมงาน (7) รวม
คะแนน
ผลการ
ปฏมบบ ตม
งาน

(11)
=

(8)+(9
)

+(10)

ผล
สบมฤทธมธ
ของงาน
(12)
=(2) x
(11)
10

เหตตุผลททส
ทนาใหขงาน

บรรลตุ/
ไมสบรรลตุ
เปข าหมาย
(13)

เชมง
ปรมมาณ

(4)

เชมง
คตุณภาพ

(5)

เชมง
ประโยช

นธ
(6)

ปรทมาณ
(8)

คตุณภาพ
(9)

ประโยชนย
(10)

0
.5

1

1
.5

2

2
.5

3

0
.5

1

1
.5

2

2
.5

3

0
.5

1

1
.5

2

2
.5

3

3
.5

4

1. โครงการฝฝ ก
อบรม เพชทอเพททม
ประสททธทภาพ
ในการปฏทบรตทงาน ฯ

๓๐ จตานวนผผร
เขรารร บการ
ฝถกอบรม
ทร รงหมด
(เปร าหมาย
60 คน) 
รรอยละ 
80% 
ของกลตุทม
เปร าหมาย 
คทดเปปน 

เนชร อหาของ
การฝถก
อบรม ถผก
ตรอง ครบ
ถรวน ชรดเจน
ครอบคลตุม 
นตาไปปฏทบรตท
ไดร

ผผรเขรารร บ
การฝถก
อบรม 
มทความรผร 
ความ
เขราใจ
เกททยวกรบ
เนชร อหาการ
อบรม



100%
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โครงการ/งาน/
กมจกรรม

(1)

นนข า
หนบ ก
(2)

เปข าหมาย (3) ผลการปฏมบบ ตมงาน (7) รวม
คะแนน
ผลการ
ปฏมบบ ตม
งาน

(11)
=

(8)+(9
)

+(10)

ผล
สบมฤทธมธ
ของงาน
(12)
=(2)

x
(11)
10

เหตตุผลททส
ทนาใหขงาน

บรรลตุ/
ไมสบรรลตุ
เปข าหมาย
(13)

เชมง
ปรมมาณ

(4)

เชมง
คตุณภาพ

(5)

เชมง
ประโย

ชนธ
(6)

ปรทมาณ
(8)

คตุณภาพ
(9)

ประโยชนย
(10)

0
.5

1

1
.5

2

2
.5

3

0
.5

1

1
.5

2

2
.5

3

0
.5

1

1
.5

2

2
.5

3

3
.5

4

2. โครงการฝฝ ก
อบรมการ
จบดความรมูขในการ
พบ ฒนาองคธกร 
(KM) เพชทอเพททม
ประสททธทภาพในการ
ปฏทบรตทงาน ประจตา
ปท งบประมาณ พ.ศ. 
2561

20 จตานวนผผรเขรา
รร บ
การฝถกอบรม
ทร รงหมด เปร า
หมาย 
60 คน รรอย
ละ 80% 
ของกลตุ ทม เปร า
หมาย คทดเปปน
100%

เนชร อหาของ
การฝถกอบรม 
ถผกตรอง ครบ
ถรวน ชรดเจน
ครอบคลตุม 
นตาไปปฏทบรตท
ไดร

ผผรเขรารร บ
การฝถก
อบรม 
มทความรผร 
ความ
เขราใจ
เกททยวกรบ
เนชร อหา
การอบรม

3. งานกนากบบดมูแล
งานของฝส ายอนานวย
การประกอบดขวย
1.การจรดงานรร ฐพทธทหรชอ
งานราชพทธท
2. มทการจรดทตาแผน

20 มทการจรด
ประชตุมเตรทยม
ความพรรอม
กทอนการ
ดตาเนทนงาน
ตาม

ดตาเนทนงาน
ตามระเบทยบททท
เกททยวขรองและ
เนชร อหาในการ
ดตาเนทน
กทจกรรม 

สามารถ
ดตาเนทน
โครงการ
/กทจกรรม
ตามระยะ
เวลา



ดตาเนทนงานประจตาปท
3. มทการจรดทตารายงาน
ผลการดตาเนทนงานตาม
แผนดตาเนทนงานประจตาปท
ทตุกสทรนไตรมาสและ
รายงานใหรผผรบรทหาร
ทราบ
4. มทการประชตุมสทวน
ราชการเพชทอตทดตามผล
และปร ญหาการดตาเนทน
การตามแผนฯ และ
กตาหนดแนวทางการแกร
ปร ญหา
5. มทการนตาแนวทางการ
แกรปร ญหาทททไดรจากการ
ตทดตามไปปฏทบรตท
6. มทการจรดทตารายงาน
สรตุปผลการดตาเนทน
โครงการ/กทจกรรม
7. ระบบควบคตุมภายใน
ของเทศบาลเมชองงาย
8. การจรดประชตุมสภา/
พนร กงาน/การฝถกอบรม/
การดตาเนทนกทจกรรมตาม
นโยบายของผผรบรทหาร

โครงการ/
กทจกรรม เพชทอ
ซรกซรอมการ
ปฏทบรตทงาน 
การตทดตาม
ผลการปฏทบรตท
งาน การใหร
คตาแนะนตา 
และแกรไข
ปร ญหาไมทนรอย
กวทา 
1 ครร รง/เดชอน
(รรอยละ 80 
คทดเปปน 
100%)

มทความถผก
ตรอง ครบ
ถรวน ชรดเจน 
ครอบคลตุม 
และนตาไป
ปฏทบรตทไดร

ทททก ตาหนด 
(แตทละ
งาน
กตาหนด
ระยะเวลา
 15 วรน)

นนข าหนบ กรวม 70 คะแนนททสไดข
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สสวนททส  2 พฤตมกรรมการปฏมบบตมราชการ (สมรรถนะ) (รขอยละ 30) สนาหรบ บตนาแหนสงประเภทบรมหารทของถมสน   และประเภท
อนานวยการทของถมสน

ตบ วชทขวบดสมรรถนะ
(1)

นนข า
หนบ ก
(2)

ระดบ บททส
คาด
หวบง/

ตของการ
(3)

ระดบ บททส
ประเมมน

ไดข
(4)

คะแน
น  ททส

ไดข(5)

ผลการประเมมน
(6) =(2) x

(5)
5

ระบตุเหตตุการณธ/พฤตมกรรม
ททสผมูขรบ บการประเมมนแสดงออก

(7)



สมรรถนะหลบก
1. การมตุทงผลสรมฤทธทย 4 1
2. การยถดมร ทนในความถผกตรองชอบธรรม
และจรทยธรรม 4 1

3. ความเขราใจในองคยกรและระบบงาน 4 1
4. การบรทการเปปนเลทศ 4 1
5 การทตางานเปปนททม 4 1
สมรรถนะประจนาสายงานงาน
(อยทางนรอย 3 สมรรถนะ)
1. การเปปนผผรนตาในการเปลททยนแปลง 3 1
2. ความสามารถในการเปปนผผรนตา 3 1
3. ความสามารถในการพรฒนาคน 2 1
4. การคทดเชทงกลยตุทธย 2 1

นนข าหนบ กรวม 30 คะแนนรวม
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    สรตุปผลการประเมมน

องคธประกอบการประเมมน
(1)

คะแนน(รขอย
ละ)

ผลการประเมมน(รขอยละ)
(3)

หมายเหตตุ



(2)
1. ผลสรมฤทธทยของงาน 70
2. พฤตทกรรมการปฏทบรตทราชการ 
(สมรรถนะ) 30

คะแนนรวม 100

   ระดบ บผลการประเมมน
 ดทเดทน (รรอยละ 90 ขถรนไป)
 ดทมาก (รรอยละ 80 แตทไมทถถงรรอยละ 90)
 ดท (รรอยละ 70 แตทไมทถถงรรอยละ 80)
 พอใชร (รรอยละ 60 แตทไมทถถงรรอยละ 70)
 ตรองปรร บปรตุง  (ตตทากวทารรอยละ 60)

    สสวนททส  3 แผนพบ ฒนาการปฏมบบตมราชการรายบตุคคล

ผลสบมฤทธมธของงาน /
สมรรถนะททส เลลอก

พบ ฒนา
(1)

วมธทการพบ ฒนา
(2)

ชสวงเวลาททสตของการพบ ฒนา
(3)

วมธทการวบดผลในการพบ ฒนา
(4)

การยถดมร ทนในความถผกตรอง
และจรทยธรรม

โครงการอบรมเพชทอพรฒนา
คตุณธรรม
และจรทยธรรม

เม.ย.-ก.ย.61 ปฏทบรตทหนราทททไดรอยทางถผกตรองตามระเบทยบ
วทนร ย 
และจรทยธรรม
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 สสวนททส  4 ขขอตกลงการปฏมบบตมราชการ

ชชทอ-นามสกตุล (ผผรท ตาขรอตกลง)  นางสาวทมพยธสตุดา ชบ ยเมลองใจ ตตาแหนทง หบ วหนข าฝส ายอนานวยการ(นบ กบรมหารงาน
ทบ สวไป ระดบ บตขน)  ไดรเลชอกตรวชทรวรดผลสรมฤทธทยของงาน และพฤตทกรรมการปฏทบรตทราชการ (สมรรถนะ) เพชทอขอรร บการประเมทน โดย
รทวมกรบผผรประเมทน (ผผรรร บขรอตกลง) ในการกตาหนดนตราหนร กและเปร าหมายตรวชทรวรด รวมทร รงกตาหนดนตราหนร กสมรรถนะหลรก และสมรรถนะ
ประจตาสายงานงานในแตทละสมรรถนะ พรรอมลงชชทอรร บทราบขรอตกลงการปฏทบรตทราชการรทวมกรนตร รงแตทเรททมระยะการประเมทน

ลงชชทอ 00000  0      งงงงง      000    (ผผรรร บการประเมทน) ลงชชทอ 000      งงงงงงงงงง  
งง      000  (ผผรประเมทน)

        (นางสาวททพยยสตุดา ชรยเมชองใจ)                (นายอนทรตุตมย  กรนทา)
            ตตาแหนทง  หรวหนราฝท ายอตานวยการ                                    ตตาแหนทง              หรวหนราส ตานร กปลรด

   วรนททท...................................................               วรน
ททท......................................................

สสวนททส  5  การรบ บทราบผลการประเมมน

 ไดรรร บทราบผลการประเมทนและแผน
พรฒนาการ
     ปฏทบรตทราชการรายบตุคคลแลรว

 ไดรแจรงผลการประเมทนและผผรรร บการ
ประเมทน
     ไดรลงนามรร บทราบแลรว

 ไดรแจรงผลการประเมทนเมชทอวรน
ททท.............................
     แตทผผรรร บการประเมทนไมทลงนามรร บ
ทราบ
โดย
มท.........................................
............... เปปนพยาน

ลงชชทอ 00000  00      งง  ลงชชทอ. 000  0      งงงงงงงงงงงง  
งง      00  (ผผรประเมทน)

ลงชชทอ ..........................
...................พยาน



งงง      00  (ผผรรร บการประเมทน)
          (นางสาวททพยยสตุดา  ชรยเมชองใจ)               (นายอนทรตุตมย  กรนทา)       

(..........................................
.........)

ตตาแหนทง  หรวหนราฝท ายอตานวยการ ตตาแหนทง  หรวหนราส ตานร กปลรด ตตาแหนทง.................................
................

วรน
ททท............................................
.............

วรน
ททท............................................
.....................

วรนททท
...........................................
...........
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สสวนททส  6 ความเหหนของผมูขบบ งคบบบบญชาเหนล อขฝขนไป(ถรามท)

ผมูขบบ งคบบบบญชาเหนล อขฝขนไป ผมูขบบ งคบบบบญชาเหนล อขฝขนไปอทกชบ ขนหนฝส ง
 เหปนดรวยกรบผลการประเมทน  เหปนดรวยกรบผลการประเมทน
 มทความเหปนตทาง ดรงนทร
..................................................................
..................
..................................................................
...........................................................
..................................................................
...........................................................

 มทความเหปนตทาง ดรงนทร
.......................................................................
.........................
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……



                
ลงชชทอ............................................................
......

                  
ลงชชทอ.................................................................
........

                             
(.................................................)

                                            (นายสตุวททยย  อตุปปทนใจ)

                  ตตาแหนทง 
....................................................

                          ตตาแหนทง  รองปลรดเทศบาล รร กษาราชการ
แทน
                                         ปลรดเทศบาลตตาบลเมชองงาย

                  วรน
ททท.............................................................

                          วรน
ททท.......................................................

สสวนททส  7 มตมคณะกรรมการกลบ สนกรองการประเมมนผล
การปฏมบบตมงาน

สสวนททส  8 ความเหหนของนายกเทศมนตรท

 เหปนชอบตามผลคะแนนทททผผรประเมทนเสนอ
 มทความเหปนตทาง ดร งนทร
..................................................................
...................
..................................................................
...........................................................
..................................................................
...........................................................
คะแนนทททควรไดรรร บ...................คะแนน

 เหปนดรวยตามมตทคณะกรรมการกลร ทนกรองการประเมทนผลการ
ปฏทบรตทงาน
 มทความเหปนตทาง ดร งนทร
.......................................................................
........................
.......................................................................
................................................................
.......................................................................
................................................................
คะแนนทททควรไดรรร บ...................คะแนน

                      
ลงชชทอ.........................................................

                           
ลงชชทอ....................................................

                                        (นายสตุวททยย  อตุปปทนใจ)                                          (นายยงยตุทธ สตุวภาพ)
ตตาแหนทง  ประธานคณะกรรมการกลร ทนกรองฯ ตตาแหนทง  นายกเทศมนตรทตตาบลเมชองงาย

                      วรน                            วรน



ททท............................................................ ททท........................................................



คคคำรร บรองกคำรปฏฏบรตฏรคำชกคำร
หหวหนนาส สานห กปลหด

เทศบาลตสาบลเมมองงาย อสาเภอเชชยงดาว จหงหวหดเชชยงใหมม
ประจสาปช งบประมาณ พ.ศ. 2561

------------------------------------------
1. คสารห บรองระหวมาง

       นายสสุววิทยย  อสุปปวินใจ             ตสาแหนมง    รองปลหดเทศบาล รห กษาราชการ
แทน      ผผนรห บคสารห บรอง
                                                                 ปลหดเทศบาลตสาบล
เมมองงาย                       
                                                       และ

       นายอนวิรสุตมย  กหนทา              ตสาแหนมง    หหวหนนาส สานห กปลหดเทศบาล         
ผผนท สาคสารห บรอง
2. คสารห บรองนชน เปปนคสารห บรองฝม ายเดชยว มวิใชมสหญญาและใชนส สาหรห บระยะเวลาเรวิมม
ตห นงแตม
  วหนทชม   1   ตสุลาคม   2560    ถถงวหนทชม   31   มชนาคม   2561

   วหนทชม   1   เมษายน   2561         ถถงวหนทชม   30   กหนยายน   2561
3. รายละเอชยดของคสารห บรอง ไดนแกม ตหวชชนวหดผลการปฏวิบหตวิราชการรายบสุคคล นสนา

หนห ก เปน าหมาย เกณฑยการใหน คะแนน และรายละเอชยดอมมนๆ ตามทชมปรากฏอยผ มใน
เอกสารประกอบทนายคสารห บรองนชน

4. ขนาพเจนา นายสสุววิทยย  อสุปปวินใจ   ผผนรห บคสารห บรอง ในฐานะผผนบห งคหบบหญชาของ  นา
ยอนวิรสุตมย  กหนทา ไดน พวิจารณาและเหปนชอบกหบตหวชชนวหดผลการปฏวิบหตวิราชการราย
บสุคคล นสนาหนห ก เปน าหมาย เกณฑยการใหนคะแนน และรายละเอชยดอมมนๆ ตามทชม
ปรากฏอยผ มในเอกสารประกอบทนายคสารห บรองนชน  และขนาพเจนายวินดชจะใหนคสาแนะนสา 
กสากหบ และตรวจสอบผลการปฏวิบหตวิราชการของ   นายอนวิรสุตมย  กหนทา   ใหนเปปน
ไปตามคสารห บรองทชมจหดทสาขถนนนชน

5. ขนาพเจนา นายอนวิรสุตมย  กหนทา     ผผนท สาคสารห บรอง ไดนทสาความเขนาใจคสารห บรองตาม 
3 แลนว ขอรห บรองวมาจะ มสุ มงมห มน ปฏวิบหตวิราชการใหนเกวิดผลงานทชมดชตามเปน าหมายของ
ตหวชชนวหดแตมละตหวในระดหบสผงสสุด



6. ผผนรห บคสารห บรองและผผนท สาคสารห บรองไดนเขนาใจในคสารห บรองการปฏวิบหตวิราชการและ
เหปนพนองกหนแลนว จถงไดน        ลงลายมมอชมมอไวนเปปนสสาคหญ

   …………………………………… 
………………………………………

     (นายอนวิรสุตมย  กหนทา)                           (นายสสุววิทยย 
อสุปปวินใจ  )
         ผผนท สาคสารห บรอง             ผผนรห บคสา
รห บรอง
 

เอกสารประกอบคสารห บรองการปฏวิบหตวิราชการ
นายอนวิรสุตมย  กหนทา ตสาแหนมง หหวหนนาส สานห กปลหด (นห กบรวิหารงานทห มวไป) 

เทศบาลตสาบลเมมองงาย อสาเภอเชชยงดาว จหงหวหดเชชยงใหมม
ประจสาปช งบประมาณ พ.ศ. 2561

(1 เมษายน 2561 – 30 กหนยายน 2561)

  การประเมวินผลการปฏวิบหตวิราชการ จะบรรลสุผลส สาเรปจมากนนอยเพชยงใด
ขถนนอยผ มกหบบสุคลากรในสหงกหดทสุกคนตนองตระหนห กถถงความสสาคหญของการประเมวินผล
การปฏวิบหตวิราชการ ซถมงเปปนกลไกทชมส สาคหญในการกระตสุนนและผลหกดหนใหนมชการ
ปรห บปรสุงประสวิทธวิภาพและประสวิทธวิผลการปฏวิบหตวิราชการของเทศบาลตสาบลเมมอง
งาย ใหนบรรลสุเปน าหมาย โดยตนองรมวมกหนพหฒนาเครมมองมมอทชมใชนในการประเมวินผลการ
ปฏวิบหตวิราชการใหนมชความเหมาะสม ชหดเจน และเปปนธรรมกหบทสุกฝม าย

ดห งนห นน ขนาพเจนา นายอนวิรสุตมย  กหนทา  พนห กงานเทศบาล ตสาแหนมง   
หห วหนนาส สานห กปลหด        (  นห กบรวิหารงานทห มวไป  )  จถงไดนจหดทสาขนอตกลงการปฏวิบหตวิ
ราชการระหวมาง  หหวหนนาส สานห กปลหด กหบ ปลหดเทศบาลตสาบลเมมองงาย เพมมอกสาหนด
เปน าหมายและตหวชชนวหดในการประเมวินผลการปฏวิบหตวิราชการ ประจสาปช งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (1 เมษายน  2561-30 กหนยายน 2561) รายละเอชยดขนอตกลง 
ประกอบดนวย

สสวนททส  1 ดดคำนผลสรมฤทธฏธของงคำน (รดอยละ 70)
1. การกสากหบดผแลงานของหหวหนนาส สานห กปลหด เพมมอตวิดตาม เรมงรห ด การ

ดสาเนวินงานใหนเปปนไปตามทวิศทาง แนวนโยบาย กลยสุทธยแผนงานโครงการ และ



สอดคลนองกหบนโยบายของผผนบรวิหาร และใหนการดสาเนวินงานบรรลสุเปน าหมายและผล
สหมฤทธวิยตามทชมกสาหนดไวน (สอดคลนองกหบหนนาทชมและความรห บผวิดชอบหลหกดนานแผน
งานบรวิหารงานทห มวไป)
 2. โครงการจมายเบชนยยหงชชพใหนแกมผผนสผงอายสุ เบชนยความพวิการ และเบชนย
ยหงชชพผผนปม วยเอดสย (สอดคลนองกหบยสุทธศาสตรยการพหฒนาของเทศบาลตสาบลเมมองงาย
ยสุทธศาสตรยทชม 3 การพหฒนาดนานสหงคมและคสุณภาพชชววิต)
 3. การดสาเนวินการจหดตห นงศผนยยชมวยเหลมอประชาชนของเทศบาลตสาบล
เมมองงาย ประกอบดนวย ดนานงานสาธารณภหย, ดนานการสมงเสรวิมและพหฒนาคสุณภาพ
ชชววิต และดนานการปน องกหนและควบคสุมโรคตวิดตมอ (สอดคลนองกหบยสุทธศาสตรยการ
พหฒนาของเทศบาลตสาบลเมมองงาย ยสุทธศาสตรยทชม 3 การพหฒนาดนานสหงคมและ
คสุณภาพชชววิต)

สสวนททส  2 ดดคำนพฤตฏกรรมกคำรปฏฏบรตฏรคำชกคำร (สมรรถนะ) 
(รดอยละ 30) ตคำมททส  ก.ท. กคคำหนดในมคำตรฐคำนกคคำหนดตคคำแหนสง 
 โดยกสาหนดเปน าหมาย และตหวชชนวหดในการประเมวินผลการปฏวิบหตวิ
ราชการ ดห งนชน



เอกสคำรประกอบคคคำรร บรองกคำรปฏฏบรตฏรคำชกคำร
    นายอนวิรสุตมย กหนทา      ตสาแหนมง   หหวหนนาส สานห กปลหดเทศบาล   เทศบาลตสาบลเมมองงาย  อสาเภอเชชยงดาว  จห งหวหดเชชยงใหมม

ประจสาปช งบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบการประเมวิน  ครห นงทชม 1 (วหนทชม 1 ต.ค. 2560 ถถงวหนทชม 31 มช.ค. 2561)   ครห นงทชม 2 (วหนทชม 1 เม.ย. 2561 ถถงวหนทชม 30

กหนยายน 2561)
ชมมอผผนท สาคสารห บรอง     นายอนวิรสุตมย กหนทา                        ลงนาม                                   
ชมมอผผนรห บคสารห บรอง     นายสสุววิทยย  อสุปปวินใจ                     ลงนาม                                      
สสวนททส  1 ดดคำนผลสรมฤทธฏธของงคำน (รดอยละ 70)
งานทชมรห บผวิดชอบตามขนอ

ตกลง
นสนา

หนห ก
ตหวชชนวหด/เปน า

หมาย
เกณฑยการใหนคะแนน

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
1. การกสากหบดผแลงาน
ของหหวหนนาส สานห กปลหด 
เพมมอตวิดตาม เรมงรห ด การดสาเนวิน
งานใหนเปปนไปตามทวิศทาง 
แนวนโยบาย กลยสุทธยแผนงาน
โครงการ และสอดคลนองกหบ
นโยบายของผผนบรวิหาร และ
ใหนการดสาเนวินงานบรรลสุเปน า
หมายและผลสหมฤทธวิยตามทชม
กสาหนดไวน ประกอบดนวย
1. งานการเจนาหนนาทชม
2. งานแผนและงบประมาณ
3. งานบรวิหารงานทห มวไป
4. งานทะเบชยนราษฎร
5. งานพหฒนาชสุมชน
6. งานธสุรการ
7. งานปน องกหนและบรรเทา
สาธารณภหย 

30 เชฏงปรฏมคำณ
มชประชสุมเพมมอเตรชยม
ความพรนอม และ
ซหกซนอมการปฏวิบหตวิ
งาน วางแผนงาน 
แนวทาง ขห นนตอน 
การใหนคสาแนะนสา 
ตลอดจนการแกนไข
ปห ญหา  
(1 ปช  งบประมาณ)

จหดประชสุม 
และใหนคสา
ปรถกษา
แนะนสาการ
ปฏวิบหตวิงาน
จสานวน
2 ครห นง/
เดมอน

จหดประชสุม 
และใหนคสา
ปรถกษา
แนะนสาการ
ปฏวิบหตวิงาน 
จสานวน
4 ครห นง/เดมอน

จหดประชสุม 
และใหนคสา
ปรถกษา
แนะนสาการ
ปฏวิบหตวิงาน
จสานวน
3 ครห นง/เดมอน

จหดประชสุม 
และใหนคสา
ปรถกษา
แนะนสาการ
ปฏวิบหตวิงาน 
จสานวน
4 ครห นง/
เดมอน

จหดประชสุม 
และใหนคสา
ปรถกษา
แนะนสาการ
ปฏวิบหตวิงาน 
จสานวน
5 ครห นง/
เดมอน

จหดประชสุม 
และใหนคสา
ปรถกษา
แนะนสาการ
ปฏวิบหตวิงาน
มากกวมา
6 ครห นง/
เดมอน 
ขถนนไป

เชฏงคคุณภคำพ
ดสาเนวินงานตาม
ระเบชยบ
ทชมเกชมยวขนอง และ
เนมน อหา
ในการดสาเนวิน
กวิจกรรม
มชความถผกตนอง 

การดสาเนวิน
งานตาม
กวิจกรรม
ไมมถผกตนอง
ตามขห นนตอน
การดสาเนวิน
งาน

การดสาเนวินงาน
ตามกวิจกรรม 
ถผกตนอง
และเปปนไปตาม
ขห นนตอนการ
ดสาเนวินงาน 
แตมไมมชหดเจน

การดสาเนวินงาน
ตามกวิจกรรม 
ถผกตนอง เปปนไป
ตามขห นนตอน
การเนวินงาน
แตมไมมครบถนวน

การดสาเนวิน
งานตาม
กวิจกรรม
ถผกตนอง เปปน
ไปตามขห นน
ตอนการ
ดสาเนวินงาน 
ครบถนวน 

การดสาเนวิน
งานตาม
กวิจกรรม
ถผกตนอง เปปน
ไปตามขห นน
ตอนการ
ดสาเนวินงาน 
ครบถนวน

การดสาเนวิน
งานตาม
กวิจกรรม
ถผกตนอง เปปน
ไปตามขห นน
ตอนการ
ดสาเนวินงาน 
ครบถนวน 



ครบถนวน ชหดเจน 
ครอบคลสุม และนสา
ไปปฏวิบหตวิไดน

แตมสามารถ
นสาไปปฏวิบหตวิ
ไดนบางสมวน

ครอบคลสุม 
แตมสามารถ
นสาไปปฏวิบหตวิ
ไดนบางสมวน

ชหดเจนตาม
ขห นนตอน 
ครอบคลสุม 
และนสาไป
ปฏวิบหตวิ
ไดนทห นงหมด

-2-

งานทชมรห บผวิดชอบตามขนอ
ตกลง

นสนา
หนห ก

ตหวชชนวหด/เปน า
หมาย

เกณฑยการใหนคะแนน
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

(ตสอ)
โดยควบคสุม กสากหบ ดผแลการ
ดสาเนวินงานตามโครงการ/
กวิจกรรม ประกอบดนวย
1. การจหดงานรห ฐพวิธชหรมองาน
ราชพวิธช
2. การกสากหบดผแลการเลมมอน
ขห นนประจสาปช  3. การจหดทสาแผน
พหฒนาทนองถวิมน
(แผนพหฒนาสามปช)
4. การจหดทสาเทศบหญญหตวิงบ
ประมาณรายจมายประจสาปช
5. การตวิดตามผลการดสาเนวิน
งานตาม
เทศบหญญหตวิงบประมาณ
6. การดสาเนวินงานของสภา
เทศบาลตสาบลเมมองงาย
7. การชมวยเหลมอผผนประสบภหย

เชฏงประโยชนธ
โครงการ/กวิจกรรม
ดสาเนวินการแลนว
เสรปจตามระยะเวลา
ทชมกสาหนด 

ไมมสามารถ
ดสาเนวินการ
แลนวเสรปจ
ภายในระยะ
เวลาทชม
กสาหนด

ดสาเนวินการ
แลนวเสรปจ
ภายในระยะ
เวลา
ทชมกสาหนด 
นนอยกวมารนอย
ละ 60

ดสาเนวินการ
แลนวเสรปจ
ภายในระยะ
เวลา
ทชมกสาหนด 
รนอยละ 60-
69

ดสาเนวินการ
แลนวเสรปจ
ภายในระยะ
เวลา
ทชมกสาหนด 
รนอยละ 70-
79

ดสาเนวินการ
แลนวเสรปจ
ภายในระยะ
เวลา
ทชมกสาหนด 
รนอยละ 80-
89

ดสาเนวินการ
แลนวเสรปจ
ภายในระยะ
เวลา
ทชมกสาหนด 
รนอยละ 90-
99

ดสาเนวินการ
แลนวเสรปจ
ภายใน
ระยะเวลา
ทชมกสาหนด
รนอยละ 
100 

ดสาเนวินการ
แลนวเสรปจ
กมอนระยะ
เวลา
ทชมกสาหนด
ซถมงเกวินเปน า
หมายทชม
กสาหนดไวน



ตามสถานการณยตมาง ๆ ตาม
ระเบชยบของการชมวยเหลมอฯ
8. การดสาเนวินงานเพมมอสมง
เสรวิมกวิจกรรมของผผนสผงอายสุใน
เขต ทต.เมมองงาย
9. การดสาเนวินงานของศผนยย
การเรชยนรผนเพมมอชสุมชนคนเมมอง
งายตามแนวปรห ชญาเศรษฐกวิจ
พอเพชยง
10. การรห บ-สมงหนห งสมอตาม
ระเบชยบงานสารบรรณ
11. การจหดประชสุม/การ
รายงานการประชสุม/การฝถก
อบรมตามโครงการ
ทชมเกชมยวขนอง ซถมงเปปนตาม
นโยบายของรห ฐบาล, จหงหวหด, 
อสาเภอ และผผนบรวิหาร

-3-

งานทชมรห บผวิดชอบตามขนอ
ตกลง

นสนา
หนห ก

ตหวชชนวหด/เปน า
หมาย

เกณฑยการใหนคะแนน
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

2. การควบคสุม ดผแล 
กสากหบ 
การดสาเนวินงานตาม
โครงการ
จมายเบชนยยห งชชพใหนแกมผผนสผง

20 เชฏงปรฏมคำณ
ดสาเนวินการตรวจ
สอบ
ผผนมชสวิทธวิยไดนรห บ
เบชนย
ยห งชชพ ไดนรห บเบชนย

ผผนมชสวิทธวิย ไดน
รห บเบชนยยห งชชพ
ไมมถถงรนอยละ
60

ผผนมชสวิทธวิย  ไดน
รห บเบชนยยห งชชพ 
รนอยละ 60-
69

ผผนมชสวิทธวิย ไดนรห บ
เบชนยยห งชชพ 
รนอยละ 70-
79

ผผนมชสวิทธวิย ไดน
รห บเบชนยยห งชชพ
รนอยละ 80-
89

ผผนมชสวิทธวิย ไดน
รห บเบชนยยห งชชพ
รนอยละ 90-
99

ผผนมชสวิทธวิย  ไดน
รห บเบชนยยห งชชพ
รนอยละ 
100
(ครบถนวน
ทสุกราย 



อายสุ 
เบชนยความพวิการ และเบชนย
ยห งชชพผผนปม วยเอดสย  ในเขต
เทศบาลตสาบลเมมองงาย ทชม
มชสวิทธวิยไดนรห บเบชนยยห งชชพ
จสานวน 7 ชสุมชน

ยหงชชพครบถนวน
ตามจสานวน
ผผนมชสวิทธวิ 100%
ในแตมละเดมอน

ครบทสุก
ชสุมชน)

เชฏงคคุณภคำพ
กสากหบดผแลการ
ดสาเนวินงานใหน
เปปนไปตาม
ระเบชยบ และ
เนมน อหาในการ
ดสาเนวินงาน มช
ความถผกตนอง 
ครบถนวน ชหดเจน
ครอบคลสุม และ
เรชยบรนอย

การดสาเนวิน
งานไมมถผก
ตนองตามขห นน
ตอน

การดสาเนวิน
งาน
ถผกตนอง
และเปปนไป
ตามขห นนตอน
การดสาเนวิน
งาน 
แตมไมมชหดเจน

การดสาเนวิน
งาน
ถผกตนอง 
เปปนไปตามขห นน
ตอนการเนวิน
งาน
แตมไมมครบ
ถนวน

การดสาเนวิน
งาน ถผกตนอง
เปปนไปตาม
ขห นนตอนการ
ดสาเนวินงาน 
ครบถนวน 
แตมสามารถ
นสาไปปฏวิบหตวิ
ไดนบางสมวน

การดสาเนวิน
งาน ถผกตนอง
เปปนไปตาม
ขห นนตอนการ
ดสาเนวินงาน 
ครบถนวน
ครอบคลสุม 
แตมสามารถ
นสาไปปฏวิบหตวิ
ไดนบางสมวน

การดสาเนวิน
งาน ถผกตนอง
เปปนไปตาม
ตามขห นนตอน
การดสาเนวิน
งาน ครบ
ถนวน ชหดเจน
ตาม
ชห นนตอนการ
ดสาเนวินงาน 
ครอบคลสุม 
และนสาไป
ปฏวิบหตวิ
ไดนทห นงหมด

เชฏงประโยชนธ
ผผนไดนรห บเบชนยยห งชชพ
ไดนรห บไดนรห บเบชนยฯ
เปปนไปตาม
กสาหนดระยะ
เวลา (ภายใน
วหนทชม 5 
ของเดมอน 
จสานวน 
7 ชสุมชน)

การจมายเบชนย
ยห งชชพไมม
สามารถ
ดสาเนวินการ
ไดนนนอยกวมา
รนอยละ 70

การจมายเบชนย
ยห งชชพ 
สามารถ
ดสาเนวินการไดน
รนอยละ 70-
74

การจมายเบชนย
ยหงชชพ 
สามารถ
ดสาเนวินการไดน 
รนอยละ 75-
79

การจมายเบชนย
ยห งชชพ 
สามารถ
ดสาเนวินการ
ไดน รนอยละ 
80-84

การจมายเบชนย
ยหงชชพ 
สามารถ
ดสาเนวินการ
ไดน รนอยละ 
85-89

การจมายเบชนย
ยห งชชพ 
สามารถ
ดสาเนวินการ
ไดน รนอยละ 
90-94

การจมาย
เบชนย
ยห งชชพ 
สามารถ
ดสาเนวินการ
ไดน รนอยละ
95-100

การจมาย
เบชนย
ยห งชชพ 
สามารถ
ดสาเนวินการ
ไดน ครบ
ทสุกราย 
และครบ
ทสุกชสุมชน



-4-

งานทชมรห บผวิดชอบตามขนอ
ตกลง

นสนา
หนห ก

ตหวชชนวหด/เปน า
หมาย

เกณฑยการใหนคะแนน
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

3. การดสาเนวินการจหดตห นง
ศผนยยชมวยเหลมอประชาชน
ของเทศบาลตสาบลเมมอง
งาย 
- ดนานงานสาธารณภหย
- ดนานการสมงเสรวิมและ
พหฒนาคสุณภาพชชววิต
- ดนานการปน องกหนและ
ควบคสุมโรคตวิดตมอ

20 เชฏงปรฏมคำณ
การประชาสหมพหนธย
ใหนประชาชนในเขต
เทศบาลไดนรห บทราบ
ขห นนตอนของการดสา
เนวินงานฯ ในการ
ขอรห บความชมวย
เหลมอ
จสานวน 7 ชสุมชน 
(ควิดเปปน 80%)

ไมมสามารถ
ดสาเนวิน
กวิจกรรม
ตามแผน
งาน
ทชมกสาหนดไดน 
เนมม องจาก
สภาพ
แวดลนอม 
และ
สถานการณย

สามารถ
ดสาเนวิน
กวิจกรรมของ
ศผนยยชมวยเห
ลมอฯ ไดน ตห นงแตม
รนอยละ 60 
แตมไมมถถงรนอย
ละ 70 ของ
เปน าหมาย

สามารถ
ดสาเนวิน
กวิจกรรมของ
ศผนยยชมวยเห
ลมอฯ ไดน ตห นงแตม
รนอยละ 70 
แตมไมมถถงรนอย
ละ 80 ของ
เปน าหมาย

สามารถ
ดสาเนวิน
กวิจกรรมของ
ศผนยยชมวยเห
ลมอฯ ไดน 
ตห นงแตมรนอยละ
80 แตมไมม
ถถงรนอยละ 
90 ของเปน า
หมาย

สามารถ
ดสาเนวิน
กวิจกรรมของ
ศผนยยชมวยเห
ลมอฯ ไดน 
ตห นงแตมรนอยละ
90 ถถงรนอย
ละ 100 
ของเปน า
หมาย

สามารถ
ดสาเนวิน
กวิจกรรมของ
ศผนยยชมวยเห
ลมอฯ ไดน 
โดยมชผผนยมมน
คสารนองขอรห บ
ความชมวย
เหลมอ เกวิน
กวมาเปน า
หมายทชม
กสาหนด

เชฏงคคุณภคำพ
การประสานงานกหบ
สมวนทชมเกชมยวขนอง 
ไดนขนอมผลทชมมชความ
ชหดเจน ครบถนวน 
ครอบคลสุม และนสา
ไปสผ มการชมวยเหลมอ
ประชาชนไดนตรงตมอ
ความตนองการ

ขนอมผลไมมถผก
ตนอง
มช
ความคลาด
เคลมมอน ไมม
สามารถชมวย
เหลมอ
ประชาชนไดน

ขนอมผลของ
ประชาชน 
ไมมชหดเจน แตม
นสาไปสผ มการ
ชมวยเหลมอไดน

ขนอมผลของ
ประชาชน 
มชความถผก
ตนอง 
เปปนไปตามขห นน
ตอนการเนวิน
งาน
แตมไมมครบ
ถนวน

ขนอมผลถผก
ตนอง เปปนไป
ตามขห นนตอน
การดสาเนวิน
งาน ครบ
ถนวน 
แตมสามารถ
นสาไปปฏวิบหตวิ
ไดนบางสมวน

ขนอมผลถผก
ตนอง เปปนไป
ตามขห นนตอน
การดสาเนวิน
งาน ครบ
ถนวน
ครอบคลสุม 
แตมสามารถ
นสาไปปฏวิบหตวิ
ไดนบางสมวน

ขนอมผลมช
ความถผก
ตนอง ครบ
ถนวน ชหดเจน
ครอบคลสุม 
เปปนไปตาม
ตามขห นนตอน
การดสาเนวิน
งาน และนสา
ไปปฏวิบหตวิไดน
เกวินกวมาเปน า
หมายทชม
กสาหนด

เชฏงประโยชนธ
ประชาชนไดนรห บการ
ชมวยเหลมอไดนตรงตมอ

ไมมสามารถ
ดสาเนวินการ

ดสาเนวินการ
แลนวเสรปจ

ดสาเนวินการ
แลนวเสรปจ

ดสาเนวินการ
แลนวเสรปจ

ดสาเนวินการ
แลนวเสรปจ

ดสาเนวินการ
แลนวเสรปจ

ดสาเนวินการ
แลนวเสรปจ

ดสาเนวิน
การแลนว



ความตนองการตาม
ทชมขอรห บความชมวย
เหลมอ และรายงาน
ผลการดสาเนวินงาน
ภายในระยะเวลาทชม
กสาหนด 
(15 วหน)

ไดน ภายในระยะ
เวลา
ทชมกสาหนด 
ภายใน 20 
วหน

ภายในระยะ
เวลา
ทชมกสาหนด 
ภายใน 19 
วหน

ภายในระยะ
เวลา
ทชมกสาหนด 
ภายใน 18 
วหน

ภายในระยะ
เวลา
ทชมกสาหนด 
ภายใน 17 
วหน

ภายในระยะ
เวลา
ทชมกสาหนด 
ภายใน 16 
วหน

ภายในระยะ
เวลา
ทชมกสาหนด 
ภายใน 15 
วหน

เสรปจ
ภายใน
ระยะ
เวลา
ทชมกสาหนด
ภายใน
10 วหน
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สสวนททส  2 ดดคำนพฤตฏกรรมกคำรปฏฏบรตฏรคำชกคำร (สมรรถนะ) (รดอยละ 30) สคคำหรร บตคคำแหนสงประเภทบรฏหคำรทดองถฏสน และประเภท
ผผดอคคำนวยกคำรทดองถฏสน

ตร วชทดวรดสมรรถนะ นคด คำหนร ก ระดร บททสคคำดหวร ง/ตดองกคำร
สมรรถนะหลรก
1. การมสุมงผลสหมฤทธวิย 4 1
2. การยถดมห มนในความถผกตนองและจรวิยธรรม 4 1
3. ความเขนาใจในองคยกรและระบบงาน 4 1
4. การบรวิการเปปนเลวิศ 4 1
5. การทสางานเปปนทชม 4 1
สมรรถนะประจคคำผผดบรฏหคำร
1. การเปปนผผนนสาการเปลชมยนแปลง 3 1
2. ความสามารถในการเปปนผผนนสา 3 1
3. ความสามารถในการพหฒนาคน 2 1
4. ความควิดเชวิงกลยสุทธย 2 1

นคด คำหนร กรวม 30



  ……………………………………   
………………………………………

      (นายอนวิรสุตมย  กหนทา)                  (นายสสุววิทยย  อสุปปวินใจ)
              ผผนท สาคสารห บรอง                                                         ผผนรห บคสารห บรอง



แบบประเมมนผลการปฏมบบตมงานของพนบ กงานเทศบาล

รอบการประเมมน  ครร รงททท ๑ ๑  ตตุลาคม  ๒๕ 60ถถง  ๓๑  มทนาคม  ๒๕ 61
ครร รงททท ๒ ๑  เมษายน ๒๕ 61 ถถง  ๓๐  กรนยายน ๒๕ 61

ขขอมมูลประวบตมสสวนตบ ว

ผมูขรบ บการประเมมน
ชชทอ – นามสกตุล   นายสตุววิทยย  อตุปปวินใจ ตตาแหนทง รองปลรดเทศบาลตตาบลเมชองงาย  ระดรบตตาแหนทง ตรน
ประเภทตตาแหนทง ออานวยการทของถมสน ตตาแหนทงเลขททท 13-2-00-1101-002 สรงกรด  ส ตานร กปลรด
ผมูขประเมมน
ชชทอ – นามสกตุล   นายยงยตุทธ  สตุวภาพ ตตาแหนทง นายกเทศมนตรทตตาบลเมชองงาย

สสวนททส  ๑ ผลสบมฤทธมธของงาน (ไมสนข อยกวสารขอยละ ๗๐)

โครงการ/งาน/
กมจกรรม

(๑)

นอข า
หนบ
ก
(๒
)

เปข าหมาย (๓) ผลการปฏมบบตมงาน (๗) รวม
คะแนน
ผลการ
ปฏมบบ ตม
งาน
(๑๑)
=

(๘)+(๙
)

+(๑๐)

ผล
สบมฤทธมธ
ของงาน
(๑๒)

=(  ๒  ) x 
(  ๑๑  )

   ๑๐

เหตตุผลททส
ทอาใหขงาน

บรรลตุ/
ไมสบรรลตุเปข า

หมาย
(๑๓)

เชมง
ปรมมาณ

(๔)

เชมง
คตุณภาพ

(๕)

เชมง
ประโยชนธ

(๖)

ปรวิมาณ
(๘)

คตุณภาพ
(๙)

ประโยชนย
(๑๐)

๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๓

.๕ ๔

1. โครงการ/
งาน/กมจกรรม 
การกตากรบดดูแลการ
ดตาเนวินงานตาม
ภารกวิจของเทศบาล
ตตาบลเมชองงาย ซถทง
เกททยวขรองกรบการ
ตวิดตาม เรทงรร ด และ
การดตาเนวินงานตาม

3
0

การกตากรบ 
ควบคตุม 
ดดูแล การ
ดตาเนวิน
กวิจกรรม
ตาม
โครงการททท
ปรากฏใน
เทศบรญญรตวิ

ดตาเนวินงาน
ตามระเบทยบ
ทททเกททยวขรอง 
และเนชร อหา
ในการ
ดตาเนวิน
กวิจกรรม
มทความถดูก
ตรอง ครบ

โครงการ/
กวิจกรรม
ดตาเนวินการ
แลรวเสรร็จ
ตามระยะ 
เวลาททท
กตาหนด



โครงการ/กวิจกรรม 
ใหรเปร็นไปตามกฎ 
ระเบทยบ ขรอบรงครบ 
ขรอปฏวิบรตวิ หนร งสชอสร ทง
และสอดคลรองกรบ
นโยบายของรร ฐบาล,
จรงหวรดอตาเภอ และผดูร
บรวิหาร 

งบประมาณ
รายจทาย
ประจตาปท นโย
บายรร ฐบาล 
จรงหวรด 
อตาเภอ และ
นโยบายของ
ผดูรบรวิหาร 
ส ตาเรร็จเปร็น
ไปตาม
วรตถตุประสง
คย 

ถรวน ชรดเจน
ครอบคลตุม 
และนตาไป
ปฏวิบรตวิไดร
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โครงการ/งาน/
กมจกรรม

(๑)

นอข า
หนบ
ก
(๒
)

เปข าหมาย (๓) ผลการปฏมบบตมงาน (๗) รวม
คะแนน
ผลการ
ปฏมบบ ตม
งาน
(๑๑)
=

(๘)+(๙
)

+(๑๐)

ผล
สบมฤทธมธ
ของงาน
(๑๒)

=(  ๒  ) x 
(  ๑๑  )

   ๑๐

เหตตุผลททส
ทอาใหขงาน

บรรลตุ/
ไมสบรรลตุเปข า

หมาย
(๑๓)

เชมง
ปรมมาณ

(๔)

เชมง
คตุณภาพ

(๕)

เชมง
ประโยชนธ

(๖)

ปรวิมาณ
(๘)

คตุณภาพ
(๙)

ประโยชนย
(๑๐)

๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๓

.๕ ๔

(ตสอ)
เพชทอใหรการดตาเนวิน
งานไดรส ตาเรร็จตาม
วรตถตุประสงคยทททวางไวร
ซถทงไดรรร บมอบหมาย
ใหรการกตากรบดดูแล
การดตาเนวินงานของ 
กองชทาง และกอง
สาธารณสตุขและสวิทง
แวดลรอม
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โครงการ/งาน/
กมจกรรม

(๑)

นอข า
หนบ
ก
(๒
)

เปข าหมาย (๓) ผลการปฏมบบตมงาน (๗) รวม
คะแนน
ผลการ
ปฏมบบ ตม
งาน
(๑๑)
=

(๘)+(
๙)

+(๑๐)

ผล
สบมฤทธมธ
ของงาน
(๑๒)

=(  ๒  ) x 
(  ๑๑  )

   ๑๐

เหตตุผล
ททสทอาใหข

งาน
บรรลตุ/

ไมสบรรลตุ
เปข า

หมาย
(๑๓)

เชมง
ปรมมาณ

(๔)

เชมงคตุณภาพ
(๕)

เชมง
ประโยชนธ

(๖)

ปรวิมาณ
(๘)

คตุณภาพ
(๙)

ประโยชนย
(๑๐)

๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๓

.๕4

2. งานทะเบทยน
ราษฎร 
สอานบ กทะเบทยนทของ

2
0

กตากรบ ดดูแล 
ควบคตุม 
การดตาเนวิน
กวิจกรรม

ดตาเนวินงาน
ตามระเบทยบ
ทททเกททยวขรอง
และเนชร อหาใน

สามารถ
ดตาเนวินงาน
เปร็นไปตาม
ระยะเวลาททท



ถมสนเทศบาลตอาบล
เมมองงาย

ตามระเบทยบ
กฎหมายวทา
ดรวยการ
ทะเบทยน
ราษฎรของ
กระทรวง
มหาดไทย, 
การ
พวิจารณา
สถานะ
บตุคคลการ
จรดการ
ปร ญหา
สาธารณะ
และสวิทธวิ
บตุคคล
(รรอยละ 80
ควิดเปร็น 
100%)

การดตาเนวิน
กวิจกรรม 
มทความถดูก
ตรอง ครบถรวน
ครอบคลตุม 
รวดเรร็ว และ
ความพถงพอใจ

กตาหนด 
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โครงการ/งาน/
กมจกรรม นอข า

เปข าหมาย (๓) ผลการปฏมบบตมงาน (๗) รวม
คะแนน

ผล
สบมฤทธมธ เหตตุผลเชมง เชมงคตุณภาพ เชมง ปรวิมาณ คตุณภาพ ประโยชนย



(๑) หนบ
ก
(๒
) ปรมมาณ

(๔)
(๕)

ประโยชนธ
(๖)

(๘) (๙) (๑๐) ผลการ
ปฏมบบ ตม
งาน
(๑๑)
=

(๘)+(
๙)

+(๑๐)

ของงาน
(๑๒)

=(  ๒  ) x 
(  ๑๑  )

   ๑๐

ททสทอาใหข
งาน

บรรลตุ/
ไมสบรรลตุ

เปข า
หมาย
(๑๓)

๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๐.
๕ ๑ ๑.
๕ ๒ ๒.
๕ ๓ ๓

.๕4

3. โครงการคบด
แยกขยะโดยชตุมชน 
เพชทอสทงเสรวิมและ
สนร บสนตุนใหรเกวิดความ
รทวมมชอและการมทสทวน
รทวมของชตุมชน ใน
ดรานการจรดการขยะ 
การลดปรวิมาณขยะ 
การแยกขยะ และนตา
กลรบมาใชรใหมท และ
สนร บสนตุนการจรดการ
ขยะมดูลฝอยแบบครบ
วงจร 

2
0

เชมง
ปรมมาณ
จตานวนขยะ
ในชตุมชน 
เนชท องจากใน
ชตุมชนมทการ
ครดแยกขยะ
อยทางถดูกววิธท 
ทร รง 7 ชตุมชน
ลดลง 
100%

เชมงคตุณภาพ
กตากรบดดูแลการ
ดตาเนวินงานใหร
เปร็นไปตาม
ระเบทยบ และ
เนชร อหาในการ
ดตาเนวินงาน มท
ความถดูกตรอง 
ครบถรวน 
ชรดเจน 
ครอบคลตุม 
และเรทยบรรอย

เชมง
ประโยชนธ
ขยะใน
บรวิเวณ
ชตุมชนและ
บทอขยะ 
ไดรดตาเนวิน
การอยทางถดูก
ววิธทเปร็น
ประจตาทตุก
วรน และลด
ปร ญหา
มลพวิษ
ทททเกวิดจาก
ขยะ

นอข าหนบ กรวม ๗
๐

คะแนนททสไดข
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สสวนททส  ๒ พฤตมกรรมการปฏมบบตมราชการ (สมรรถนะ) (รขอยละ ๓๐) สอาหรบ บตอาแหนสงประเภทบรมหารทของถมสน และประเภท
ออานวยการทของถมสน

ตรวชทรวรดสมรรถนะ
(๑)

นตรา
หนร ก
(๒)

ระดรบ
ทททคาดหวรง/

ตรองการ
(๓)

ระดรบททท
ประเมวิน

ไดร
(๔)

คะแนนททท
ไดร(๕)

ผลการประเมวิน
(๖) =(  ๒  ) x (  ๕  )

      ๕

ระบตุเหตตุการณย/
พฤตวิกรรม              
ทททผดูรรร บการประเมวิน

แสดงออก
(๗)

สมรรถนะหลบก(สตาหรร บทตุกประเภท)
๑. การมตุทงผลสรมฤทธวิย 4 2
๒. การยถดมร ทนในความถดูกตรองชอบธรรม
และจรวิยธรรม 4 2

๓. ความเขราใจในองคยกรและระบบงาน 4 2
๔. การบรวิการเปร็นเลวิศ 4 2
๕ การทตางานเปร็นททม 4 2
สมรรถนะประจอาสายงาน
(  อยสางนข อย   3   สมรรถนะ  )

 

1. การเปร็นผดูรนตาในการเปลททยนแปลง 3 2
2. ความสามารถในการเปร็นผดูรนตา 3 2
3. ความสามารถในการพรฒนาคน 2 2
4. การควิดเชวิงกลยตุทธย 2 2

นอข าหนบ กรวม ๓๐ คะแนนรวม
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สรตุปผลการประเมมน

องคธประกอบการประเมมน
(๑)

คะแนน(รขอย
ละ)
(๒)

ผลการประเมมน (รขอยละ)
(๓) หมายเหตตุ

๑. ผลสรมฤทธวิยของงาน ๗๐

๒. พฤตวิกรรมการปฏวิบรตวิราชการ 
(สมรรถนะ) ๓๐

คะแนนรวม ๑๐๐

ระดบ บผลการประเมมน
 ดทเดทน (รรอยละ ๙๐ ขถรนไป)
 ดทมาก (รรอยละ ๘๐ แตทไมทถถงรรอยละ ๙๐)
 ดท (รรอยละ ๗๐ แตทไมทถถงรรอยละ ๘๐)
 พอใชร (รรอยละ ๖๐ แตทไมทถถงรรอยละ ๗๐)
ตรองปรร บปรตุง  (ตตทากวทารรอยละ ๖๐)

สสวนททส  ๓ แผนพบ ฒนาการปฏมบบตมราชการรายบตุคคล



ผลสบมฤทธมธของงาน /
สมรรถนะททส เลมอกพบ ฒนา

(๑)

วมธทการพบ ฒนา
(๒)

ชสวงเวลาททสตของการพบ ฒนา
(๓)

วมธทการวบดผลในการพบ ฒนา
(๔)

การทอางานเปป นททม มอบหมายงานททสตของทอารสวม
กบ บผมูขอมสน/
จบดกมจกรรมกลตุสม

เมษายน-กบ นยายน 2561 ประสมทธมภาพในการทอางาน
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สสวนททส  ๔ ขขอตกลงการปฏมบบตมราชการ

ชชทอ-นามสกตุล (ผดูรท ตาขรอตกลง) นายสตุวมทยธ  อตุปปม นใจ ตอาแหนสง รองปลบดเทศบาลตอาบลเมมองงาย (นบ กบรมหารงานทของ
ถมสน ระดบบตขน) ไดรเลชอกตรวชทรวรดผลสรมฤทธวิยของงาน และพฤตวิกรรมการปฏวิบรตวิราชการ (สมรรถนะ) เพชทอขอรร บการประเมวิน โดย
รทวมกรบผดูรประเมวิน (ผดูรรร บขรอตกลง) ในการกตาหนดนตราหนร กและเปร าหมายตรวชทรวรด รวมทร รงกตาหนดนตราหนร กสมรรถนะหลรก และ
สมรรถนะประจตาสายงานงานในแตทละสมรรถนะ พรรอมลงชชทอรร บทราบขรอตกลงการปฏวิบรตวิราชการรทวมกรนตร รงแตทเรวิทมระยะการ
ประเมวิน

ลงชชทอ                          (ผดูรรร บการ
ประเมวิน)

                 (นายสตุววิทยย  อตุปปวินใจ)
ตตาแหนทง รองปลรดเทศบาล รรกษาราชการ
แทน
               ปลรดเทศบาลตตาบลเมชองงาย
     วรนททท                        

ลงชชทอ                               (ผดูร
ประเมวิน)

                (นายยงยตุทธ  สตุวภาพ)
ตตาแหนทง  นายกเทศมนตรทตตาบลเมชองงาย
     วรนททท                           



สสวนททส  ๕ การรบ บทราบผลการประเมมน (ครบรอบการประเมมน)

 ไดรรร บทราบผลการประเมวินและแผน
พรฒนาการ
     ปฏวิบรตวิราชการรายบตุคคลแลรว

ลงชชทอ                          (ผดูรรร บการ
ประเมวิน)

               (นายสตุววิทยย  อตุปปวินใจ)
ตตาแหนทง รองปลรดเทศบาลตตาบลเมชองงาย
     วรนททท                        

ไดรแจรงผลการประเมวินและผดูรรร บการ
ประเมวิน
     ไดรลงนามรร บทราบแลรว

ลงชชทอ                          (ผดูร
ประเมวิน)

               (นายยงยตุทธ  สตุวภาพ)
ตตาแหนทง  นายกเทศมนตรทตตาบลเมชองงาย
     วรนททท                           

 ไดรแจรงผลการประเมวินเมชทอวรน
ททท.............................
     แตทผดูรรร บการประเมวินไมทลงนามรร บ
ทราบ
โดยมท                              เปร็น
พยาน

ลงชชทอ                               พยาน
            
(............................................
.............)
ตตาแหนทง...................................
.................................. 

     วรนททท                           
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 สสวนททส  6 ความเหปนของผมูขบบ งคบบบบญชาเหนม อขขขนไป (ถขามท)

ผมูขบบ งคบบบบญชาเหนม อขขขนไป ผมูขบบ งคบบบบญชาเหนม อขขขนไปอทกชบ ขนหนขส ง

 เหร็นดรวยกรบผลการประเมวินขรางตรน
 มทความเหร็นตทาง ดร งนทร
....................................................................
...................
....................................................................
...........................................................
....................................................................
...........................................................

 เหร็นดรวยกรบผลการประเมวินขรางตรน
 มทความเหร็นตทาง ดร งนทร
..........................................................................
.........................
..........................................................................
.................................................................
..........................................................................
.................................................................
     คะแนนทททควรไดรรร บรรอย
ละ..................................................

                
ลงชชทอ..............................................................
....

ลงชชทอ......................................................

                               
(……………………………………….)

                     
(..............................................)

               ตตาแหนทง  
………………………………………………………
….

ตตาแหนทง .........................................................

               วรน
ททท...............................................................

วรนททท............................................................

สสวนททส  7 มตมคณะกรรมการกลบ สนกรองการประเมมนผล สสวนททส  8 ความเหปนของนายกเทศมนตรท



การปฏมบบตมงาน 

 เหร็นชอบตามผลคะแนนทททผดูรประเมวินเสนอ
 มทความเหร็นตทาง ดร งนทร
....................................................................
...................
....................................................................
...........................................................
....................................................................
...........................................................

คะแนนทททควรไดรรร บ..................................คะแนน

 เหร็นดรวยตามมตวิคณะกรรมการกลร ทนกรองการประเมวินผลการ
ปฏวิบรตวิงาน
 มทความเหร็นตทาง ดร งนทร
..........................................................................
.........................
..........................................................................
.................................................................
..........................................................................
.................................................................

คะแนนทททควรไดรรร บ........................................คะแนน

                
ลงชชทอ..............................................................
....

ลงชชทอ......................................................

                                 (นายสตุววิทยย  อตุปปวินใจ)                      (นายยงยตุทธ  สตุวภาพ)
               ตตาแหนทง  ประธานคณะกรรมการกลร ทนกรองฯ ตตาแหนทง นายกเทศมนตรทตตาบลเมชองงาย
               วรน
ททท...............................................................

วรนททท............................................................


