
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด่าเนินการกับเจ้าหน้าที่ท่ีมีผลสัมฤทธิ์งานต่่า 

  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาล หัวหิน             
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและ                
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา
มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา และก ากับติดตามการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ บุคลากรใด
ประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบ วินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง 
เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามรถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในระดับเป็นที่พอใจของทางราชการ ให้ด าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทาง
ปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร แต่ละประเภท ดังนี้ 

  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐(๕) และกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๑๒/ว๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 

  ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) 
ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งการบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ           
และเกิดประสิทธิผลในระดับดันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

  ๓. ระเบียบส านักนายรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐                
และข้อที่ ๒๘ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง 
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔             
ข้อ ๑๑ ตามส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ส6 ๑๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

  ๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ 
ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕(๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๕๗ ข้อ ๘ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ ส5 ๑๒๐๑.๑๔/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๕๗ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/6๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑              
มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่า           
ค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้จัดท า
ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความพร้อม
รับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมิน            
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 



ข้าราชการ 

 - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งขี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง            
เพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษา แนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการ 

 - สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
ให้ด าเนินการจัดท าค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการ
ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้ 

 ข้อ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี๊ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้นเข้า
รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โตให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ 
ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงต้นเอง โดยก าหนดเป้าหมายในระดับ         
อันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้ 
  ๑.๑ ร่วมจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดท าค ามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุง ตนเอง (เอกสารแนบท้าย ๑) 
  ๑.๒ ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราซการ ส่วนที่ ๓ แผนการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะที่ต้องพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ ในการก าหนดค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล โดยต้อง
ก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล ประกอบการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ตามแบบที่ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด (เอกสารแนบท้าย ๒) 

 ข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการ ตามข้อ ๑ ให้มี
ระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน 

 ข้อ ๓ กรณีที่ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความ              
ไม่เป็นธรรมอาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ภายใน ๑๕ วัน 
หลักจากทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ านาจล าดับถัดไปเพ่ือประกอบ
ความเห็นในการพิจารณา 
 
 
 
  



 ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามค ามั่น                
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ ด และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่
พอใจของทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินตังกล่าวต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้รับรายงานแล้วอาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (๑) กรณีข้าราชการผู้ได้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ออกจาก 
ราชการ หรือ 
  (๒) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการท าค ามั่นใน 
การพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ 
  (๓) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 
กรณีการด าเนินการตาม ข้อ ๔ (๒) เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้นั้น              
ตามค ามั่นครั้งที่สองแล้ว ปรากฎว่าผู้นั้นไม่สามารถผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ
ตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อ          
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพ่ือสั่งการให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการ            
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ 

ลูกจ้างประจ่า 
 - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวขี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งขี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่า งต่อเนื่อง          
เพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย            
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค าเป้าหมายหรือ                    
ระดับท่ีคาดหวังให้ผู้ประเมิน แจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษา แนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
ผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เตือนหลังของรอบการประเมิน 

 - สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ าอยู่ในระ ดับต้อง
ปรับปรุง ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗              
ข้อ ๖๐(๕) ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในระดับดันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

พนักงานราชการ 
 - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งขี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เตือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค าเป้าหมายหรือระดับที่



คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษา แนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เตือนหลังของรอบการประเมิน 

 - สิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระตับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมา             
มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับตี ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธรณสุข พ.ศ.๒๕๕๔         
ข้อ ๑๑ พนักงานราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน 6 ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับตี ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้าง เพ่ือพิจารณาสั่ง
เลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้กับพนักงานราชการผู้นั้นทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

 - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง          
เพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอตคล้องกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษา แนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

 - สิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการ
ประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับตี ให้ด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน           
๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายที่ 1 

แบบค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ครั้งที่ ........ 
กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่่ากว่าร้อยละ 60) 

-------------------------------- 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้จัดท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

 ตามท่ีข้าพเจ้า .....................................................................................................................  

ต าแหน่ง/ระดับ …………………………………………………… สังกัด ........................................................ 

ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม/กอง ....................................................................... ได้ รับทราบว่ามีผล 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) รอบการประเมินท่ี 
...................... ตั้งแตวั่นท่ี ............................................ ถงึวันท่ี ............................................... นั้น 

 ข้าพเจ้าขอให้ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองในรอบการประเมินถัดไป รอบการ
ประเมินท่ี ........... ตั้งแต่วันท่ี ...................................... ถึงวันท่ี ..................................................... 
ตั้งแต่วันท่ี ....................................... ถึงวันท่ี ........................................... โดยได้จัดท า
รายละเอียด ของค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองไว้แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

ส่วนที่ 2 : การลงชื่อรับทราบการจัดท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

ผู้จัดท าข้อตกลง     ผู้บังคับบัญชา 

 

  

 ลงชื่อ ..................................   ลงชื่อ .................................. 

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

 วันท่ี ..................................       วันท่ี .................................. 
 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป     ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 

 

 ลงชื่อ ..................................   ลงชื่อ .................................. 

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

 วันท่ี ..................................       วันท่ี .................................. 

 



เอกสารแนบท้ายที่ 2 
 

แบบสรุปการประเมินผลการปฏบิัติราชการ   
 

ส่วนที่ ๑  : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน  
รอบการประเมิน   รอบที่  ๑     ๑  ตุลาคม  ...........     ถึง  ๓๑  มีนาคม   ........... 
                       รอบที่  ๒     ๑  เมษายน  ..........    ถึง  ๓๐  กันยายน  ........... 
 

ช่ือผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)  .................................................................................................................................. 

ต าแหน่ง  ……………………………………………………………   ประเภทต าแหน่ง  .............................................................................. 

ระดับต าแหน่ง ...........................................................    สังกัด   ............................................................................................... 

ช่ือผู้ประเมิน  (นาย/นาง/นางสาว)   ..........................................................................................................................................   

ต าแหน่ง  ………………………………   ประเภทต าแหน่ง  .............................................. ระดบัต าแหน่ง ........................................  

    

ส่วนที่  ๒  : การสรุปผลการประเมิน  

องค์ประกอบการประเมิน คะแนน (ก) น้ าหนัก (ข) รวมคะแนน 
(ก)X(ข) 

องค์ประกอบท่ี ๑ : ผลสัมฤทธ์ิของงาน    
องค์ประกอบท่ี ๒ : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)    
องค์ประกอบอ่ืน (ถ้ามี)    
                                                     รวม ๑๐๐ %  

 

ระดับผลการประเมิน 

                                    ดีเด่น      ดีมาก      ดี      พอใช้      ต้องปรับปรุง 
 
ส่วนที่  ๓ : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

การพัฒนา ช่วงเวลาที่ต้องการ
พัฒนา 

   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๔ : การรับทราบผลการประเมิน  
 
ผู้รับการประเมิน : 
  ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัตริาชการรายบุคคลแล้ว 

 
ลงช่ือ : …………………………………… 
ต าแหน่ง : .................................... 
วันท่ี  :  …………………………………..   

ผู้ประเมิน 
  ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รบัการประเมินไดล้งนามรับทราบ 
  ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่ .................................................. 
     แต่ผู้รับการประเมินไมล่งนามรับทราบ 
     โดยมี  ……………………………………………………...   เป็นพยาน 
                         ลงช่ือ ........................................ พยาน 
                             (............................................) 
                 ต าแหน่ง  ................................................. 
                     วันท่ี  .................................................. 
 

 
ลงช่ือ : …………………………………… 
ต าแหน่ง : .................................... 
วันท่ี  :  …………………………………..   

 
ส่วนที่  ๕ : ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไป 
 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป : 
   เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
   มีความเห็นต่าง  ดังนี ้
      ................................................................................. 

 
ลงช่ือ : …………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง : ...................................................................... 
วันท่ี  :  ……………………………………………………………….   
 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอกีชัน้หนึ่ง (ถ้าม)ี : 
   เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
   มีความเห็นต่าง  ดังนี ้
      ................................................................................. 

 
ลงช่ือ : …………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง : ...................................................................... 
วันท่ี  :  ……………………………………………………………….   
 

 

 

 


