เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน
 ครั้งที่ ๑

๑ ตุลาคม .................

ถึง ๓๑ มีนาคม .................

 ครั้งที่ ๒

๑ เมษายน .................

ถึง ๓๐ กันยายน .................

รอบการประเมิน

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................................
ตาแหน่ง................................................... ประเภทตาแหน่ง.....................................................................
ระดับตาแหน่ง......................................... สังกัด......................................................................................
ชื่อผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................................................
ตาแหน่ง...................................................................................................................................... .................

คาชี้แจง
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการนี้มี ๓ หน้า ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน
ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
และองค์ประกอบด้านคุณลักษณะที่ดีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสามัญและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป. น้าหนักของทั้งสามองค์ประกอบ
ในแบบสรุปส่วนที่ ๒ นี้ ยังใช้สาหรับคานวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมด้วย
- สาหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้นามาจากแบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
- สาหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้นามาจากแบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ (สมรรถนะ)
โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
- สาหรับคะแนนองค์ประกอบด้านคุณลักษณะที่ดีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.
ให้นามาจากแบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่ดีตามประมวลจริยธรรมฯ โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
ส่วนที่ ๓ แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
ส่วนที่ ๔ การรับทราบผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน
ส่วนที่ ๕ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ ไป ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกลัน่ กรองผลการประเมิน และแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ และให้ความเห็น

๒

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน

คะแนน (ก) น้าหนัก (ข)

องค์ประกอบที่ ๑ : ผลสัมฤทธิ์ของงาน

๗๐ (๕๐)

องค์ประกอบที่ ๒ : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

๒๐ (๓๐)

องค์ประกอบที่ ๓ : คุณลักษณะที่ดีตามประมวลจริยธรรมฯ

๑๐ (๒๐)
รวม

รวมคะแนน (กxข)

๑๐๐%

หมายเหตุ ( ) กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการ
อยู่ในระหว่างรอบการประเมิน

ระดับผลการประเมิน
❑ ดีเด่น
มากกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ คะแนน
❑ ดีมาก
มากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน
❑ ดี
มากกว่าหรือเท่ากับ ๗๐ คะแนน
❑ พอใช้
มากกว่าหรือเท่ากับ ๖๐ คะแนน
❑ ต้องปรับปรุง น้อยกว่า ๖๐ คะแนน
ส่วนที่ ๓ : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ
ที่ต้องได้รับการพัฒนา

วิธีการพัฒนา

ช่วงเวลาทีใ่ ช้
ในการพัฒนา

๓

ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน
ผูร้ ับการประเมิน:
 ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลแล้ว
ลงชื่อ : ………………………..
ตาแหน่ง : ………………………..
วันที่ : ………………………..
ผู้ประเมิน :
 ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ
 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่ ……………………….. แต่ผู้รับการ
ประเมินไม่ลงนามรับทราบ โดยมี ……………………….................
เป็นพยาน
ลงชื่อ : ………………………..
ตาแหน่ง : ………………………..
วันที่ : ………………………..
ส่วนที่ ๕ : ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึนไป
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึนไป :
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้.................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
ลงชื่อ : ………………………..
................................................................................................................. ตาแหน่ ง : ………………………..
.................................................................................................................
วันที่ : ………………………..
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึนไปอีกชันหนึ่ง (ถ้ามี) :
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้.................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
ลงชื่อ : ………………………..
................................................................................................................. ตาแหน่ ง : ………………………..
.................................................................................................................
วันที่ : ………………………..

เอกสารหมายเลข ๒

๔
แบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ ๑ ร้อยละ ๗๐) รอบการประเมิน
 ครังที่ ๑
 ครังที่ ๒
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................ตาแหน่ง.................................................... สังกัด..........................................................................
ชื่อผู้ให้ข้อมูลและความเห็น (นาย/นาง/นางสาว)....................................................... ตาแหน่ง................................................... สังกัด...........................................................................
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)....................................................... ตาแหน่ง................................................... สังกัด...........................................................................
คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัดผลงาน

๑

๒

๓

๔

๕

คะแนน
ประเมิน
(ก)

น้าหนัก
(ข)

รวมคะแนน
(ค) =
(กxข)
100

ข = ๑๐๐%

ค=

๑.
๒.
๓.
๔.
รวม
แปลงคะแนนรวม (ค) ข้างต้น เป็นคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีฐานคะแนนเต็มเป็น ๑๐๐ คะแนน (โดยน้า ๒๐ มาคูณ)

(คx๒๐) =

ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ตกลงร่วมกันและเห็นพ้องกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อจัดทาข้อตกลง)
ลายมือชื่อ...........................................................(ผู้ประเมิน)
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ.........................

ลายมือชือ่ ...........................................................(ผู้ รับการประเมิน)
วันที่........ .....เดือน.................................พ.ศ.........................

ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน (ระบุข้อมูลเมื่อสิ้นรอบการประเมิน)
๑) จุดเด่น และ/หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข............................................................................................................................................................................................................... .......................................
๒) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีส่งเสริมและพัฒนา.....................................................................................................................................................................................................................................................
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้เห็นชอบผลการประเมินแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อสิ้นรอบการประเมิน)
ลายมือชื่อ...........................................................(ผู้ประเมิน)
ลายมือชือ่ ...........................................................(ผู้ รับการประเมิน)
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ.........................
วันที่. ............เดือน.................................พ.ศ.........................
หมายเหตุ ชื่อผู้ให้ข้อมูลและความเห็น กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญไปช่วยปฏิบัติราชการหน่วยงานอืน่ ที่มิใช่สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๕

รายละเอียดประกอบตัวชีวัดผลงาน
ตัวชีวัดที่..................................................................................
หน่วยวัด : ………….
น้าหนัก : ร้อยละ........
ค้าอธิบาย :
สูตรการค้านวณ :

เกณฑ์การให้คะแนน๑ :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-…… หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
•
เท่ากับ ๑ คะแนน
•
เท่ากับ ๒ คะแนน
•
เท่ากับ ๓ คะแนน
•
เท่ากับ ๔ คะแนน
•
เท่ากับ ๕ คะแนน
เงื่อนไข :
( -ถ้ามี- )
รายละเอียดข้อมูลพืนฐาน :
ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวชีวัด

หน่วยวัด

ผลการด้าเนินงานในอดีตย้อนหลัง ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕.....
๒๕๕.....
๒๕๕.....

หมายเหตุ : * (ถ้ามี)
แหล่งข้อมูล / วิธกี ารจัดเก็บข้อมูล
๑.
๒.
ผู้ก้ากับดูแลตัวชีวัด : ……………………………….
เบอร์ติดต่อ :
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ………………………………….
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ : ๑ รูปแบบการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละตัวชี้วัด

๖

แนวทางการเขียนรายละเอียดตัวชีวัด
หัวข้อรายงาน
๑. ชื่อตัวชี้วัด
๒. หน่วยวัด
๓. น้าหนัก
๔. คาอธิบาย

๕. สูตรการคานวณ (ถ้ามี)
๖. เกณฑ์การให้คะแนน
๗. เงื่อนไข
๘. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

๙. แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
๑๐. ชื่อผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑๑. ผู้จัดเก็บข้อมูล
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

ค้าอธิบาย
ร ะ บุ ชื่ อ ตั ว ชี้ วั ด ค า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ของส่วนราชการ
ระบุหน่วยวัดของตัวชี้วัด เช่น ร้อยละ แห่ง ราย บาท ระดับ
เป็นต้น
ระบุน้าหนักตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ
ระบุคาจากัดความและรายละเอียดเพิม่ เติมของตัวชี้วดั
เพื่อให้ผู้ประเมินและผู้ได้รบั การประเมินผล
มีความเข้าใจที่ตรงกันถึงแนวทางการวัดผลตัวชีว้ ัด
ระบุสูตรการคานวณที่สอดคล้องกับวิธีการวัดผลของตัวชี้วัด
ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ระบุเงื่อนไขที่จาเป็น ซึ่งมีสว่ นสาคัญต่อการบรรลุผลสาเร็จ
ของตัวชี้วัด
ระบบข้อมูลผลการดาเนินงานในอดีตของตัวชี้วัด ซึ่งต้องมี
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลสอดคล้องกับคาจากัดความของ
ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลปีงบประมาณปัจจุบนั
ระบุแหล่งของข้อมูลที่ส่วนราชการนามาใช้อ้างอิงในการ
ประเมินผล รวมทั้งวิธีการจัดเก็บข้อมูล
ระบุชื่อผู้ที่ได้รบั มอบหมายให้ทาหน้าที่ดูแล ติดตามการ
ดาเนินงานให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสาเร็จ พร้อมทัง้ เบอร์โทรศัพท์
ทั้งที่สานักงานและโทรศัพท์เคลือ่ นที่ในกรณีต้องปฏิบัติ
ราชการนอกสถานที่ทางานเป็นประจา
ระบุชื่อผู้ที่ได้รบั มอบหมายให้ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลการ
ดาเนินงานของตัวชี้วัด พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทั้งสานักงาน
และโทรศัพท์เคลือ่ นที่ในกรณีที่ต้องปฏิบัตริ าชการนอก
สถานที่

๗
เอกสารหมายเลข ๓

แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
(องค์ประกอบที่ ๒ ร้อยละ ๒๐)
กลุ่มต้าแหน่งประเภทบริหาร
รอบการประเมิน  ครังที่ ๑  ครังที่ ๒
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................ตาแหน่ง................................ .......ลงนาม........................
ชื่อผู้ให้ข้อมูลและความเห็น (นาย/นาง/นางสาว) .................................................ตาแหน่ง.......................................ลงนาม........................
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)...................................................ตาแหน่ง......................................ลงนาม........................

เรื่อง

สมรรถนะ

๑.

สมรรถนะหลัก (๕ เรื่อง)
๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒) การบริการที่ดี
๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม
๕) การทางานเป็นทีม
สมรรถนะทางการบริหาร (๖ หรือ ๓ เรื่อง)
๑) สภาวะผู้นา
๒) วิสัยทัศน์
๓) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
๔) ศักยภาพเพื่อนาการเปลี่ยนแปลง
๕) การควบคุมตนเอง
๖) การสอนงาน

๒.

น้าหนัก
คะแนน
ระดับที่
คะแนน รวมคะแนน
ประเมิน
คาดหวัง
(ร้อยละ) (ค) = (ก  ข)
(ก)
(ข)

หมายเหตุ

.............. .............. .............. ...................
.............. ……….. .............. ……………
……….. ……….. .............. …………….
……….. ……….. .............. …………….
……….. ……….. ……….. …………….
..............
..............
………..
..............
..............
………..

..............
..............
………..
..............
..............
………..

รวมคะแนน

.............. ...................
.............. ……………
……….. …………….
.............. ...................
.............. ……………
……….. …………….
๑๐๐%

คะแนนประเมินสมรรถนะที่มีฐานคะแนนเป็น ๑๐๐ คะแนน (ค  ๒๐)
ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน
๑) จุดเด่นและ/หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
๒) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีส่งเสริมและพัฒนาเพื่อจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
ลายมือชือ่ ......................................................(ผู้ประเมิน)
ลายมือชือ่ ...............................................(ผู้รับการประเมิน)
วันที่..............เดือน........................พ.ศ................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ................
หมายเหตุ ชื่อผู้ให้ข้อมูลและความเห็น กรณีทขี่ ้าราชการพลเรือนสามัญไปช่วยปฏิบัติราชการส่วนราชการอืน่ ที่มิใช่สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารหมายเลข ๓.๑

๘

แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
(องค์ประกอบที่ ๒ ร้อยละ ๒๐)
กลุ่มต้าแหน่งประเภทอ้านวยการ วิชาการและทั่วไป
รอบการประเมิน  ครังที่ ๑  ครังที่ ๒
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................ตาแหน่ง.......................................ลงนาม........................
ชื่อผู้ให้ข้อมูลและความเห็น (นาย/นาง/นางสาว) .................................................ตาแหน่ง.......................................ลงนาม........................
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)...................................................ตาแหน่ง......................................ลงนาม........................
เรื่อง

สมรรถนะ

๑.

สมรรถนะหลัก (๕ เรื่อง)
๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒) การบริการที่ดี
๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม
๕) การทางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(สายงานละ ๓ เรือ่ ง)
๑) …………………………………..
๒) …………………………………..
๓) …………………………………..
สมรรถนะทางการบริหาร (๖ หรือ ๓ เรื่อง)
๑) สภาวะผู้นา
๒) วิสัยทัศน์
๓) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
๔) ศักยภาพเพื่อนาการเปลี่ยนแปลง
๕) การควบคุมตนเอง
๖) การสอนงาน

๒.

๓.

คะแนน
ระดับที่
ประเมิน
คาดหวัง
(ก)

น้าหนัก
คะแนน
ร้อยละ (ข)

รวมคะแนน
(ค) = (ก  ข)

หมายเหตุ

.............. ..............
.............. ………..
……….. ………..

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

สมรรถนะหลัก
................... สาหรับข้าราชการพลเรือน
…………… สามัญทุกประเภทต้องประเมิน
……………. ทุกเรื่อง

……….. ………..
……….. ………..

..............
………..

…………….
…………….

.............. ..............
.............. ..............
……….. ………..

..............
..............
………..

...................
……………
…………….

..............
..............
………..
..............
..............
………..

..............
..............
………..
..............
..............
………..

...................
……………
…………….
...................
……………
…………….

..............
..............
………..
..............
..............
………..

รวมคะแนน

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ
สาหรับข้าราชการแต่ละสาย
งานให้ดูจากบัญชีรายละเอียด
ตามตารางหมายเลข ๒
สมรรถนะทางการบริหาร
สาหรับข้าราชการตาแหน่ง
ประเภทอานวยการ
หรือเทียบเท่าประเมินทุกเรื่อง
และประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ ประเมินเฉพาะ
ข้อ ๒) , ๓) และ ๔)

๑๐๐%

คะแนนประเมินสมรรถนะที่มีฐานคะแนนเป็น ๑๐๐ คะแนน (ค  ๒๐)
ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน
๑) จุดเด่นและ/หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
๒) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีส่งเสริมและพัฒนาเพื่อจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
ลายมือชือ่ ......................................................(ผู้ประเมิน)
ลายมือชือ่ ...............................................(ผู้รับการประเมิน)
วันที่..............เดือน........................พ.ศ................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ................
หมายเหตุ ชื่อผู้ให้ข้อมูลและความเห็น กรณีทขี่ ้าราชการพลเรือนสามัญไปช่วยปฏิบัติราชการส่วนราชการอืน่ ที่มิใช่สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารหมายเลข ๔

๙

แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่ดีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ (องค์ประกอบที่ ๓ ร้อยละ ๑๐)
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................ตาแหน่ง.......................................ลงนาม........................
ชื่อผู้ให้ข้อมูลและความเห็น (นาย/นาง/นางสาว) .................................................ตาแหน่ง.......................................ลงนาม........................
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)...................................................ตาแหน่ง......................................ลงนาม........................
คุณลักษณะที่ดีตามประมวลจริยธรรมฯ

คะแนนเต็ม

๑. การยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม

๑๐

๒. มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
๓. แยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
๔. ละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
๕. เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
๖. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง มีจิตมุ่งบริการแก่ประชาชน
โดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
๗. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว
ด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๘. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด
๙. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑๐. เป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักษาชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ของราชการ
รวม

คะแนนประเมิน

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐๐

ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน
๑) จุดเด่นและ/หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข
................................................................................................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................................................ ...............................................................
๒) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีส่งเสริมและพัฒนาเพื่อจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
............................................................................................................................. ..........................................................................................................
............................................................................................................................................................ ..............................................................
ลายมือชื่อ......................................................(ผู้ประเมิน)
วันที่..............เดือน........................พ.ศ................

ลายมือชื่อ...............................................(ผู้รับการประเมิน)
วันที่..............เดือน........................พ.ศ................

หมายเหตุ ชื่อผู้ให้ข้อมูลและความเห็น กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญไปช่วยปฏิบัติราชการส่วนราชการอื่นที่มิใช่สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิการ

