
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฎบ้ตงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าทึ่ที่มีผลสัมฤพี?งานตา

เพี่อให้การประเมินผลการปฎิบัตราชการของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลกุยบุรื 

ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกด้อง เป็นไปดามหลักเกณห้ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและ 

เกิดผลสัมฤทธี้ต่อภารกิจของภาครัฐโดยหลักเกณห้การประเมินผลการปฎํบ้ติราชการกำหนดใท้ผู้บังคับบัญชา 

มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใด้บังคับบัญชา และกำกับติดตามการปฏิบัติราชการของ 

ผูใด้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายตามวํสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตกุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผลสอดคลองกับหลักเกณท์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติราชการที่กำหนดไว ้ทั้งนี ้บุคลากรใด 

ประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบ วิบัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมกุทธึ๋ต่อภารกิจ 

ของรัฐให้ผู้บังคับบัญชาน์าผลการประเมินผลการปฏิบติราชการด้งกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งด้ัง 

เสื่อนเงินเดีอน/คำจ้าง/คำตอบแทน เพื่อเสรีมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการ 

ปฏิบัติราชการในระดับที่ด้องให้1ด้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลในระดับเป็นท่ีพอใจชองทางราชการให้ดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณท์แนวทาง 

ปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร แต่ละประเภท ดังนี้

๑. พระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒(ร:๕๑ มาตรา ๑๑๐(๕) และกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยการลังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณึIม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสีอสำนกงาน ก.พ. ที ่นร. ๑๐๑๒/ว๑๐ ลงวันที ่๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) 

ซึ่งกำหนดใท้ผู้มีอานาจลังการบรรจุ ลังให้ลูกจ้างประจำที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลในระดับดันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณทัและวิธีการตามที่ 

กำหนดใร้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอบุโลม

๓. ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ 
และข้อท่ี ๒๘ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราการ ลงวันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณทัและวิธีการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาวณสุช พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๑ ตามสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที ่ส๖ ๑๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันที ่๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ 

ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕(๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่า 
ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๕๗ ข้อ ๘ ตามหนังสีอกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที ่ส๕ ๑๒๐๑.๑๔''ว ๒๖๙ ลงวันที ่๒๑ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๕๗ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที ่๒/๖๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
มีมติเหึนชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้มีผลสัมกุทธี้การปฏิน้ติงานตํ่ากว่า 

ค่าเปืาหมายหรือระดับท่ีคาดหวัง สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้จัดทำ 
ประกาศ เรื่อง การล่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความพร้อม 
รับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพื่อให้ส่วนราชการถึอปฏิบัติด้ังแต่รอบการประเมิน 

วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้



ช้าราชการ

- ก่อนเรื่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผูรับการประเมิน 
กำหนดช้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฎํบัตํราชการ กำหนดตัวชี้วัด หรือ 

หลักฐานบ่งช้ีความสำเรืจของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความกัาวหนัาของผู้วับการประเมินอย่างต่อฟ้อง 

เพื่อประเมินผลสำเร้จของงานในช่วงเวลา ๓ เดีอนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเปัาหมายที ่
กำหนดไวัหรือไม่ ฟ้อผู้ประเมินคาดว่าผู้วับการประเมินมีผลการประเมินตากว่าคำเป้าหมายหรือระตับที่ 

คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้วับการประเมินทราบ และให้คำปรืกษา แนะนำเพื่อปรับปรุง แกัพเ พัฒนาผลการ 

ปฎบตราขการของผู้วับการ

- ลันรอบการประเมิน ฟ้อผลการประเมินการปฎิบตราชการของข้าราขการอยู่ในระตับตัองปวับปรุง 

ให้ตำเนินการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรบปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฎบ้ตร'ไชการ 

ในระดับด้องปวับปรุง (ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาท่ีประเมินผลการปฏีบ้ตราชการของข้าราชการในระดับที่ตัองใหใดัวับการ 

พัฒนาปรับปรุงตนเอง ด้องแจ้งใท้ผู้วับการประเมินทราบเกั้ยวกับผลการประเมิบพร้อมทั้งกำหนตให้ผู้บ1ัพข้า 

วับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดให้ลงลายมึอชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ 

ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตันเอง โดยกำหนดเป้าหมาอในระดับ 
อนเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฎิน้ตราชการดรั้งต่อไม ่ดังนี้

๑.๑ ร่วมจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทำคำมั่นในการพัด!นา 

ปรับปรุง ตนเอง (เอกสารแนบท้าย ๑)
๑.ไร)ให้ใชัแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตราชการ ส่านที ่แผนการพัฒนาการปฎิบต 

ราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดัองปรับปรุง (ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดทำ 
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพอเป็นเครองมอประเมินผลการพฒนาคาามร ู
ทักษะ สมรรถนะที่ต้องพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธึ้ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏํมัต ิ

ราชการหรือสมรรถนะ ในการกำหนดคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองฟ้นตัาชวัดราย^ดคด ใดยตอง 

กำหนดเป้าหมายในระดับอนเป็นที่พอใจชองทางราชการ ทสอดคล้องกับแผนพัด!นาการปฏีบตาาชคาา 
รายบุคคล ประกอบกาวจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ตามแบบทสำนกงานปลัดกระทราง 

สาธารณสุขกำหนด (เอกสารแนบท้าย ไร))

ช้อ ไร) การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองชองข้าราชการ ตานข้อ ® ไหน 

ระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน

ข้อ ๓ กรณีที่ถูกประเมินเห้นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการชองต้บังดับบัญชานความ 
ไม่เป็นธรรมอาจทำคำคัดต้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวนไว้กับผดการม่ระเนํบฟ0้ฟ้นหดักรานไต้ภาเ|ไน๑๕ว,้'น 
หลักจากทราบผลการประเมินและใหผู้บังคับบัญชารวบรวนรายงานเดบ0ชัน0ึวนาจดํวดบัดดัไปเทั0้ประกอบ 

ความเห้นในการพิจารณา



ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏีบัดิราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามคำมั่น 

ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ ด และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที ่
พอใจของทางราชการตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใพ้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต,อผู้ว่า 

ราชการอังหวัดประจวบคึรีขันธ์
(๑) กรถื3ข้าราชการผู้Iด้รับการประเมินประสงคํจะลาออกจากราชการ กึใท้ส์งใพ้ออกจาก

ราชการ หรือ
(b) สั่งใพ้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการทำคำม่ันใน 

การพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ

(๓) สั่งใพ้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ
กรณีการดำเนินการตาม ข้อ ๔ (๒) เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏึบัตํราชการของข้าราชการผู้น้ัน 
ตามคำมั่นครั้งที่สองแล้ว ปรากฎว่าผู้นั้นไม่สามารถผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ 

ตามคำมั่นไนการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใพ้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฎบัตํราชการเสนอต่อ 
ผู้ว่าราชการอังหวัดประจวบครืขันธ์เพี่อสั่งการใพ้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการ ทั้งนั้ใพ้ดำเนินการตาม 

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการส่ังใพ้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฎิบัตราชการ 

ใพ้มีประสีทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕:๕๒
ดูกอัางประจำ

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ใพ้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราขการ กำหนดดัวร์วด หรือ 

หลักฐานบ่งช้ีความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน

- ระหว่างรอบการประเมินใพ้ผู้ประเมินตดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเนินอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา เตือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกันเป็าหนาอ 
ที่กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินด่ํากว่าคำเป็าหนาอหรือ 

ระดับที่คาดหวังใท้ผู้ประเมิน แอังผู้รับการประเมินทราบ และใพ้คำปรืกษา แนะน่าเพื่อปรับปรุง แก้!ข พัฒนา 

ผลการปฏิบ้ตราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เตือนหลังของรอบการประเมิน
- สินรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินการปฏิบัติราชการของลูกจางประจำอมู่ในระดันดัอง 

ปรับปรุง ใพ้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ•ศ- ๒๕:๓๗ 
ข้อ ๖๐(๕:) ซึ่งกำหนดใพ้ผู้มีอัานาจส่ังบรรจ ุสั่งใพ้ลูกจ้างประจำที่ใม่สามารถปฏิบัติราชการใพ้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลในระดับดันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณทํและวิธิการคานท 

กำหนดไว้ไนกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอบุ่โลน

พนกงานราชการ
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ใพ้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 

กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลกา‘รปฏิบัติราชกา15 กำหนดตัวชี้วัด หรือ 
หลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรนและเหนาะสนกับลักษณะ-5าน

- ระหว่างรอบการประเมินใพ้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่0เน0'ง 

เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เตือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป็าหนา0ที่ 
กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินด่ํากว่าคำเบีาหนา0หร0ระลั'บท 

คาดหวังใพ้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และใพ้คำปรืกษา แนะนำเพื่อปรับปรุง แก้!ข พัฒนาผลการ 

ปฏิบ้ตราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เตือนหลังของรอบการประเมิน



- สินรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัตงานของพบักงาน 

ราชการ มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านนา 

มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคร้ังดิดต่อกันต่ํากว่าระดับดี ใท้ด่าเนินการตามหลักเกณฑ์และวึธึกาว 

ประเมินผลการปฎิบัดีงานของพนักงานราขกาวในสังกัดสำนักงานปลัดกวะทรวงสาธารณสุข พ.ศ>>(£<£๔ 

ข้อ ๑๑ พนักงานราชการยูใด ชี่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฎิบัดีงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการ 
ประเมิน ๖ ครั้ง ดีดต่อกันตากว่าระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทำความเหนเสนอผู้มีอำนาจลังจ้าง เพื่อพิจารณาลัง 
เสิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งใหกับพนักงานราชการผูนั้นทราบผลการประเมินผลการปฏิบัดีงาน

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ใท้ผู้ประเมินและผู้ร้บการประเมิน 
กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเนินผลการปฏิบัตราชการ กำหนดตัวข้ีวด ทรึอ 

หลักฐานบ่งชัความสำเรืจของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกันลักษณะงาน

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินดีดตามความกัาวหน้า!เองผูรนลารทํระเนิน0ผ่างต0่1น0ง 

เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดึอนแรกของรอบการประเมินว่าส0ดคล้องกันเนิาหมายที่ 
กำหนดไว้หรือไม ่เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้ร้บการประเมินมีผลการประเมินตากว่าค่าเนิาหมายหร0ึระตันที ่

คาดหวังใท้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราน และให้คาปรึกษา แนะนำเพื่อปรับปรุง แกัIข พัฒนาผลการ 

ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดึอนหลังของรอบการประเมิน
- สินรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน!เองพนักงาน 

กระทรวงสาธารณสุข มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใต เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการ 

ประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉล่ียของผลการประเมิน *£> ครั้งติดต่อกันตากว่าระดับดี ใหดำเนินการตามประกาค 
คณะกรรมการบรึหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุ!! เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการนํป้บต'5าน 

เพื่อเพื่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุ!! พ•พ- ต, ข้อ ๘ พนักงานกวะทรวง 

สาธารณสุขทั่วไปผู้ใด ชี่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏีบตงานแสว มีคะแนนเฉลยของผลการนํระเมน 

b ครั้ง ติดต่อกันตากว่าระดับดี ใท้ผู้บังคับบัญชาทำความเหนเสนอหัวหน้าส่วนรา!,กาว

เอกสารแนบท้ายที ่๑



แบบคำมํ่นในการพัฒนาปรับปๅ[งดนเอง ครั้งที.่......

กร{นข้าราชการมีผลการปฏีบตราชการในระดับตองปรับปรุง (ตากว่ารัอยละ too)

ส่วนที ่๑ ะ ข้อรุ)ลของ^จัดทำคำมนในการพัฒนาปรับปรุงคนเM
ตามที่ข้าพเจ้า.............................................................................................................................

ตำแหน่ง/ระดับ.............................................................. สังกัด .............................................................

สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม/กอง............................................................................ได ้รับทราบว่ามีผล

การประเมีนผลการปฏีบ้ตราชการในระดับต้องปรับปรุง (ตากว่าร้อยละ ๖๐) รอบการประเมินที ่
....................... ตั้งแต่วันที่..............................................  ถึงวันท่ี .................................................. นั้น

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองในรอบการประเมินสัดไป รอบการ

ประเมินที.่..........ตั้งแต่วันที่......................................... ถึงวันที ่............................................................

ตั้งแต่วันที ่................................................  ถึงวันที ่..................................................... โดยได้จัดทำ

รายละเอียด ของคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองไว้แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ส่วนที่ ๒ ะ การลงซื่อรับทราบการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงคนเ^
ผุจัดทำข้อตกลง ผู้บังคับบัญชา

ลงช่ือ ...................................

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

วันที.่..................................

ผู้บังคับบัญชาเหนึอขึ้นไป

ลงช่ือ ...................................

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

วันที.่..................................

ลงช่ือ ....................................

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

วันที.่...................................

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

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

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

วันที.่...................................

เอกสารแนบท้ายที ่๒



แบบสรุปการประเมนผลการปฏิบ้คราซกา,ร

ส่วนที ่m : ข้อมูลของผู้รบการประเมิน
รอบการประเมิน □รอบที ่o ๑ ตุลาคม ...... ถึง ๓® มินาคม

□ รอบที ่๒ ๑ เมษายน ..... ถึง ๓๐ กันยายน

ชี่อผู้รับกาวประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................

ด่านหน่ง ................................... ประ๓ทตำแหน่ง ....................
ระดับด่าแหบ่ง................................................ สังกัด .............................................

ชื่อผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................

ด่าแหบ่ง .................. ประ๓ทต์าแหบ่ง ....................... ระดับด่าแหบ่ง

ส่วนที่ ta ะ การสรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน คะแนน (ก) ฟ้าหนัก (ข) รวมคะแนน

(ก)X(ข)

องค์ประกอบที ่® ะ ผลสัมฤทธของงาน
องค์ประกอบที ่te ะ พฤติกรรมกาวปฏีน้ติราชการ (สมรรถนะ)
องค์ประกอบอื่น (ถามี)

รวม • 0 0 ร
ระดับผลทารประเมิน

□ ดีเด่น □ ดีมาก □ด ี□ พอใช ั□ ด้องปรับปรุง

ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ตองได้รับการพัฒนา

กาวพัฒนา ช่วงเวลาที่ต้องการ 
พัฒนา



ส่วนที ่๔ ะ กาวTบหราบผลการประเมิน

ผู้วับการประเมิน ะ
□ ได้วับทราบผลกาวประเมินและแผนพัฒนากาวปฏิบัตราชกาววายบุคคลแล้ว ลงชื่อ ะ..................................

ตำแหน่ง ะ.............................
วันที ่ะ .................................

ผู้ประเมิน
ลงชื่อ ะ..................................□ ได้แชังผลกาวประเมินและผู้วับกาวประเมินได้ลงนามวับทราบ

□ ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่........................ ตำแหน่ง ะ.............................

แต่ผู้รับกาวประเมินไม่ลงนามวับทราบ
โดยม ี................................................... เป็นพยาน

ลงชี่อ.................................พยาน
('.................................. )

ตำแหน่ง ........................................
วัน ที่ .........................................

วัน ท ะ .................................

ส่วนที ่£ ะ กวามเท้นของย้บังคบบัญชาเหบีอซ็นไป

ผู้บังคบบัญชาเหนือขึ้นไป ะ

□ เที่นด้วยกับผลการประเมิน
□ มิความเหนต่าง ดังนี้

ลงชื่อ ะ..............................................................
ตำแหน่ง ะ..........................................................
วันที ่ะ ............................................................

ผู้บังลับบัญชาเหนือขึ้นไปรกขึ้นหนง (ล้ามิ) ะ
ลงชื่อ ะ..............................................................□ เหนด้วยกับผลการประเมิน

□ มีความเห้นต่าง ดังนี้ ตำแหน่ง ะ..........................................................
วัน ที่ ะ ............................................................


