ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงานราชการทั่วไป
สังกัด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี
ชื่อผูรับการประเมิน..........................................วันเริม่ – สิ้นสุดสัญญาจาง............................................
ตําแหนง.......................................กลุม งาน.......................ชื่องาน/โครงการ.................-........................
สังกัด..................................................................อัตราคาตอบแทน.......................................บาท/เดือน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน


ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ...........ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ...........
 อื่น ๆ ระหวางวันที่ ..............................ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ...........



ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ..........ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ..........
 อืน่ ๆ ระหวางวันที่ ..............................ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ..........

คําแนะนําในการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระดับ
ดีเดน
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง

ชวงคะแนนประเมิน
๙๕ - ๑๐๐
๘๕ - ๙๔
๗๕ - ๘๔
๖๕ - ๗๔
นอยกวา ๖๕ คะแนน

-๒-

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
รอบการประเมิน  ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค...........- ๓๑ มี.ค.........)  ครั้งที่ ๒ (๑ เม.ย...........- ๓๐ ก.ย.........)
คําชี้แ จง การประเมิ นนี้เ ปนการประเมิ นเพื่ อพั ฒนางาน ประกอบการพิ จารณาการตอสั ญญาจ า งและการเลื่ อน
คาตอบแทน โดยแตละรอบการประเมินฯ ใหกําหนดตัวชี้วัด/ผลงานตามสภาพการปฏิบัติงานจริง พิจารณาภายใต
องคประกอบ ทั้งปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว/ตรงตอเวลา และการใชทรัพยากรอยางคุมคา
ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................
ตําแหนง.........ครู กศน.ตําบล/แขวง...........สังกัด กศน.อําเภอ/เขต..................................................................................
ชื่อผูบังคับบัญชา หรือผูที่ไดรับมอบหมาย (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................

ตัวชี้วัด/ผลงานจริง

๑. จํานวนขอมูลสารสนเทศ
๒. ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผน/ปฏิทิน ปฏิบัติงาน
๓. จํานวนความสําเร็จ
ในการสงเสริมการรูหนังสือ
๔. รอยละของผูผานการประเมินผู
ไมรูหนังสือ
๓. รอยละของผูจบหลักสูตร
การศึกษาพื้นฐาน**
๔. รอยละของผูเขาสอบ
ปลายภาค**
๕. จํานวนกิจกรรม/โครงการ
ในการสงเสริม สนับสนุน
ประสานงานและติดตามผล

๑

๒

เกณฑการใหคะแนน
๓

มีขอมูล
๑ รายการ
๑

มีขอมูล
๒ รายการ
๒

มีขอมูล
๓ รายการ
๓

มีขอมูล
๔ รายการ
๔

มีขอมูล
๕ รายการ
๕

๑๐

มีขอมูล
๑- ๔
รายการ
ตํากวา
รอยละ ๔๕

มีขอมูล
๑- ๖
รายการ
รอยละ
๔๕-๔๙

มีขอมูล
๑- ๘
รายการ
รอยละ
๕๐-๕๔

มีขอมูล
๑- ๑๐
รายการ
รอยละ
๕๕-๕๙

มีขอมูล
๑๑ รายการ

๑๐

รอยละ
๖๐ ขึ้นไป

๑๐

ตํากวา
รอยละ ๕๐

รอยละ
๕๐-๕๙

รอยละ
๖๐-๖๙

รอยละ
๖๐-๖๙

รอยละ
๘๐ ขึ้นไป

๑๐**

ตํากวา
รอยละ ๕๐

รอยละ
๕๐-๕๙

รอยละ
๖๐-๖๙

รอยละ
๖๐-๖๙

รอยละ
๘๐ ขึ้นไป

๑๐**

๑ โครงการ/
กิจกรรม

๒ โครงการ/
กิจกรรม

๓ โครงการ/
กิจกรรม

๔ โครงการ/
กิจกรรม

มากกวา
๔ โครงการ/
กิจกรรม

๑๐

๔

๕

น้ําหนัก
รอยละ
(ก)

๑๐

ผลการ
ดําเนินงาน
(ข)

รวม
คะแนน
(ค) =
(กxข)

-๓–

ตัวชี้วัด/ผลงานจริง

๑

๖. จํานวนงานตามนโยบายเรงดวน ๑-๓ งาน/
โครงการและ
หรืองานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

มีผลสําเร็จคา
คาเปาหมาย

๒

เกณฑการใหคะแนน
๓

๔-๕ งาน/
โครงการและ
มีผลสําเร็จคา
คาเปาหมาย

๖-๗ งาน/
โครงการและ
มีผลสําเร็จคา
คาเปาหมาย

๔

๕

๘-๙ งาน/
โครงการและ
มีผลสําเร็จคา
คาเปาหมาย

๑๐ งาน/
โครงการและ
มีผลสําเร็จคา
คาเปาหมาย

น้ําหนัก
รอยละ
(ก)

ผลการ
ดําเนินงาน
(ข)

๓๐

คาน้าํ หนัก ๘๐ คะแนน โดยนําผลรวมคะแนน หารดวย ๕

(๘๐)

รวม
คะแนน
(ค) =
(กxข)

เอกสารหมายเลข ๒

-๔-

แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)ของพนักงานราชการทั่วไป
รอบการประเมิน

 ครั้งที่ ๑

 ครั้งที่ ๒

ชื่อผูเขารับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .......................................ตําแหนง............................ลงนาม............
ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ................................ตําแหนง...........................ลงนาม............

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

สมรรถนะทีก่ ําหนด

น้ําหนัก (ข)

การมุงผลสัมฤทธิ์
การบริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกตองขอบธรรมและจริยธรรม
การทํางานเปนทีม
ผลรวม

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐๐

คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ

ความเห็นเพิ่มเติมของผูประเมิน
๑) จุดเดนและ/หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีสงเสริมและพัฒนาเพื่อจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ....................................................(ผูประเมิน)
วันที่................................................................

ลายมือชื่อ................................ผูรับการประเมิน)
วันที่................................................................

-๕แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ๕ สมรรถนะหลัก
วิธีการประเมิน ใหประเมินเปนรายขอยอยตามระดับที่แสดงออกจริงแตละขอยอยมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
๑. การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement MotivatJon – ACH) น้ําหนักคะแนน ๒๐ คะแนน
คําจํ ากัด ความ : ความมุง มั่น จะปฏิบัติ ห นา ที่ร าชการใหได ดีห รือใหเ กิ นมาตรฐานที่มีอ ยู โดย
มาตรฐานนี้อาจเปนผลปฏิบัติง านที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัม ฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดขึ้น
อีกทั้งยังหมายรวมถึง การสรางสรรคสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมาย
ที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน
(พนัก งานราชการทั่วไป กลุม งานบริก าร กลุม งานเทคนิค กลุม งานบริห ารทั่วไป ประเมินขอ ๑ – ๙
กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเมิน ขอ ๑ – ๑๑)
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

๑
ต่ํากวา
กําหนดมาก

๑. พยายามทํางานในหนาที่ใหถูกตอง
๒. พยายามปฏิบัติงานใหเสร็จตามกําหนดเวลา
๓. มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน
๔. แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีขึ้น
๕. แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา เมื่อเห็น
ความสูญเปลาหรือหยอนประสิทธิภาพในงาน
๖. กําหนดมาตรฐานหรือเปาหมายในการทํางาน
เพื่อใหไดผลงานที่ดี
๗. ติดตาม และประเมินผลงานของตน
โดยเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐาน
๘. ทํางานตามเปาหมายที่ผูใตบังคับบัญชากําหนด
หรือเปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ
๙. มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตรา
ความถูกตอง เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ
๑๐. ปรับปรุงวิธีการที่ทําใหทํางานไดดีขึ้น เร็วขึ้น
มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ
ทําใหผูรับบริการพึงพอใจมากขึ้น
๑๑. เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหม
ที่คาดวาจะทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รวม

ระดับที่แสดงออกจริง (ก)
๒
๓
๔
๕
ต่ํากวา
ตาม
เกินกวา
เกินกวา
กําหนด กําหนด ที่กําหนด ที่กําหนดมาก

รวม
คะแนน
ประเมิน

-๖-

๒. การบริการที่ดี (Service Mind – SERV) น้ําหนักคะแนน ๒๐ คะแนน
คําจํากัดความ : ความตั้งใจและความพยายามของพนักงานราชการในการใหบริการตอประชาชน
ขาราชการหรือหนวยงานอื่น ๆ เกี่ยวของ (พนักงานราชการทั่วไป กลุมงานบริการ กลุมงานเทคนิค กลุมงาน
บริหารทั่วไป ประเมินขอ ๑ -๖ กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเมิน ขอ ๑ -๙)

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ระดับที่แสดงออกจริง (ก)
๑
๒
๓
๔
๕
เกินกวา
ต่ํากวา ต่ํากวา ตาม เกินกวา
กําหนดมาก กําหนด กําหนด ที่กําหนด ที่กําหนดมาก

๑. ใหบริการที่เปนมิตร สุภาพ
๒. ใหขอมูล ขาวสารที่ถูกตองชัดเจนแก
ผูรับบริการ
๓. แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการ
ดําเนินเรื่องหรือขั้นตอนงานตาง ๆ ที่ใหบริการอยู
๔. ประสานงานภายในหนวยงานและหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการ
ที่ตอเนื่องและรวดเร็ว
๕. รับเปนธุระ ชวยแกไขปญหาหรือหา
แนวทางแกไขปญหาเกิดขึ้นแกผูรับบริการ
อยางรวดเร็วไมบายเบี่ยง ไมแกตัวหรือปดภาระ
๖. ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจและ
นําขอขัดของใด ๆ ในการใหบริการไปพัฒนา
การใหบริการใหดียิ่งขึ้น
๗. ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษเพื่อ
ชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ
๘. ใหขอมูลขาวสาร ที่เกี่ยวของกับงานที่กําลัง
ใหบริการอยู ซึ่งเปนประโยชนแกผูรับบริการ
แมวาผูรับบริการจะไมไดถามถึง หรือไมทราบ
มากอน
๙. นําเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบริการ
จะไดประโยชนสูงสุด

รวม

รวม
คะแนน
ประเมิน

-๗–

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise – EXP) น้ําหนักคะแนน ๒๐ คะแนน
คําจํากัดความ : ความสนใจใฝรู สั่งสมความรูความสามารถขอตนในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ดวย
การศึก ษาคนควาและพัฒ นาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุก ตใชความรูเ ชิง วิชาการและพัฒ นา
เทคโนโลยีตาง ๆ เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ (พนักงานราชการทั่วไป กลุมงานบริการ กลุม
งานเทคนิค กลุมงานบริหารทั่วไป ประเมินขอ ๑ -๖ กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเมิน ขอ ๑ – ๗)

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ระดับที่แสดงออกจริง (ก)
๑
๒
๓
๔
๕
เกินกวา
ต่ํากวา ต่ํากวา ตาม เกินกวา
กําหนดมาก กําหนด กําหนด ที่กําหนด ที่กําหนดมาก

๑. ศึ ก ษาหาความรู สนใจเทคโนโลยี แ ละองค
ความรู ใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตน
๒. พัฒนาความรู ความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้น
๓. ติดตามเทคโนโลยีและความรูใหม ๆ อยูเสมอ
ดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
๔. รอบรูในเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ
ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน
๕. รับรูถึงแนวโนมวิทยาการที่ทันสมัย
และเกี่ยวของกับงานของตนอยางตอเนื่อง
๖. สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยี
ใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่
ราชการได
๗. สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการนํา
เทคโนโลยีใหมมาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได

รวม

รวม
คะแนน
ประเมิน

-๘–
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity – ING)
คําจํากัดความ : การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการ (พนักงานราชการ
ทั่วไป กลุมงานบริการ กลุมงานเทคนิค กลุมงานบริหารทั่วไป ประเมินขอ ๑ -๔ กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ประเมิน ขอ ๑ – ๖)

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ระดับที่แสดงออกจริง (ก)
๑
๒
๓
๔
๕
เกินกวา
ต่ํากวา ต่ํากวา ตาม เกินกวา
กําหนดมาก กําหนด กําหนด ที่กําหนด ที่กําหนดมาก

๑. ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตไมเลือกปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎหมาย และวินัยขาราชการ
๒. แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต
๓. รักษาคําพูด มีสัจจะและเชื่อถือได
๔. แสดงใหปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความเปน
ขาราชการ
๕. ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
และจรรยาบรรณขาราชการ ไมเบี่ยงเบนดวย
อคติหรือผลประโยชนกลารับผิดชอบ
๖. เสียสละความสุขสวนตัว เพื่อใหเกิดประโยชน
แกทางราชการ

รวม

รวม
คะแนน
ประเมิน

-๙–

๕. การทํางานเปนทีม (Teamwork – TW) น้ําหนักคะแนน ๒๐ คะแนน
คําจํากัดความ : ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่นที่เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงาน หรือสวน
ราชการ โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกไมจําเปนตองมีฐานะหัวหนาทีม รวมทั้งความสามารถในการสรางและ
รักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม (พนักงานราชการทั่วไป กลุมงานบริการ กลุมงานเทคนิค กลุมงานบริหาร
ทั่วไป ประเมินขอ ๑ – ๖ กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเมิน ขอ ๑ – ๙)

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ระดับที่แสดงออกจริง (ก)
๑
๒
๓
๔
๕
เกินกวา
ต่ํากวา ต่ํากวา ตาม เกินกวา
กําหนดมาก กําหนด กําหนด ที่กําหนด ที่กําหนดมาก

๑. สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางาน
ในสวนที่ตนไดรับมอบหมาย
๒. รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการ
ดําเนินงานของตนในทีม
๓. ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานของทีม
๔. สรางสัมพันธเขากับผูอื่นในกลุมไดดี
๕. ใหความรวมมือกับผูอื่นในทีมดวยดี
๖. กลาวถึงเพื่อนรวมงานในเชิงสรางสรรค
และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อน
รวมทีมทั้งตอหนาและลับหลัง
๗. รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีมและ
เต็มใจเรียนรูจากผูอื่น
๘. ตัดสินใจหรือวางแผนรวมกันในทีมจาก
ความคิดเห็นของเพื่อนรวมทีม
๙. ประสานงานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดี
ในทีมเพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกันใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รวม

รวม
คะแนน
ประเมิน

เอกสารหมายเลข ๓
- ๑๐ -

แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (๒ รอบการประเมิน)
สวนที่ ๑
ขอมูลของผูรับการประเมิน
 ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม...................ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม......................
รอบการประเมิน
 ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑ เมษายน.................ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน...................
ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................
วันเริ่มทําสัญญาจาง.......................................................วันสิ้นสุดสัญญาจาง........................................................
ชื่องาน/โครงการ....................................................................................................................................................
ตําแหนง...........................................กลุมงาน........................................สังกัด......................................................
สวนที่ ๒
สรุปผลการประเมิน
 ครั้งที่ ๑
องคประกอบการประเมิน

(ก)
คะแนน
ประเมิน
(๑๐๐ %)

(ข)
น้ําหนัก
คะแนน

รวมเฉลี่ย (ครั้งที่ ๑ +ครั้งที่ ๒)
๒

 ครั้งที่ ๒
(ก x ข)
รวม
คะแนน

(ก)
(ข)
(ก x ข)
คะแนน น้ําหนัก รวม
ประเมิน คะแนน คะแนน
(๑๐๐ %)

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

องคประกอบที่ ๑
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
องคประกอบที่ ๒
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(สมรรถนะหลัก)
รวม

กรณีที่มีผลรวมของคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานมีเศษทศนิยม ๐.๕ ขึ้นไป ใหปดเปน ๑
ระดับผลการประเมิน
ระดับผลการประเมิน รอบที่ ๑
 ดีเดน ๙๕ – ๑๐๐ %
 ดีมาก ๘๔ – ๙๔ %
 ดี
๗๕ – ๘๔ %
 พอใช ๖๕ – ๗๔ %
 ตองปรับปรุง ๐ – ๖๔ %

ระดับผลการประเมิน รอบที่ ๒
 ดีเดน ๙๕ – ๑๐๐ %
 ดีมาก ๘๔ – ๙๔ %
 ดี
๗๕ – ๘๔ %
 พอใช ๖๕ – ๗๔ %
 ตองปรับปรุง ๐ – ๖๔ %

สรุปผลการประเมินทั้งป
 ดีเดน ๙๕ – ๑๐๐ %
 ดีมาก ๘๔ – ๙๔ %
 ดี
๗๕ – ๘๔ %
 พอใช ๖๕ – ๗๔ %
 ตองปรับปรุง ๐ – ๖๔ %

- ๑๑ -

สวนที่ ๓ ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูประเมิน
ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม)

ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน)

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
ลงชื่อ………………………………………….ผูประเมิน
(..............................................)
ตําแหนง..........................................
วันที่................................................

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
ลงชื่อ………………………………………….ผูประเมิน
(..............................................)
ตําแหนง..........................................
วันที่................................................

สวนที่ ๔ แจงผลการประเมิน
สวนที่ ๓ ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูประเมิน
ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม)

ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน)

ผูรับการประเมิน
 ไดรับทราบผลการประเมินแลว

ผูรับการประเมิน
 ไดรับทราบผลการประเมินแลว

ลงชื่อ………………………………………….
ตําแหนง...........................................
วันที่.................................................
ผูประเมิน
 ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่.................
ลงชื่อ………………………………………….
ตําแหนง...........................................
วันที่.................................................

ลงชื่อ………………………………………….
ตําแหนง...........................................
วันที่.................................................
ผูประเมิน
 ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่............
ลงชื่อ………………………………………….
ตําแหนง...........................................
วันที่..................................................

- ๑๒ -

ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม)
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
 เห็นดวยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นตาง ดังนี้

ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน)
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
 เห็นดวยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นตาง ดังนี้

.............................................................................
.............................................................................
..................................................................................... ....................................................................................
..................................................................................... ....................................................................................
..................................................................................... .............................................................................
ลงชื่อ...........................................................
ลงชื่อ...........................................................
ตําแหนง......................................................
ตําแหนง......................................................
วันที่............................................................
วันที่............................................................
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถามี)
 เห็นดวยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นตาง ดังนี้
..........................................................................
.....................................................................................

ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถามี)
 เห็นดวยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นตาง ดังนี้
..........................................................................
.....................................................................................

ลงชื่อ...........................................................
ตําแหนง......................................................
วันที่............................................................

ลงชื่อ...........................................................
ตําแหนง......................................................
วันที่............................................................

