แบบประเมิน
สําหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพือแต่ งตังย้ ายข้ าราชการองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด
ให้ ดาํ รงตําแหน่ งอืน (เปลียนสายงาน)
ตอนที 1 ข้ อมูลเบืองต้ นของผู้รับการประเมิน (สําหรับผู้รับการประเมินกรอก)
1. ชือ และนามสกุลของผู้รับการประเมิน……...........................................................................……………..
2. วุฒิการศึกษา…................................สาขาวิชา… ....................……ระดับการศึกษา….............................
สถานศึกษา……..….............................................................……………………………………………….
จบการศึกษาเมือปี พ.ศ…………...………………………………………………………………….………….
3. เริ มรับราชการครัง* แรกเมือวันที….…..เดือน…..........…พ.ศ………..…… ตําแหน่ง…...................................
4. ได้ ปฏิบตั ิราชการเกียวกับงานทีจะได้ รับการพิจารณาแต่งตังให้
* ดํารงตําแหน่งในต่างสายงานหรื องานอืนที
เกียวข้ องมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี ดังนี * (เฉพาะสายผู้บริ หาร)
4.1 ……………………………………………………………รวม……………….ปี ………………….เดือน
4.2 ……………………………………………………………รวม……………….ปี ………………….เดือน
4.3 ……………………………………………………………รวม……………….ปี ………………….เดือน
5. ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง……................……ระดับ………..………ขั *น……………….………………….บาท
กอง…...............................................………. เมือวันที…….…เดือน…...................…..พ.ศ…………….
6. ประวัติการถูกดําเนินการทางวินยั (ถ้ ามี)
…………-……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
7. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้ อมูลข้ างต้ นถูกต้ องเป็ นจริ ง

ลงชือ

ผู้รับการประเมิน
(.........................................)
ตําแหน่ง........................................

-2ตอนที 2 การประเมินบุคคล
รายการประเมิน
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งสายงาน
ใหม่
1. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- การรักษาวินยั
- ประวัติสว่ นตัว ความประพฤติสว่ นตัว
- ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมอืน
- การปฏิบตั ิตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน และข้ อบังคับของทางราชการ
- การปฏิบตั ิงานอยู่ในกรอบของข้ อบังคับว่าด้ วยจรรยาบรรณของ
ข้ าราชการ

ระดับการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที
ได้ รับ
25

2. ความรับผิดชอบต่อหน้ าที พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ความตั *งใจในการทํางานทีได้ รับมอบหมาย หรื องานทีเกียวข้ อง
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ไม่ละเลยต่องาน ยอมรับผลงานของตนเองทังด้
* าน
ความสําเร็ จและความผิดพลาด ไม่ปัดความรับผิดชอบ
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้ าทีให้ ดียิงขึ *น
- ตังใจแก้
*
ไขปั ญหาต่าง ๆ ให้ ลลุ ว่ งไปด้ วยดี
- จริ งใจทีจะปรับปรุ งตนเองให้ ดีขึ *น

25

3 ความอุตสาหะ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- มีความมานะอดทน เอาใจใส่หน้ าทีการงาน
- กระตือรื อร้ น อุทิศเวลาให้ แก่ทางราชการ
- มีความขยันหมันเพียร ไม่เฉือยชา
- ไม่ย่อท้ อ สนใจแก้ ไขงานทียุ่งยากซับซ้ อนต่าง ๆ
- ตังเป
* ้ าหมายให้ งานสําเร็จด้ วยดีมปี ระสิทธิภาพ

25

-3ตอนที 2 การประเมินบุคคล (ต่ อ)
รายการประเมิน
4 ความสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงาน พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- มีมนุษย์สมั พันธ์ทีดีกบั ผู้อืน
- ทํางานร่ วมกับเพือร่ วมงานได้ เป็ นอย่างดี
- ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อืน
- ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ
- เป็ นทียอมรับนับถือ และรักใคร่ ของผู้ร่วมงาน

ระดับการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที
ได้ รับ
25

5 ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ความรู้ความชํานาญในหน้ าทีรับผิดชอบ
- สามารถปฏิบตั ิงานสําเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี
- งานมีความถูกต้ องรวดเร็ วเรี ยบร้ อย
- มีการพัฒนางานในหน้ าทีให้ ก้าวหน้ าทันสมัยอยู่เสมอ
- ประสบการณ์ในการทํางาน

25

6. ความละเอียดถีถ้ วนและรอบคอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- มีความละเอียดไม่มีข้อผิดพลาด
- ไม่เลินเล่อหรื อประมาทในการทํางาน
- ไม่มองข้ ามในเรื องเล็กน้ อย
- มีความแม่นยําถูกต้ องในระเบียบแบบแผนและรู ปแบบ

25

รวม
หมายเหตุ

150

กรณีข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอโอนเปลียนสายงานจาก
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดหนึงไปองค์การบริ หารส่วนจังหวัดอีกแห่งหนึง
ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาต้ นสังกัดของผู้ขอโอนเป็ นผู้ประเมิน แล้ วจัดส่งผลและ
แบบประเมินให้ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดทีขอโอนไปดําเนินการต่อไป

-4ตอนที 3 สรุ ปผลการประเมิน
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
( ) ผ่านการประเมิน (ได้ คะแนนรวมไม่ตํากว่าร้ อยละ 60)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้ คะแนนรวมไม่ถงึ ร้ อยละ 60)
(ระบุเหตุผล) ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
สรุปผลการประเมิน
( ) สมควรแต่งตั *งให้ ดาํ รงตําแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนืองจากผ่านการประเมิน
( ) ไม่สมควรแต่งตังให้
* ดํารงตําแหน่งในสายงานใหม่ เนืองจากไม่ผ่านการประเมิน

ลงชือ…………………………………..ผู้ประเมิน
(………………………………….)
ตําแหน่ง……………………………………………
วันที……………เดือน…………………..พ.ศ…………

