




สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

แบบจัดทำคำม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ครั้งท่ี ............ 
กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

(แนบท้ายประกาศสำนักงานปลดักระทรวงแรงงาน เรื่อง แนวปฏิบตัิในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  
กรณีข้าราชการมีการปฏิบตัิราชการในระดบัต้องปรับปรุง (ต่ำกว่ารอ้ยละ 60) ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561) 

 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้จัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
 ตามท่ีข้าพเจ้า .............................................................................................................. .......................... 
ตำแหน่ง/ระดับ ....................................................................................................................................................  
สำนัก/กอง ......................................................................................................ได้รับทราบว่ามีผลการประ เมินผล     
การปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60) ในปีงบประมาณ พ.ศ. .........................................
รอบท่ี ............... ตั้งแต่วันที่ ......................................................... ถึงวันที่ ........................... .........................นั้น 
           

 ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองในรอบการประเมินถัดไป ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ............. รอบท่ี ............ ตั้งแต่วันที่ ................................................................................... ......................... 
ถึงวันที่ .................................................................................................... โดยได้จัดทำรายละเอียดของคำม่ัน 
ในการพัฒนาปรับปรุงงตนเองไว้แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
ส่วนที่ 2 : การลงชื่อรับทราบการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
 
ผู้จัดทำข้อตกลง      ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 

ลงชื่อ ...............................................   ลงชื่อ ...............................................  
       (...............................................)          (...............................................) 
วันที่ ..................................................                             วันที่ ..................................................                                                                                          
                                                            
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป    ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 
 

ลงชื่อ ...............................................   ลงชื่อ ...............................................  
       (...............................................)          (...............................................) 
วันที่ ..................................................                             วันที่ ..................................................                                                                                          
 
 
 
เอกสารแนบ ประกอบด้วย 

1. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตัิราชการสำนักงานปลดักระทรวงแรงงาน 
2. แบบประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน 
3. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตริาชการหรือสมรรถนะ 



ส่วนที ่๑ ขอ้มลูของผู้รับการประเมนิ

รอบที ่๑    ๑  ตุลาคม …………   ถึง ๓๑  มีนาคม …………..

รอบที ่๒   ๑  เมษายน ……...…   ถึง ๓๐ กันยายน ………….

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................................................................................  

ต าแหน่ง ...............................................................................ประเภทต าแหน่ง  ........................................................

ระดับต าแหน่ง  ....................................................สังกัด  .............................................................................................

ชื่อผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)  .................................................................................................................................

ต าแหน่ง  .......................................................................................................................................................................

ค าชี้แจง

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้มีด้วยกัน ๓ หน้า ประกอบด้วย

   ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน

   ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการและ

น้ าหนักของทั้งสององค์ประกอบ ในแบบสรุปส่วนที่ ๒ นี้ ยังใช้ส าหรับค านวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมด้วย

  - ส าหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้น ามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้

  - ส าหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้น ามาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้

   ส่วนที่ ๓ : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ

   ส่วนที่ ๔ :  การรับทราบผลการประเมิน  ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน

   ส่วนที่ ๕ :  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกล่ันกรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และให้ความเห็น

ค าว่า "ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป" ส าหรับผู้ประเมินตามข้อ ๒(๙) หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมิน
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ส่วนที่ ๒ : การสรปุผลการประเมิน

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตัริาชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รอบการประเมิน

(เอกสารแนบแบบจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง )



คะแนน (ก) น้ าหนัก (ข)

องค์ประกอบที่ ๑ : ผลสัมฤทธิข์องงาน

องค์ประกอบที่ ๒ : พฤติกรรมการปฏบิติัราชการ (สมรรถนะ)

องค์ประกอบอื่น (ถ้าม)ี

100%

ระดับผลการประเมิน

ดีเด่น

ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง (คะแนนรวมต่ ากวา่ร้อยละ ๖๐)

ส่วนที่ ๓ : แผนพัฒนาการปฏบิตัิราชการรายบคุคล
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ส่วนที่ ๔ : การรบัทราบผลการประเมิน

องค์ประกอบการประเมิน รวมคะแนน (ก) x (ข)

รวม

ที่ต้องได้รับการพฒันา

ช่วงเวลาที่ต้องการ

การพฒันา
วธิกีารพฒันา

ความรู้/ทกัษะ/สมรรถนะ



ผู้รบัการประเมิน :

ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพฒันาการปฎบิติัราชการ

รายบคุคลแล้ว    ลงชื่อ : ............................................

   ต าแหน่ง : ........................................

   วนัที่ : ...............................................

ผู้ประเมิน :

ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ

ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวนัที.่.............................................    ลงชื่อ : ............................................

แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ    ต าแหน่ง : ........................................

โดยมี.......................................................................... เปน็พยาน    วนัที่ : ...............................................

ลงชื่อ : ………………………………...พยาน

ต าแหน่ง : ……………………………..

วนัที่ : .....................................................

ส่วนที่ ๕ : ความเหน็ของผู้บงัคับบญัชาเหนือขึ้นไป

ผู้บงัคับบญัชาเหนือขึ้นไป :

เหน็ด้วยกับผลการประเมิน

มีความเหน็ต่าง  ดังนี้    ลงชื่อ : ..............................................

..............................................................    ต าแหน่ง : .........................................

..............................................................    วนัที่ : ………………………………

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

ผู้บงัคับบญัชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหน่ึง (ถ้าม)ี :

เหน็ด้วยกับผลการประเมิน

มีความเหน็ต่าง  ดังนี้    ลงชื่อ : ..............................................

..............................................................    ต าแหน่ง : .........................................

..............................................................    วนัที่ : ………………………………

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



แบบประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบการประเมิน          คร้ังที่ ๑  (๑ ต.ค.......... - ๓๑ มี.ค..........)           คร้ังที่ ๒ (๑ เม.ย..........- ๓๐ ก.ย..........) 

(เอกสารแนบแบบจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรบัปรงุตนเอง )

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................  ลงนาม...................................................................

ชื่อผู้บงัคับบญัชา/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................... ลงนาม....................................................................

งานในหนา้ที่ความรับผิดชอบ/ คะแนน น้้าหนกั(ข) รวมคะแนน(ค)

งานที่ได้รับมอบหมาย 1 2 3 4 5 ที่ท้าได้ (ก) ( % ) (ก x ข)

100%

*ใหอ้ธิบายความส าเรจ็ของผลงานที่เกิดขึ้นจรงิในรอบ ๖ เดือน ว่าบรรลุเปา้หมายดังกล่าวมากน้อยเพียงไร/อย่างไร ทกุตัวชี้วัด 

*ใหก้ าหนดน้ าหนักใหกั้บตัวชี้วัดผลการปฏบิตัิราชการแต่ละตัว โดยน้ าหนักของตัวชี้วัดผลการปฏบิตัิราชการทกุตัวรวมกันเปน็รอ้ยละ ๑๐๐

คะแนนตามระดับค่าเปา้หมาย
ตัวชี้วดัผลงาน

รวม

แปลงคะแนนรวม(ค) เปน็คะแนนการประเมนิผลสัมฤทธิข์องงานที่มฐีานคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (โดยน้า ๒๐ มาคูณ)และน้าไปกรอกในส่วนที่ ๒ ของแบบสรุปการประเมนิฯ 



แบบประเมนิพฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการหรือสมรรถนะ    รอบการประเมิน          คร้ังที่ ๑  (๑ ต.ค.......... - ๓๑ มี.ค..........)  คร้ังที่ ๒ (๑ เม.ย...... - ๓๐ ก.ย......)  
(เอกสารแนบแบบจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรบัปรงุตนเอง )

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................  ลงนาม.....................................................................................

ชื่อผู้บงัคับบญัชา/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................... ลงนาม.....................................................................................

ระดับที่
คาดหวัง

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

๒. บริการที่ดี

๓. การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม

๕.การท างานเปน็ทมี

แปลงคะแนนรวมเปน็คะแนนการประเมินสมรรถนะที่มีฐาน (น าคะแนนที่แปลงแล้วไปกรอกในส่วนที่ ๒ ของแบบสรุปการประเมนิฯ ในช่อง

คะแนนเต็มเปน็ ๑๐๐ คะแนน   =   คะแนน(รวม) x ๑๐๐ ÷ ๒๕ องค์ประกอบที่ ๒ คะแนน (ก))

**ใหถ่้วงน้ าหนักการประเมินสมรรถนะเทา่กันทกุด้าน   โดยน้ าหนักของสมรรถนะทั้ง ๕ ด้าน คิดเปน็น้ าหนักรวมรอ้ยละ ๑๐๐**

          

พิจารณาพฤติกรรมของ

ผู้รบัการประเมินเทยีบเคียงกับ

รายละเอียดของสมรรถนะ(พจนานุกรม)

จนถึงระดับสมรรถนะที่คาดหวังและ

ท าการประเมินใหค้ะแนนโดยเทยีบ

กับเกณฑ์การใหค้ะแนนตามตารางน้ี

ระดับที่สามารถใช้อ้างอิง

ท าได้ครบทั้งหมดตาม

สามารถปรับแก้ได้โดยง่าย ต้องปรับแก้ใด ๆ ผู้อื่น
ต้องใช้เวลาพฒันาอีกระยะหนึ่ง

เปน็แบบอย่างที่ดีใหก้ับ

สมรรถนะที่ก าหนดใน

ระบไุวใ้นพจนานุกรม ไม่ได้บา้ง ยังปรากฏจุดอ่อนที่ มีจุดอ่อนบา้ง แต่ก็สามารถ ที่ก าหนด โดยไม่ปรากฏ

เปน็แบบอย่างที่ดี

สมรรถนะได้ ต้องได้รับการพฒันา โดยไม่ ปรับแก้ได้โดยง่าย ประเด็นที่เปน็จุดอ่อน

ไม่สามารถแสดงออกให้ สามารถท าได้ตามสมรรถนะที่ สามารถท าได้ดีถึงระดับที่ สามารถท าได้ครบหรือ

๔  คะแนน

เหน็ถึงพฤติกรรมตามที่ ก าหนดบา้ง แต่ยังท าได้บา้ง คาดหวงัได้โดยมาก แม้จะ เกือบครบตามสมรรถนะ

จ าเปน็ต้องได้รบัการพัฒนา ก าลังพัฒนา อยู่ในระดับที่ใช้งานได้ อยู่ในระดับที่ใช้งานได้ดี

๕  คะแนน

อย่างยิ่ง ใหกั้บผู้อ่ืน

สมรรถนะ คะแนน บนัทกึโดยผู้ประเมิน (ถ้าม)ี และในกรณพ้ืีนที่ไม่พอใหบ้นัทกึลงในเอกสารหน้าหลัง

รวม

๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน



สมรรถนะ.................................................

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

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

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

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

สมรรถนะ.................................................

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

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

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

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

สมรรถนะ.................................................

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

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

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

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

สมรรถนะ.................................................

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

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

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

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

บันทึกเพ่ิมเตมิประกอบแบบประเมนิพฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการหรือสมรรถนะ
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