กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการกำหนดให้ผู้บังคับบัญชา
มีหน้าที่ประเมิน ผลการปฏิบ ั ติร าชการของผู้ ใต้บ ัง คับ บัญ ชา และกำกับติด ตามการปฏิ บั ติ ราชการของ
ผู้ใต้บัง คับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสอดคล้องกับหลัก เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บุคลากรใด
ประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบ วินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามรถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในระดับเป็นที่พอใจของทางราชการ ให้ดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทาง
ปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร แต่ละประเภท ดังนี้
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐(๕) และกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๑๒/ว๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐(๕)
ซึ่งกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งการบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจำที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลในระดับดัน เป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลัก เกณฑ์และวิธีการตามที่
กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
๓. ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐
และข้อที่ ๒๘(๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลัก เกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๑๑ ตามสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 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 เพื่อเพิ่มค่จ้าง และต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๕๗ ข้อ ๘ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ ส5 ๑๒๐๑.๑๔/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๗ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/6๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕'๖๑
มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่า
ค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้จัดทำ
ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความพร้อม
รับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพื่อให้ส่ว นราชการถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมิน
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕"'๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้าราชการ
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งขี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เตือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่
กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกว่าคำเป้าหมายหรือระดั บที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการ
- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
ให้ดำเนินการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติ ราชการ
ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้
ข้อ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี๊ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งกำหนดให้ผู้นั้นเข้า
รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โตให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้
ผู้บังคับบัญชาจั ดให้ข้าราชการผู้นั้นทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุง ต้นเอง โดยกำหนดเป้าหมายในระดับ
อันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้
๑.๑ ร่วมจัดทำคำมั ่น ในการพัฒนาปรั บปรุง ตนเองตามแบบจั ดทำคำมั ่น ในการพั ฒ นา
ปรับปรุง ตนเอง (เอกสารแนบท้าย ๑)
๑.๒ ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราซการ ส่วนที่ ๓ แผนการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการรายบุ ค คล ในรอบที่มี ผ ลการประเมิน อยู่ ในระดั บ ต้ องปรั บ ปรุง (ต่ำกว่าร้ อยละ ๖๐) มาจั ด ทำ
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้
ทักษะ สมรรถนะที่ต้องพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรื อสมรรถนะ ในการกำหนดคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล โดยต้อง
กำหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล ประกอบการจัดทำคำมั ่นในการพัฒนาปรับ ปรุง ตนเอง ตามแบบที่ส ำนักงานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุขกำหนด (เอกสารแนบท้าย ๒)
ข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการ ตามข้อ ๑ ให้มี
ระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน
ข้ อ ๓ กรณี ท ี ่ ถ ู ก ประเมิน เห็น ว่ า การประเมิ นผลการปฏิ บ ัต ิ ราชการของผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชามี ความ
ไม่เป็นธรรมอาจทำคำคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพื่อเป็นหลักฐานได้ภายใน ๑๕ วัน
หลักจากทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอำนาจลำดับถัดไปเพื่อประกอบ
ความเห็นในการพิจารณา

ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามคำมั่น
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ ด และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่
พอใจของทางราชการตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมิ นตังกล่าวต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้รับรายงานแล้วอาจดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กรณีข้าราชการผู้ได้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ออกจาก
ราชการ หรือ
(๒) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการทำคำมั่นใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ
(๓) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ
กรณีการดำเนินการตาม ข้อ ๔ (๒) เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้นั้น
ตามคำมั่นครั้งที่สองแล้ว ปรากฎว่าผู้นั้นไม่สามารถผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ
ตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่ อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อสั่งการให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตาม
กฎ ก.พ. ว่ า ด้ ว ยการสั ่ งให้ข ้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ออกจากราชการ กรณี ไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ั ติ ราชการ
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒
ลูกจ้างประจำ
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวขี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งขี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื ่อง
เพื ่ อ ประเมิ นผลสำเร็ จ ของงานในช่วงเวลา เตื อ นแรกของรอบการประเมิ นว่ า สอดคล้ องกับ เป้าหมาย
ที ่ ก ำหนดไว้ ห รื อ ไม่ เมื ่ อ ผู ้ ป ระเมิ น คาดว่ า ผู ้ ร ั บ การประเมิ น มีผ ลการประเมิน ต่ ำ กว่ า คำเป้ า หมายหรือ
ระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมิน แจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
ผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เตือนหลังของรอบการประเมิน
- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมิ นการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
ข้อ ๖๐(๕) ซึ่งกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจำที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในระดับดันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
พนักงานราชการ
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งขี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เตือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่
กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่ าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกว่าคำเป้าหมายหรือระดั บที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เตือนหลังของรอบการประเมิน
- สิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระตับใด เมื่ อรวมะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมา
มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินครั้งติดต่อกันต่ำกว่าระดับตี ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธรณสุข พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๑๑ พนักงานราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน 6 ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับตี ให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้าง เพื่อพิจารณาสั่ง
เลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้กับพนักงานราชการผู้นั้นทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื ่อง
เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอตคล้องกับเป้าหมายที่
กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่ าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกว่าค่ าเป้าหมายหรือระดั บที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- สิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการ
ประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ำกว่าระดับตี ให้ดำเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ

เอกสารแนบท้ายที่ 1
แบบคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ครั้งที่ ........
กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)

-------------------------------ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้จัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ตามที่ข้าพเจ้า .....................................................................................................................
ตำแหน่ง/ระดับ …………………………………………………… สังกัด ........................................................
สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม/กอง ....................................................................... ได้ รับทราบว่ามีผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60) รอบการประเมินที่
...................... ตัง้ แต่วนั ที่ ............................................ ถึงวันที่ ............................................... นัน้
ข้าพเจ้าขอให้ คำมั่นในการพัฒ นาปรับปรุ งตนเองในรอบการประเมิน ถั ดไป รอบการ
ประเมินที่ ........... ตั้งแต่วันที่ ...................................... ถึงวันที่ .....................................................
ตั้งแต่วันที่ ....................................... ถึงวันที่ ........................................... โดยได้จัดทำรายละเอียด
ของคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองไว้แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ส่วนที่ 2 : การลงชื่อรับทราบการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ผู้จัดทำข้อตกลง
ผู้บังคับบัญชา

ลงชื่อ ..................................
( ................................................ )
วันที่ ..................................
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ลงชื่อ ..................................
( ................................................ )
วันที่ ..................................

ลงชื่อ ..................................
( ................................................ )
วันที่ ..................................
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

ลงชื่อ ..................................
( ................................................ )
วันที่ ..................................

เอกสารแนบท้ายที่ 2
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน
รอบการประเมิน  รอบที่ ๑ ๑ ตุลาคม ........... ถึง ๓๑ มีนาคม ...........
 รอบที่ ๒ ๑ เมษายน .......... ถึง ๓๐ กันยายน ...........
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................................................................
ตำแหน่ง …………………………………………………………… ประเภทตำแหน่ง ..............................................................................
ระดับตำแหน่ง ........................................................... สังกัด ...............................................................................................
ชื่อผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................................................................................
ตำแหน่ง ……………………………… ประเภทตำแหน่ง .............................................. ระดับตำแหน่ง ........................................
ส่วนที่ ๒ : การสรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน

คะแนน (ก)

องค์ประกอบที่ ๑ : ผลสัมฤทธิ์ของงาน
องค์ประกอบที่ ๒ : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
องค์ประกอบอื่น (ถ้ามี)
รวม

น้ำหนัก (ข)

รวมคะแนน
(ก)X(ข)

๑๐๐ %

ระดับผลการประเมิน
 ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง
ส่วนที่ ๓ : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ
ที่ต้องได้รับการพัฒนา

การพัฒนา

ช่วงเวลาที่ต้องการ
พัฒนา

ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน
ผู้รับการประเมิน :
 ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลแล้ว
ผู้ประเมิน
 ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ
 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่ ..................................................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ
โดยมี ……………………………………………………... เป็นพยาน
ลงชื่อ ........................................ พยาน
(............................................)
ตำแหน่ง .................................................
วันที่ ..................................................

ลงชื่อ : ……………………………………
ตำแหน่ง : ....................................
วันที่ : …………………………………..
ลงชื่อ : ……………………………………
ตำแหน่ง : ....................................
วันที่ : …………………………………..

ส่วนที่ ๕ : ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป :
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้
.................................................................................

ลงชื่อ : ………………………………………………………………….
ตำแหน่ง : ......................................................................
วันที่ : ……………………………………………………………….

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) :
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้
.................................................................................

ลงชื่อ : ………………………………………………………………….
ตำแหน่ง : ......................................................................
วันที่ : ……………………………………………………………….

