1

ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการสานักงานรัฐมนตรี และ สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (องค์ประกอบที่ 1)
รอบการประเมิน
 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563)
ชื่อผู้รับการประเมิน :
ตาแหน่ง/ระดับ :
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน :
ตาแหน่ง/ระดับ :
(1) กิจกรรม / โครงการ /งาน

1. การดาเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
กลุ่มจังหวัดฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ
2. การดาเนินงานเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
สุโขทัย และเขตมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาองค์ความรู้
เป็นต้น ตลอดจนการบูรณาการและมี
ส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การกากับและควบคุมการดาเนินงาน
ด้านพัสดุ ให้เป็นไปตามขั้นตอน
และระเบียบของทางราชการ

 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563)
สังกัด :
สังกัด :
(4)

(3) ระดับค่าเป้าหมาย

(2) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน

(5) น้าหนัก

ค่าคะแนน (ความสาคัญ/
ที่ได้
ความยากง่าย
ของงาน)

1

2

3

4

5

จานวนครั้งของกิจกรรมที่ดาเนินงานตามนโยบาย
ของจังหวัด กลุ่มจังหวัดฯ กระทรวง หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ

1-2

3-4

5-6

7-8

8 ขึ้นไป

30

จานวนครั้งของการดาเนินงานส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย และเขตมรดก
โลกด้านวัฒนธรรม ตลอดจนการบูรณาการและมี
ส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1-2

3-4

5-6

7-8

8 ขึ้นไป

30

ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานด้านพัสดุ
ของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

31-40% 41-50% 51-60% 61-80% 81-100%

20

(6)
ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(4)X(5)
100

2
(1) กิจกรรม / โครงการ /งาน

(2) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน

4. การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน จานวนเรื่องที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ
ของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
สุโขทัย
ให้สาเร็จตามเป้าหมาย

(4)

(3) ระดับค่าเป้าหมาย
1

2

3

4

5

1-2

3-4

5-6

7-8

8 ขึ้นไป

ค่าคะแนน (ความสาคัญ/
ที่ได้
ความยากง่าย
ของงาน)
20
(7) ผลรวม

(8) สรุปคะแนนส่วนผลสัมฤทธิ์ของงาน =

(5) น้าหนัก

100

ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก x 100 =
จานวนระดับค่าเป้าหมาย = 5

(9) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ตกลงร่วมกันและเห็นพ้องกันแล้ว (ระบุข้อมูลใน (1) (2) (3) และ (5) ให้ครบ) จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อจัดทาข้อตกลง)
ลายมือชื่อ.............................................................................(ผู้ประเมิน)
ลายมือชื่อ.............................................................................(ผูร้ ับการประเมิน)
วันที่..............เดือน........................พ.ศ.................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ................
(10) ความเห็นเพิ่มเติมของผูป้ ระเมิน (ระบุข้อมูลเมื่อสิ้นรอบการประเมิน)
1) จุดเด่น และ/หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข...........................................................................................................................................................................................................................................
2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธสี ่งเสริมและพัฒนา..........................................................................................................................................................................................................................................
(11) ข้อมูลและความเห็น ของผู้ให้ข้อมูลและความเห็น (อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานที่ผู้ประเมินไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ) เพื่อประกอบการประเมิน
........................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ...................................................................(ผู้ให้ข้อมูลและความเห็น)
.......................................................................................................................................................................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ................
(12) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้เห็นชอบผลการประเมินแล้ว (ระบุข้อมูลใน (4) (6) (7) (8) และ (10) ให้ครบ) จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมือ่ สิ้นรอบการประเมิน)
ลายมือชื่อ.............................................................................(ผู้ประเมิน)
ลายมือชื่อ.............................................................................(ผูร้ ับการประเมิน)
วันที่..............เดือน........................พ.ศ.................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ................

(6)
ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(4)X(5)
100

1

ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการสานักงานรัฐมนตรี และ สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (องค์ประกอบที่ 1)
รอบการประเมิน
 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563)
ชื่อผู้รับการประเมิน :
ตาแหน่ง/ระดับ :
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน :
ตาแหน่ง/ระดับ :
(1) กิจกรรม / โครงการ /งาน

1. การดาเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
กลุ่มจังหวัดฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ
2. การดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัด
กลุ่มจังหวัดฯ และกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ตลอดจนการบูรณาการและ
มีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การกากับและควบคุมการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ให้เป็นไปตามขั้นตอน
และสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด
กลุ่มจังหวัดฯ และกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563)
สังกัด :
สังกัด :
(4)

(3) ระดับค่าเป้าหมาย

(2) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน

(5) น้าหนัก

ค่าคะแนน (ความสาคัญ/
ที่ได้
ความยากง่าย
ของงาน)

1

2

3

4

5

จานวนครั้งของกิจกรรมที่ดาเนินงานตามนโยบาย
ของจังหวัด กลุ่มจังหวัดฯ กระทรวง หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ

1-2

3-4

5-6

7-8

8 ขึ้นไป

30

จานวนครั้งของการดาเนินงานส่งเสริมและสนับสนุน
การขับเคลื่อนงานด้านการท่องเทีย่ วและกีฬาของ
จังหวัด กลุ่มจังหวัดฯ และกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ตลอดจนการบูรณาการและมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1-2

3-4

5-6

7-8

8 ขึ้นไป

30

ระดับความสาเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณของ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

31-40% 41-50% 51-60% 61-80% 81-100%

20

(6)
ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(4)X(5)
100

2
(1) กิจกรรม / โครงการ /งาน

(2) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน

4. การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน จานวนเรื่องที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ
ของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
สุโขทัย
ให้สาเร็จตามเป้าหมาย

(4)

(3) ระดับค่าเป้าหมาย
1

2

3

4

5

1-2

3-4

5-6

7-8

8 ขึ้นไป

ค่าคะแนน (ความสาคัญ/
ที่ได้
ความยากง่าย
ของงาน)
20
(7) ผลรวม

(8) สรุปคะแนนส่วนผลสัมฤทธิ์ของงาน =

(5) น้าหนัก

100

ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก x 100 =
จานวนระดับค่าเป้าหมาย = 5

(9) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ตกลงร่วมกันและเห็นพ้องกันแล้ว (ระบุข้อมูลใน (1) (2) (3) และ (5) ให้ครบ) จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อจัดทาข้อตกลง)
ลายมือชื่อ.............................................................................(ผู้ประเมิน)
ลายมือชื่อ.............................................................................(ผูร้ ับการประเมิน)
วันที่..............เดือน........................พ.ศ.................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ................
(10) ความเห็นเพิ่มเติมของผูป้ ระเมิน (ระบุข้อมูลเมื่อสิ้นรอบการประเมิน)
1) จุดเด่น และ/หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข...........................................................................................................................................................................................................................................
2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธสี ่งเสริมและพัฒนา..........................................................................................................................................................................................................................................
(11) ข้อมูลและความเห็น ของผู้ให้ข้อมูลและความเห็น (อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานที่ผู้ประเมินไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ) เพื่อประกอบการประเมิน
........................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ...................................................................(ผู้ให้ข้อมูลและความเห็น)
.......................................................................................................................................................................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ................
(12) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้เห็นชอบผลการประเมินแล้ว (ระบุข้อมูลใน (4) (6) (7) (8) และ (10) ให้ครบ) จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมือ่ สิ้นรอบการประเมิน)
ลายมือชื่อ.............................................................................(ผู้ประเมิน)
ลายมือชื่อ.............................................................................(ผูร้ ับการประเมิน)
วันที่..............เดือน........................พ.ศ.................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ................

(6)
ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(4)X(5)
100

1

ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการสานักงานรัฐมนตรี และ สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (องค์ประกอบที่ 1)
รอบการประเมิน
 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563)
ชื่อผู้รับการประเมิน :
ตาแหน่ง/ระดับ :
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน :
ตาแหน่ง/ระดับ :
(1) กิจกรรม / โครงการ /งาน

 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563)
สังกัด :
สังกัด :
(4)

(3) ระดับค่าเป้าหมาย

(2) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน
1

2

3

4

5

(5) น้าหนัก

ค่าคะแนน (ความสาคัญ/
ที่ได้
ความยากง่าย
ของงาน)

1. การดาเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
กลุ่มจังหวัดฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ

จานวนครั้งของกิจกรรมที่ดาเนินงานตามนโยบาย
ของจังหวัด กลุ่มจังหวัดฯ กระทรวง หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ

1-2

3-4

5-6

7-8

8 ขึ้นไป

30

2. การดาเนินงานเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเทีย่ ว
จังหวัดสุโขทัย ตลอดจนการบูรณาการ
และมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จานวนครั้งของการดาเนินงานส่งเสริมและสนับสนุน
ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ตลอดจน
การบูรณาการ และมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

1-2

3-4

5-6

7-8

8 ขึ้นไป

30

3. การกากับและควบคุมการดาเนินงาน
ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนงาน/
ตามแผนงาน/โครงการ ด้านท่องเที่ยว
โครงการ ด้านท่องเที่ยวและกีฬา ของสานักงาน
และกีฬา ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
ของทางราชการ

31-40% 41-50% 51-60% 61-80% 81-100%

20

(6)
ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(4)X(5)
100

2
(1) กิจกรรม / โครงการ /งาน

(2) ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน

4. การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน จานวนเรื่องที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ
ของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
สุโขทัย
ให้สาเร็จตามเป้าหมาย

(4)

(3) ระดับค่าเป้าหมาย
1

2

3

4

5

1-2

3-4

5-6

7-8

8 ขึ้นไป

(5) น้าหนัก

ค่าคะแนน (ความสาคัญ/
ที่ได้
ความยากง่าย
ของงาน)
20

(7) ผลรวม

100

(8) สรุปคะแนนส่วนผลสัมฤทธิ์ของงาน =

ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก x 100 =
จานวนระดับค่าเป้าหมาย = 5
(9) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ตกลงร่วมกันและเห็นพ้องกันแล้ว (ระบุข้อมูลใน (1) (2) (3) และ (5) ให้ครบ) จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อจัดทาข้อตกลง)
ลายมือชื่อ.............................................................................(ผู้ประเมิน)
ลายมือชื่อ.............................................................................(ผูร้ ับการประเมิน)
วันที่..............เดือน........................พ.ศ.................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ................
(10) ความเห็นเพิ่มเติมของผูป้ ระเมิน (ระบุข้อมูลเมื่อสิ้นรอบการประเมิน)
1) จุดเด่น และ/หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข...........................................................................................................................................................................................................................................
2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธสี ่งเสริมและพัฒนา..........................................................................................................................................................................................................................................
(11) ข้อมูลและความเห็น ของผู้ให้ข้อมูลและความเห็น (อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานที่ผู้ประเมินไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ) เพื่อประกอบการประเมิน
........................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ...................................................................(ผู้ให้ข้อมูลและความเห็น)
.......................................................................................................................................................................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ................
(12) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้เห็นชอบผลการประเมินแล้ว (ระบุข้อมูลใน (4) (6) (7) (8) และ (10) ให้ครบ) จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมือ่ สิ้นรอบการประเมิน)
ลายมือชื่อ.............................................................................(ผู้ประเมิน)
ลายมือชื่อ.............................................................................(ผูร้ ับการประเมิน)
วันที่..............เดือน........................พ.ศ.................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ................

(6)
ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(4)X(5)
100

