
 

 

 
 

 
 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
…………………………………….. (……………………………………….)  
เทศบาลต าบลเมืองงาย  อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
------------------------------------------ 

1. ค ารับรองระหว่าง 
                                          ต าแหน่ง                    ผู้รับค ารับรอง 
      และ  
                                          ต าแหน่ง                                        ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองนี้เป็นค ารับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้ส าหรับระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ 
  วันที่   1 ตุลาคม 2561   ถึงวันที่  31 มีนาคม  2562 
   วันที่   1 เมษายน 2562  ถึงวันที่  30 กันยายน 2562 

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การ
ให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ 

4. ข้าพเจ้า                        ผู้รับค ารับรอง ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ                      ได้พิจารณาและ
เห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า 
ก ากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ                         ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้นนี้ 

5. ข้าพเจ้า                                ผู้ท าค ารับรอง ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตาม 3 แล้ว ขอรับรองว่า
จะมุ่งมั่น ปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด 

6. ผู้รับค ารับรองและผู้ท าค ารับรองได้เข้าใจในค ารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลง 
ลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 
 
          ……………………………………         ……………………………………… 
              (                                   )    (                                    ) 
           ผูท้ าค ารับรอง              ผู้รบัค ารับรอง  
 



 

 

เอกสารประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
                                          (                                   )   

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) 
 

     การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  จะบรรลุผลส าเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับบุคลากร  
ในสังกัดทุกคนต้องตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญ     
ในการกระตุ้นและผลักดันให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาล
ต าบลเมืองงาย  ให้บรรลุเป้าหมาย โดยต้องร่วมกันพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้มีความเหมาะสม ชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
   ดังนั้น ข้าพเจ้า                             พนักงานเทศบาล ต าแหน่ง                      จึงได้
จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง                                กับ                        เพ่ือก าหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 เมษายน 
2562 – 30 กันยายน 2562) รายละเอียดข้อตกลง ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70) 
   1. ..................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................. 
(สอดคล้องกับ........................................................../ยุทธศาสตร์ที่.........ด้าน...............................................) 
   2. ..................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................. 
(สอดคล้องกับ........................................................../ยุทธศาสตร์ที่.........ด้าน...............................................) 
   3. ..................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................. 
(สอดคล้องกับ........................................................../ยุทธศาสตร์ที่.........ด้าน...............................................) 
 

    ส่วนที่ 2 ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ 30) ตามที่ ก.ท. 
ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
    โดยก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้  



 

 

เอกสารประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
                                           ต าแหน่ง                              เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 รอบการประเมิน  ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562)           ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) 

ชื่อผู้ท าค ารับรอง                                                      ลงนาม       
ชื่อผู้รับค ารับรอง                                                      ลงนาม       
ส่วนที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) 

งานที่รับผิดชอบตามข้อตกลง น  าหนัก ตัวชี วัด/เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
โครงการ/งาน/กิจกรรม  
 

30 เชิงปริมาณ         

เชิงคุณภาพ         

เชิงประโยชน์         

โครงการ/งาน/กิจกรรม  
 

20 เชิงปริมาณ         

เชิงคุณภาพ         

เชิงประโยชน์         

โครงการ/งาน/กิจกรรม  
 

20 เชิงปริมาณ         

เชิงคุณภาพ         

เชิงประโยชน์         
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ส่วนที่ 2 ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ 30) 
ตัวชี วัดสมรรถนะ น  าหนัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 

สมรรถนะหลัก 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4  
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 4  
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 4  
4. การบริการเป็นเลิศ 4  
5. การท างานเป็นทีม 4  
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
1. การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3  
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 3  
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 2  
4. ความคิดเชิงกลยุทธ์ 2  

น  าหนักรวม 30  
       
         ……………………………………             ……………………………………… 
       (                                 )                     (                               )  
               ผูท้ าค ารับรอง                                                         ผู้รบัค ารับรอง  
 


