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สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุร ี11000 

         21  ตุลาคม  2554 

เร่ือง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดทกุจังหวัด 

อ้างถึง  (1)  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     ของพนักงานราชการ  พ.ศ.  2554  ประกาศ  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2554 

 (2)  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
       ในสังกัดสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2548 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
          ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2554 

  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่อ้างถึง  (1)  ได้ปรับปรุงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการใหม ่ เพ่ือใหม้ีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  เป็นธรรม  และมีมาตรฐาน  ที่เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการย่ิงข้ึน  พร้อมกับกําหนดแนวทางการประเมนิผลการปฏิบัติงานและแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  เพ่ือเป็นตัวอย่างใหส้่วนราชการปรบัใชต้ามความเหมาะสม  โดยมผีลบังคับใชต้ั้งแต่
วันท่ี  1  ตลุาคม  2554  เป็นต้นไป  น้ัน  

  เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฉบับดังกล่าวข้างต้น  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทาํหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าว  ดังสิง่ที่ส่งมาด้วย  1  และให้ยกเลิกหลักเกณฑ์
ตามที่อ้างถึง  (2)  ทั้งน้ี  ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี  1  ตุลาคม 2554  เป็นต้นไป 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย  จะเป็นพระคุณ 

        ขอแสดงความนับถือ 

                                                   
สํานักบริหารกลาง 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร.  0  2590  1349,  1350 
โทรสาร  0  2590  1350 
http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm 

หมายเหตุ  สําเนาส่งโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง/และราชการบริหารส่วนกลางท่ีตั้งอยู่ 
    ในส่วนภูมิภาค 



หลกัเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลการปฏบิตังิาน 
ของพนกังานราชการในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  พ.ศ.  2554 

  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  เป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่ส่วนราชการจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  โปร่งใส  เป็นธรรม  และมีมาตรฐานในแนวทางเดียวกัน 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ้  19  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
พ.ศ.  2547  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2554  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จึงกําหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดไว้  ดังน้ี 

  ข้อ  1  หลกัเกณฑ์น้ีเรียกว่า  “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2554” 

  ข้อ  2  ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2548 

  ข้อ  3  หลกัเกณฑ์และวิธีการน้ี  ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการในสังกัด  
ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2554  เป็นต้นไป 

  ข้อ  4  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเคร่ืองมอืในการบรหิารพนักงานราชการและนําผลการประเมนิไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการ
พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ  แล้วแต่กรณ ี ดังน้ี 
   (1)  การเลื่อนค่าตอบแทน 
   (2)  การเลิกจา้ง 
   (3)  การต่อสญัญาจ้าง 
  (4)  การพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
  (5)  การให้ค่าตอบแทนพิเศษและการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

  ข้อ  5  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  มี  2  ประเภท  ดังน้ี 
  (1)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 
  (2)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ 

  ข้อ  6  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ภายใต้หลักการที่จะประเมินผล
การปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของผลสําเรจ็และผลสมัฤทธ์ิของงาน  โดยส่วนราชการกําหนดตวัช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 
ให้มีความชัดเจน  สามารถตรวจสอบได้ 

  ข้อ  7  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  ให้ประเมินจากผลงานของ
พนักงานราชการผู้น้ัน  โดยมุง่ผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  โดยกําหนดให้มีสดัส่วนของ
ผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 

   (ก)  การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  พิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังน้ี 
   (1)  ปริมาณผลงาน 
   (2)  คุณภาพผลงาน 
   (3)  ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
   (4)  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

/(ข)  การประเมิน..... 
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  (ข)  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  พิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังน้ี 
   (1)  มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
   (2)  บริการที่ดี 
   (3)  การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
   (4)  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
   (5)  การทํางานเป็นทีม 

ฯลฯ 

  ส่วนราชการอาจกําหนดให้มอีงค์ประกอบการประเมินอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม
ของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในตําแหน่งต่าง ๆ 

  สําหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  ส่วนราชการใช้ตามแบบ
ที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  แนบท้ายหลักเกณฑ์น้ี  หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมของ
ลักษณะงานได้ 

  ในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้นําผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น  5  ระดับ  คือ  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง  
โดยกําหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน  ดังน้ี 

ระดบั คะแนน คําอธบิาย 

ดีเด่น 95 - 100 ผลสมัฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานสูงกว่า
มาตรฐานหรือข้อกําหนดหรือดีกว่าที่คาดหวัง 

ดีมาก 85 - 94 ผลสมัฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเกินมาตรฐาน
หรือข้อกําหนดหรือดีกว่าที่คาดหวัง 

ดี 75 - 84 ผลสมัฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานได้มาตรฐาน
หรือข้อกําหนดหรือตามคาดหวัง 

พอใช้ 65 - 74 ผลสมัฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานต่ํากว่า
มาตรฐานหรือข้อบกพร่องอยู่เสมอหรือตํ่ากว่าที่คาดหวัง 

ต้องปรับปรุง น้อยกว่า  65 ผลสมัฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานตอ้งปรับปรุง 

  ให้มีการกําหนดข้อตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน  
เช่น  แผนงาน  โครงการหรือผลงานที่กําหนดในการมอบหมายงาน  เป็นต้น  ทั้งน้ี  ใหพิ้จารณาจากข้อตกลง
ผลการบริหารงานของส่วนราชการหรือภารกิจหลักที่ได้มีการกําหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้และให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบถึงเป้าหมายของการปฏิบัติงานตามตําแหน่งและ
งานที่รับผิดชอบ  ทั้งน้ี  ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดการจ้างที่กําหนดในสญัญาจ้าง 

  ข้อ  8  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  ให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

   (1)  ช่วงเร่ิมรอบการประเมิน  ให้ส่วนราชการกําหนดเป้าหมายผลสาํเร็จของงาน
ในภาพรวมของส่วนราชการที่จะมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติ  จากน้ันให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน  
และพนักงานราชการแต่ละคน  ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ความสําเร็จของงาน   

/ผลลัพธ์..... 
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ผลลัพธ์ทีค่าดหวังจากการปฏิบัติงาน  ซึ่งพนักงานราชการผูน้ั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมนิน้ัน  โดยกําหนด
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหรือหลักฐานบ่งช้ีความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม  รวมทัง้ระบุพฤติกรรมในการ
ทํางานที่คาดหวังด้วย 

   (2)  ในระหว่างรอบการประเมิน  ให้ผู้บังคบับัญชา/ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม  (1)  รวมท้ังเป็นพ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษาแนะนําและช่วยเหลือในการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้พนักงานราชการสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสําเร็จของ
งานที่หน่วยงานกําหนด 

   (3)  เมื่อครบรอบการประเมิน  ใหผู้้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินดําเนินการ  ดังน้ี 
    (3.1)  ประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนด 
    (3.2)  จัดทําบัญชีรายช่ือพนักงานราชการตามลําดับคะแนนผลการประเมิน 
    (3.3)  เสนอบัญชีรายช่ือพนักงานราชการตามลําดับคะแนนผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  พิจารณาเพ่ือความเป็นมาตรฐาน  โปร่งใสและ
เป็นธรรมในการประเมิน  ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือนําไปใช้ในการบริหารงาน
บุคคลต่อไป 
    (3.4)  แจ้งผลการประเมินโดยตรงแก่พนักงานราชการ  และให้คําปรึกษา
แนะนําแก่พนักงานราชการ  เพ่ือแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ้น 

  ข้อ  9  ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป  ปีละ  2  ครั้ง  ตาม
ปีงบประมาณ คือ 
  ครั้งที่  1  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  ถงึวันที่  31  
มีนาคม  ปีถัดไป 
  ครั้งที่  2  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  1  เมษายน  ถึงวันที่  30  
กันยายน  ปีเดียวกัน 

  ข้อ  10  ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งมีองค์ประกอบดังน้ี 
      (1)  หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ     เป็นประธาน 
      (2)  หัวหน้าหน่วยงานที่มีพนักงานราชการทั่วไป     เป็นกรรมการ 
            ปฏิบัติงานอยู่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
      (3)  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่      เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีหน้าที่ในการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินก่อนที่จะเสนอผล
การประเมินต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี 

  ข้อ  11  พนักงานราชการทั่วไปผู้ใด  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว  มี
คะแนนเฉล่ียของผลการประเมิน  2  ครั้ง  ติดต่อกันตํ่ากว่าระดับดี  ให้ผูบั้งคับบัญชาทําความเห็นเสนอผู้มี
อํานาจสั่งจ้างเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป  พร้อมกับแจ้งให้พนักงานราชการผู้น้ันทราบภายในเจ็ดวันนับต้ังแต่ 
วันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

/ข้อ  11..... 
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  ข้อ  12  กรณทีี่จะมีการต่อสญัญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปผู้ใด  ให้ส่วนราชการดําเนินการ  
ดังน้ี 

         (1)  ส่วนราชการที่ประสงค์จะจ้างพนักงานราชการในตําแหน่งต่าง ๆ  ต่อไป  
จะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนทีแ่สดง  นโยบาย  แผนงาน  หรอืโครงการที่ดําเนินการอยู่น้ัน  ยังคงมีการ
ดําเนินการต่อและจําเป็นต้องใช้พนักงานราชการตําแหน่งดังกล่าวปฏิบัติงานต่อไป  หากสว่นราชการไม่มีแผนงาน
หรือโครงการที่จําเป็นต้องปฏิบัติ  หรือไม่มีหลักฐานแสดงโดยชัดเจน  ก็ให้เลิกจ้างพนักงานราชการในตําแหน่งน้ัน ๆ 

  การต่อสัญญาจ้างให้ส่วนราชการจัดส่งนโยบาย  แผนงาน  หรือโครงการที่ดาํเนินการอยู่  
ว่ายังคงมีการดําเนนิการต่อและจําเป็นต้องใชพ้นกังานราชการปฏบิตังิานต่อไป  ไปใหส้ํานักงานปลดักระทรวง
สาธารณสขุเพือ่ทราบ  ก่อนครบสญัญาจ้างไม่น้อยกว่า  2  เดือน  และ 

         (2)  ให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปผู้น้ันมา
ประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง  โดยผู้ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง  จะต้องมีคะแนนเฉล่ีย
ของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  2  ครั้งติดต่อกันในปีที่จะต่อสัญญาจ้างไม่ตํ่ากว่าระดับดี  ทั้งน้ี  
ให้ผู้บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอผู้มีอํานาจสั่งจ้างพิจารณาสั่งจ้างต่อไป 

  อนึ่ง  สําหรับพนักงานราชการ  กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ  การต่อสัญญาจ้างต้องคํานึงถึง
งบประมาณของส่วนราชการตามแผนงาน  โครงการ  การต่อสญัญาจา้งให้กระทาํไดค้ราวละไม่เกิน  1  ปี 
ต่อสญัญาจ้าง  ได้ตามแผนงาน  โครงการ ดังกล่าว  โดยใหด้าํเนนิการตาม  ข้อ  12 (1)  วรรคสอง 

  ข้อ  13  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ  กําหนดให้ใช้หลักเกณฑ์
และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
   (1)  ใหผู้้บังคับบัญชาและผูร้ับผิดชอบงาน/โครงการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการพิเศษ 
   (2)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ  ให้ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ตามข้อตกลง/เง่ือนไขในสัญญาจ้าง  ทั้งน้ี  กําหนดให้มี
สัดส่วนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
   (3)  ให้ส่วนราชการผู้จ้างกําหนดระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน-
ราชการพิเศษเป็นรายเดือนหรือเป็นระยะ ๆ  เมื่องาน/โครงการ  ได้ดําเนินการสําเร็จไปแล้วร้อยละ  25  
ร้อยละ  50  ร้อยละ  75  และร้อยละ  100  หรืออ่ืน ๆ  โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายของงาน/โครงการ 

  (4)  ให้ส่วนราชการดําเนินการเช่นเดียวกับพนักงานราชการทั่วไปในข้อ  9,  10,  11  
และ  12 

  ข้อ  14  ให้ส่วนราชการวางระบบจัดเก็บผลการประเมิน  เพ่ือนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้ในข้อ  4 

 

 



 
แบบสรปุการประเมินผลการปฏบิตังิานของพนักงานราชการทั่วไป 

ส่วนที่  1  ข้อมูลของผู้รบัการประเมิน 
ชื่อผู้รบัการประเมิน  (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................. 
วันเริ่มสญัญา................................................................  วันสิน้สดุสญัญาจ้าง........................................................ 
ชื่องาน/โครงการ.................................................................................................................................................... 
ตําแหน่ง................................................. กลุ่มงาน...................................... สงักดั................................................. 

ส่วนที่  2  การประเมินผลสมัฤทธิข์องงาน 

ครั้งที่  1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม.............  ถึงวันที่  31  มีนาคม..............  

ตัวชี้วัด/ผลงาน 
ระดับค่าเป้าหมาย  (ก) %น้ําหนัก คะแนน  (ค) 

1 2 3 4 5 (ข) (ค = กxข) 
1.        

2.        

3.        

รวม 100%  

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานคร้ังที่  1 =  คะแนนรวมของทุกตัวช้ีวัด  (ค)   X  100  =          X  100  = 

ครั้งที่  2  ระหว่างวันที่  1  เมษายน.............  ถึงวันที ่ 30  กันยายน.............. 

ตัวชี้วัด/ผลงาน 
ระดับค่าเป้าหมาย  (ก) %น้ําหนัก คะแนน  (ค) 

1 2 3 4 5 (ข) (ค = กxข) 
1.        

2.        

3.        

รวม 100%  

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานคร้ังที่  2 =  คะแนนรวมของทุกตัวช้ีวัด  (ค)   X  100  =       X  100  = 
 
 
หมายเหตุ :  5     (ตัวหาร)  หมายถึง  คะแนนเต็มของระดับค่าเป้าหมาย 
      100  (ตัวคูณ)  หมายถึง  การแปลงคะแนนรวมของผลสัมฤทธ์ิของงานให้เป็นคะแนนที่มีฐาน 

     คะแนนเต็มเป็น  100  คะแนน 
 

                                              =    ผลการประเมนิครั้งที่  1  +  ผลการประเมนิครั้งที่  2  =           = 
 
 
 

5 

2 
สรปุผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทั้งป ี

5 
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ส่วนที่  3  การประเมินพฤตกิรรมการปฏบิตัิงาน 

ครั้งที่  1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม.............  ถึงวันที่  31  มีนาคม..............  

 
พฤตกิรรมการปฏบิตังิาน 

ระดบัทีแ่สดงออกจริง  (ก) % 
น้ําหนัก 

(ข) 

คะแนน 
(ค) 

(ค = กxข) 
1 

ตํ่ากว่า 
กําหนดมาก 

2 
ตํ่ากว่า 
กําหนด 

3 
ตาม

กําหนด 

4 
เกินกว่า 
กําหนด 

5 
เกินกว่า 

กําหนดมาก 
1.  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ        

2.  การบริการท่ีดี        

3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ        

4.  การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม        

5.  การทํางานเป็นทีม        

รวม 100%  

คะแนนพฤติกรรมคร้ังที่  1 =  คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ  (ค)  X  100  =           X  100  = 

 
ครั้งที่  2  ระหว่างวันที่  1  เมษายน.............  ถึงวันที ่ 30  กันยายน.............. 

 
พฤตกิรรมการปฏบิตังิาน 

ระดบัทีแ่สดงออกจริง  (ก) % 
น้ําหนัก 

(ข) 

คะแนน 
(ค) 

(ค = กxข) 
1 

ตํ่ากว่า 
กําหนดมาก 

2 
ตํ่ากว่า 
กําหนด 

3 
ตาม

กําหนด 

4 
เกินกว่า 
กําหนด 

5 
เกินกว่า 

กําหนดมาก 
1.  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ        

2.  การบริการท่ีดี        

3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ        

4.  การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม        

5.  การทํางานเป็นทีม        

รวม 100%  

คะแนนพฤติกรรมคร้ังที่  2 =  คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ  (ค)  X  100  =           X  100   = 

หมายเหตุ :   5  (ตัวหาร)  หมายถึง  คะแนนเต็มของระดับที่แสดงออกจริง 
        100  (ตัวคูณ) หมายถึง  การแปลงคะแนนรวมของพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นคะแนนที่ม ี
       ฐานคะแนนเต็มเป็น  100  คะแนน 

                    =  ผลการประเมินครั้งที่  1  +  ผลการประเมินครั้งที่  2 
 
      =             = 

5 

สรุปผลการประเมินพฤตกิรรมการปฏบิตัิงาน 

5 

5 

2 
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ส่วนที่  4  การสรปุผลการประเมินทัง้ป ี

องคป์ระกอบการประเมิน คะแนน (ก) น้ําหนัก (ข) รวมคะแนน (ก) X (ข) 
ผลการประเมนิด้านผลสัมฤทธ์ิของงาน  80%  
ผลการประเมนิด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  20%  

 รวม 100%  

ระดบัผลการประเมิน     ดีเด่น   ดีมาก  ดี    พอใช้     ต้องปรับปรุง 
 
ความคดิเหน็เพิ่มเติมของผูป้ระเมิน 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

ส่วนที่  5  การรับทราบผลการประเมิน 

ประเมินผลการปฏบิตังิานครั้งที่  1 ประเมินผลการปฏบิตังิานครั้งที่  2 

ผู้รบัการประเมิน : 

               ได้รบัทราบผลการประเมินแล้ว 

                  ลงช่ือ........................................................ 
                  ตําแหน่ง.................................................... 
                  วันที่........................................................... 

ผูป้ระเมิน : 

               ได้แจ้งผลการประเมินแล้ว 

                 ลงช่ือ........................................................ 
                 ตําแหน่ง.................................................... 
                 วันที่........................................................... 

ผู้รบัการประเมิน : 

             ได้รบัทราบผลการประเมินแล้ว 

                  ลงช่ือ........................................................ 
                  ตําแหน่ง.................................................... 
                  วันที่........................................................... 

ผูป้ระเมิน : 

             ได้แจ้งผลการประเมินแล้ว 

                 ลงช่ือ........................................................ 
                 ตําแหน่ง.................................................... 
                 วันที่........................................................... 
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ส่วนที่  6  ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไป 

ประเมินผลการปฏบิตังิานครั้งที่  1 ประเมินผลการปฏบิตังิานครั้งที่  2 

ผูบ้ังคบับญัชาเหนือขึ้นไป : 

               เหน็ด้วยกับผลการประเมิน 
               มีความเห็นต่างดังน้ี………………………………. 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………….………………….. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 

                  ลงช่ือ........................................................ 
                  ตําแหน่ง.................................................... 
                  วันที่........................................................... 

ผูบ้ังคบับญัชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง : 

               เหน็ด้วยกับผลการประเมิน 
               มีความเห็นต่างดังน้ี………………………………. 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………….………………….. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 

                  ลงช่ือ........................................................ 
                  ตําแหน่ง.................................................... 
                  วันที่........................................................... 
 

ผูบ้ังคบับญัชาเหนือขึ้นไป : 

             เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
             มีความเห็นต่างดังน้ี………………………………. 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………….………………….. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 

                  ลงช่ือ........................................................ 
                  ตําแหน่ง.................................................... 
                  วันที่........................................................... 

ผูบ้ังคบับญัชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง : 

             เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
             มีความเห็นต่างดังน้ี………………………………. 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………….………………….. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 

                  ลงช่ือ........................................................ 
                  ตําแหน่ง.................................................... 
                  วันที่........................................................... 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 




