ที่ รน (บค.) ๐๐๑๖.๕/ ว ๒๑๘

ศาลากลางจังหวัดระนอง
ถนนเพชรเกษม รน ๘๕๐๐๐
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสําหรับส่วนราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง
เรียน หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ
อ้างถึง ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญสําหรับส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดระนอง ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญฯ
จํานวน ๑ ชุด
ตามที่อ้างถึง จังหวัดระนองได้มีประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสําหรับส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดระนอง ลงวันที่
๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้ เ ชิ ญ ส่ ว นราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าคจั ง หวั ด ระนองร่ ว มประชุ ม หารื อ
กํ า หนดคะแนนตามระดั บ การประเมิ น และอั ต ราร้ อ ยละของฐานในการคํ า นวณเลื่ อ นเงิ น เดื อ น ณ วั น ที่
๑ เมษายน ๒๕๕๕ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องโกมาซุม ชั้น ๒ อาคาร
ศาลากลางจังหวัดระนอง นั้น
เพื่อให้การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในสังกัดราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ครั้งที่หนึ่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ
จังหวัดระนองจึงยกเลิกประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญสําหรับส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดระนอง ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสําหรับ
ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่รอบการประเมิน
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร./โทรสาร ๐-๗๗๘๐-๐๑๖๑

ประกาศจังหวัดระนอง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
สําหรับส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดระนอง
*************************************
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ ประกอบกับ หนังสือสํา นักงาน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ และเพื่อให้
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ จังหวัดระนองจึงยกเลิก
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
สําหรับส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดระนอง ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสําหรับส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค
จังหวัดระนอง ดังนี้
ข้อ ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสําหรับ
ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดระนอง ตามประกาศนี้ ให้ใช้สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตั้งแต่รอบการประเมิน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ตามประกาศนี้
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดระนอง
ข้อ ๓ ผู้ประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการของข้า ราชการพลเรือนสามัญ สําหรับส่ว นราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดระนอง ได้แก่
(๑) หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค สําหรับข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา
(๒) ปลัดจังหวัดระนอง และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดระนอง สําหรับข้าราชการ
พลเรือนสามัญที่อยู่ในบังคับบัญชา ยกเว้น ปลัดอําเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ และข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ
(๓) นายอําเภอสําหรับปลัดอําเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ
(๔) ปลัดอําเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอสําหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่อยู่ในบังคับบัญชา
(๕) ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) แล้วแต่กรณี
การมอบหมายตาม (๑) (๒) (๓) (๔) ให้จัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีที่เป็น
ผู้ได้รับมอบหมายให้มาช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในจังหวัดระนองหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น หรือ
การประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญที่มิใช่บุคคลในคณะผู้แทนซึ่งประจําอยู่ในต่างประเทศ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ระนองหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ
/ หรือหัวหน้าคณะ ...

-๒หรือหัวหน้าคณะผู้แทนแล้วแต่กรณีเป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอํานาจหน้าที่
ประเมิน
ข้อ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ดําเนินการประเมินปีละ ๒ รอบ ตามปีงบประมาณ
ดังนี้
- รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม
- รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน
ข้อ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมิน ๒ องค์ประกอบ ได้แก่
(๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๗๐
(๒) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๓๐
ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ
ร้อยละ ๕๐ : ๕๐
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือ
ตรงตามเวลาที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรเป็นต้น ทั้งนี้ จํานวนดัชนีชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้อยู่ระหว่าง ๔-๗ ตัวชี้วัด โดยกําหนดเกณฑ์ให้คะแนนสําหรับค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามมาตรฐานหรือแผนงานที่กําหนดให้คะแนนเท่ากับ ๓ จาก ๕ คะแนน โดยผู้ประเมินตาม
ข้อ ๓ เป็นผู้ประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลัก ๕ หลักของ
สํานักงาน ก.พ. ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเป็นทีม และสมรรถนะอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนด
(๓) ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ส่วนราชการนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มาจัดกลุ่มตามผลคะแนน โดยแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมิน ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับการประเมิน
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนน
๙๐ – ๑๐๐
๘๐ – ๘๙.๙๙
๗๐ – ๗๙.๙๙
๖๐ – ๖๙.๙๙
ต่ํากว่า ๖๐

ร้อยละ
๓.๐๐ – ๖.๐๐
๒.๔๐ – ๒.๙๙
๑.๘๐ – ๒.๓๙
๑.๐๐ – ๑.๗๙
ไม่เลื่อน

(๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการ ต้องมีความชัดเจนและ
มีหลักฐาน
(๕) ให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดระนอง และกลุ่มงาน/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
งานบุคคลของแต่ละส่วนราชการ จัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการปฏิบัติราชการ และหลักฐานแสดงความสําเร็จ
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน เพื่อประกอบการพิจารณาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ
/ ให้ส่วนราชการจัดเก็บต้นฉบับ ...

-๓ให้ส่วนราชการจัดเก็บต้นฉบับแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการในสังกัดไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ(ก.พ.๗) หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมเป็นเวลาอย่างน้อย
๒ รอบการประเมิน
(๖) ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดระนองจะนํามาใช้ประกอบการแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การให้ออกจากราชการและ
การพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น และอาจนําไปใช้
ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ เช่น การให้รางวัลประจําปี รางวัลจูงใจและ
ค่าตอบแทนต่าง ๆ ด้วยก็ได้
ข้อ ๖ การประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการของข้า ราชการพลเรือนสามัญ ของส่ว นราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดระนอง ให้ดําเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ส่วนราชการประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
(๒) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกําหนดข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสําเร็จ
ของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน สําหรับการกําหนดดัชนีชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจดําเนินการได้หรือไม่เพียงพออาจเลือกวิธีการกําหนดดัชนีชี้วัด
วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ
ทั้งนี้ ตามที่ต้นสังกัดของส่วนราชการกําหนด
(๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน ตามข้อ ๓ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้นี้ และตามข้อตกลงที่ได้ทําไว้กับผู้รับการประเมิน
(๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินตามข้อ ๓ ให้คําปรึกษาแนะนําผู้รับการประเมิน
เพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ
และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันวิเคราะห์ผลสําเร็จของงาน และพฤติกรรม
ในการปฏิบัติราชการ เพื่อหาความจําเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย
(๕) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๓ แจ้งผล
การประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน
กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญอย่างน้อย ๑ คน
ในส่วนราชการนั้นลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
(๖) ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๓ ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการ
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้าง
แรงจูงใจในการพัฒนาผลการปฏิบัตริ าชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
(๗) ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๓ โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในส่วนราชการของตน เสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ จังหวัดระนอง ก่อน
นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดระนองแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
/ข้อ ๗ แบบประเมินผล …

-๔ข้อ ๗ แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เป็นไปตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศนี้ ประกอบด้วย แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะหรือแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการ
กําหนด
ข้อ ๘ เกณฑ์อื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ จังหวัดระนองเสนอ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผูร้ บั การประเมิ น
รอบการประเมิน

 รอบที่ ๑
 รอบที่ ๒

๑ ตุลาคม
๑ เมษายน

ถึง ๓๑ มีนาคม
ถึง ๓๐ กันยายน

ชื่อผูร้ บั การประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ตําแหน่ง
ระดับตําแหน่ง

ประเภทตําแหน่ง
สังกัด

ชื่อผูป้ ระเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ตําแหน่ง

คําชีแ้ จง
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการนี้มดี ว้ ยกัน ๓ หน้า ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผูร้ บั การประเมิน เพือ่ ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวผูร้ บั การประเมิน
ส่วนที่ ๒: สรุปผลการประเมิน ใช้เพือ่ กรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ ์ของงาน องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ และ
นํ้าหนักของทัง้ สององค์ประกอบ ในแบบสรุปส่วนที่ ๒ นี้ ยังใช้สาํ หรับคํานวณคะแนนผลการปฏิบตั ริ าชการรวมด้วย
- สําหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ ์ของงาน ให้นํามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิของงาน
โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
์
- สําหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ ให้นํามาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
ส่วนที่ ๓: แผนพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการรายบุคคล ผูป้ ระเมินและผูร้ บั การประเมินร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาผลการปฏิบตั ริ าชการ
ส่วนที่ ๔ การรับทราบผลการประเมิน ผูร้ บั การประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน
ส่วนที่ ๕: ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปกลันกรองผลการประเมิ
่
น แผนพัฒนาผลการปฏิบตั ริ าชการ และให้ความเห็น

คําว่า “ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป” สําหรับผูป้ ระเมินตามข้อ ๒ (๙) หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดผูบ้ งั คับบัญชาของผูร้ บั การประเมิน

ส่วนที่ ๒: การสรุปผลการประเมิ น
องค์ประกอบการประเมิน

คะแนน (ก)

นํ้าหนัก (ข)

รวมคะแนน (ก)x(ข)

องค์ประกอบที่ ๑: ผลสัมฤทธิ ์ของงาน
องค์ประกอบที่ ๒: พฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ (สมรรถนะ)
องค์ประกอบอื่น (ถ้ามี)
รวม

๑๐๐%

ระดับผลการประเมิน
 ดีเด่น
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
ส่วนที่ ๓: แผนพัฒนาการปฏิ บตั ิ ราชการรายบุคคล
ความรู/้ ทักษะ/ สมรรถนะ
ทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนา

วิธกี ารพัฒนา

ช่วงเวลาทีต่ อ้ งการ
การพัฒนา

ส่วนที่ ๔: การรับทราบผลการประเมิ น
ผูร้ บั การประเมิ น:
 ได้รบั ทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการ
รายบุคคลแล้ว

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

ผูป้ ระเมิ น:
 ได้แจ้งผลการประเมินและผูร้ บั การประเมินได้ลงนามรับทราบ
 ได้แจ้งผลการประเมินเมือ่ วันที…
่ …..…………………………
แต่ผรู้ บั การประเมินไม่ลงนามรับทราบ
โดยมี…………………….………………………… เป็ นพยาน

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

ลงชื่อ : ……………………………พยาน
ตําแหน่ง : ………….……………..
วันที่ : ……………………….…….
ส่วนที่ ๕: ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึน้ ไป
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึน้ ไป:
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึน้ ไปอีกชัน้ หนึ่ ง (ถ้ามี) :
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

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

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

เอกสารแนบท้าย
แบบสรุปการประเมินผลสัมฤทธิข์ องงาน

รอบการประเมิน

ชื่อผูร้ บั การประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)

ลงนาม

ชื่อผูบ้ งั คับบัญชา/ ผูป้ ระเมิน (นาย/นาง/นางสาว)

ลงนาม

ตัวชีว้ ดั ผลงาน

๑.

๒.

๓.

๔.

 ครัง้ ที่ ๑

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย
1

2

3

4

5

คะแนน (ก)

 ครัง้ ที่ ๒

นํ้าหนัก(ข)

รวมคะแนน
(กxข)

เอกสารแนบท้าย
ตัวชีว้ ดั ผลงาน

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย
1

2

3

4

5

คะแนน (ก)

นํ้าหนัก(ข)

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

รวม

๑๐๐%

รวมคะแนน
(กxข)

