
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด่าเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิง์านต่่า 
--------------------------------------------- 

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันท
ภิกขุ) ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา และก ากับติดตามการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและ
ระเบียบ วินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพ่ือ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง  ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับเป็นที่พอใจของทาง
ราชการ ให้ด าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
แต่ละประเภท ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 110(5) และกฎ ก.พ. ว่าด้วย
การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล พ.ศ.2552 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร. 1012/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552  

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ข้อ 60(5)           
ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งการบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลในระดับดันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

3. ระเบียบส านักนายรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ข้อ 19 ข้อ 20 และข้อที่ 
28(4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554 ข้อ 11 ตามส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 

4. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ข้อ 23 ข้อ 24 
และข้อ 25(4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 ข้อ8 ตาม
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ 0201.040/ว 269 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2557 

อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีมติ
เห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
หรือระดับท่ีคาดหวัง ส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้จัดท าประกาศ เรื่อง การ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 



ข้าราชการ 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้ รับการประเมิน

ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมิน
แจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษา แนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
ให้ด าเนินการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการใน
ระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) ดังนี้ 

ข้อ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง โดให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้
ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่
พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้ 

1.1 ร่วมจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง (เอกสารแนบท้าย ๑) 

1.2 ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 3 แผนการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) มาจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่
ต้องพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ในการ
ก าหนดค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล โดยต้องก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจ
ของทางราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประกอบการจัดท าค ามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง ตามแบบท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด (เอกสารแนบท้าย 2) 

ข้อ 2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการ ตามข้อ 1 ให้มี
ระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน 

ข้อ 3 กรณีที่ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็นธรรม
อาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ภายใน 15 วัน หลักจากทราบผล
การประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ านาจล าดับถัดไปเพ่ือประกอบความเห็นในการพิจารณา 

ข้อ 4 เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามค ามั่นใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของ
ทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง   
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้รับรายงานแล้วอาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีข้าราชการผู้ได้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ออกจาก
ราชการ หรือ 

(2) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการท าค ามั่นใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ 



(3) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 
กรณีการด าเนินการตาม ข้อ 4(2) เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้

นั้นตามค าม่ันครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่สามารถผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตาม
ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง เพ่ือสั่งการให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการ 

ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่
สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 

ลูกจ้างประจ่า 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน

ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง    
เพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมิน
แจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษา แนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ าอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ข้อ 
60(5) ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับดันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

พนักงานราชการ 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน

ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง    
เพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมิน
แจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษา แนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมามี
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2 ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธี การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554 ข้อ 11 
พนักงานราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2 ครั้ง 
ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้าง เพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อม
กับแจ้งให้กับพนักงานราชการผู้นั้นทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน3 

 



พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน

ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง    
เพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมิน
แจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษา แนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่
ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2 ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติ งาน เพ่ือเพ่ิม
ค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ข้อ 8 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2 ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่า
ระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
 



เอกสารแนบท้าย 1 
 

แบบค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ครั้งที่.............. 
กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) 

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

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้จัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

ตามท่ีข้าพเจ้า............................................................................ต าแหน่ง/ระดับ ..................... ................... 

สังกัด .......................................... ................. ฝ่าย/แผนก/กลุ่มงาน/งาน................................................ ได้รับทราบ

ว่ามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) รอบการประเมินที่ ......... 

ตั้งแต่วันที่ ......... เดือน .................. ปี พ.ศ. .............. . ถึงวันที่ ......... เดือน .................. ปี พ.ศ. ............... นั้น  

ข้าพเจ้าขอให้ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองในรอบการประเมินถัดไป รอบการประเมินที่ ........... 

ตั้งแต่วันที่ ......... เดือน .................. ปี พ.ศ. ............... ถึงวันที่ ..... .... เดือน .................. ปี พ.ศ. ............... โดยได้

จัดท ารายละเอียดของค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองไว้แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ส่วนที่ 2 การลงชื่อรับทราบการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
 

ผู้จัดท าข้อตกลง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(……………………………………….) 
วันที่ ............................................. 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(……………………………………….) 
วันที่ ............................................. 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น 
 

ลงชื่อ………………………………………… 
(……………………………………….) 

วันที่ ............................................. 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

(……………………………………….) 
วันที่ ............................................. 

 



แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
 

ส่วนที ่๑: ขอ้มูลของผูร้บัการประเมิน 
 
รอบการประเมิน    รอบที่ ๑    ๑  ตุลาคม    ...........  ถึง  ๓๑   มีนาคม   ...........  
     

     รอบที่ ๒    ๑  เมษายน   ...........  ถึง  ๓๐   กนัยายน  ...........                                       
 
ช่ือผู้รับการประเมิน  .                                                                        

 

ต าแหน่ง  .                                                       ประเภทต าแหน่ง                                    

 
 

ระดับต าแหน่ง                      สังกดั                                                      

 
ช่ือผู้บังคับบัญชา / ผู้ประเมิน   .                                                                                    
 

ต าแหน่ง  .                                                                                                               

   
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ส่วนที ่๒:  การสรุปผลการประเมิน 

ค าชี้แจง 
แบบสรปุการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการนี้มด้ีวยกนั ๓ หน้า ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลของผู้รับการประเมนิ  เพ่ือระบุรายละเอยีดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัตวัผู้รับการประเมนิ 
    ส่วนที่ ๒ :  สรปุผลการประเมนิ  ใช้เพ่ือกรอกค่าคะแนนการประเมนิในองคป์ระกอบด้านผลสมัฤทธิ์ของงาน             
    องคป์ระกอบด้านพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ และน า้หนักของทั้งสององคป์ระกอบ ในแบบสรปุส่วนที่ ๒ นี้       
   ยังใช้ส าหรับค านวณคะแนนผลการปฏบิตัริาชการรวมด้วย 
   -  ส าหรับคะแนนองคป์ระกอบด้านผลสมัฤทธิ์ของงาน  ให้น ามาจากแบบประเมนิผลสมัฤทธิ์ของงาน  
       โดยให้แนบท้ายแบบสรปุฉบบันี้  
   -  ส าหรับคะแนนองคป์ระกอบด้านพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ  ให้น ามาจากแบบประเมนิสมรรถนะ  
          โดยให้แนบท้ายแบบสรปุฉบบันี้  
 ส่วนที่ ๓ :   แผนพัฒนาการปฏบิตัริาชการรายบุคคล ผู้ประเมนิและผู้รับการประเมนิร่วมกนัจัดท าแผนพัฒนา 
             ผลการปฏบิตัริาชการ 
 ส่วนที่ ๔ :   การรับทราบผลการประเมนิ  ผู้รับการประเมนิลงนามรับทราบผลการประเมนิ 
 ส่วนที่ ๕ :   ความเหน็ของผู้บงัคบับญัชาเหนอืขึ้นไป  ผู้บงัคบับญัชาเหนือขึ้นไปกลั้นกรองผลการประเมนิ  
    แผนพัฒนาผลการปฏบิตัริาชการ และให้ความเหน็       
 
ค าว่า “ผู้บงัคบับญัชาเหนือขึ้นไป”  ตามข้อ ๒ (๙) หมายถงึ  หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดผู้บงัคบับญัชา                 
        ของผู้รับการประเมนิ  

 

 



 
 

 

องค์ประกอบการประเมิน 
คะแนน 

(ก) 
น า้หนัก 
(ข) 

รวมคะแนน 

(ก) × (ข) 
องค์ประกอบที่ ๑ : ผลสมัฤทธิ์ของงาน    
องค์ประกอบที่ ๒ : พฤติกรรมการปฏบัิติราชการ (สมรรถนะ)    
องค์ประกอบอื่น (ถ้ามี)    

รวม ๑๐๐%  
 
ระดับผลการประเมิน 
  ดีเด่น        ( 90 – 100) 
  ดีมาก        ( 80 – 89.99 ) 
  ดี             ( 70 – 79.99 )    
  พอใช้        ( 60 – 69.99 ) 
  ต้องปรับปรุง  (ต ่ากว่า 60) 
 
ส่วนที่ ๓ : แผนพัฒนาการปฏบัิติราชการรายบุคคล 
 

ความรู้/ทกัษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

 

วิธกีารพัฒนา 
 

ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา 

.                                           

.                                            
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 



ส่วนที ่๔ : การรบัทราบผลการประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่๕ : ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเหนอืข้ึนไป 
 
 

ผูร้บัการประเมิน : 
  ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏบัิติราชการ       ลงช่ือ :                                                  .                                   
     รายบุคคลแล้ว       ต าแหน่ง :                                            . 
         วันที่ :                                  . 
 
ผูป้ระเมิน : 
  ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ  ลงช่ือ :                                 .                               
  ได้แจ้งผลการประเมินเม่ือวันที่ .                                   .   ต าแหน่ง :                                    .                          
 แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ    วันที่ :                                             .         
 โดยมี                                                       เป็นพยาน 
    ลงช่ือ : .                                         พยาน.                                   

ต าแหน่ง :                            . 
วันที่ : .                                          .                                    

 
 

ผูบ้งัคบับญัชาเหนอืข้ึนไป : 
  เหน็ด้วยกบัผลการประเมิน       . 
  มีความเหน็ต่าง  ดังน้ี               ลงช่ือ :                                  
                                                      ต าแหน่ง :.                           .  
                                                      วันที่ : .                                           .                                 
                                                 
                                                     
 
 

ผูบ้งัคบับญัชาเหนอืข้ึนไปอีกชั้นหนึง่ (ถา้มี) : 
  เหน็ด้วยกบัผลการประเมิน       . 
  มีความเหน็ต่าง  ดังน้ี               ลงช่ือ :                                  
                                                      ต าแหน่ง :.                           .  
                                                      วันที่ : .                                           .                                  
                                                    
                                                    
                                                 
 


