
        แบบข้อตกลงระดับบุคคลและการประเมินปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือนระดับพนักงาน มี 2 ส่วน ดังน้ี
          ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป
          ส่วนท่ี 2 การประเมินผลสมรรถนะในงานเพ่ือเล่ือนระดับ

       ค ำช้ีแจง ให้ผู้ประเมินท าเคร่ืองหมาย  ลง  หน้าข้อความ
              ส่วนท่ี 1

              ส่วนท่ี 2

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป
ข้อมูลบุคคล ข้อมูลวันลำ หลักเกณฑ์ท่ัวไป  คร้ังท่ี 1 (1 ต.ค.-31 มี.ค.) คร้ังท่ี 2 (1 เม.ย.-30 ก.ย.) รวม
ช่ือ-สกุล :  …………........................................................……. วัน/ช.ม./คร้ัง วัน/ช.ม./คร้ัง วัน/ช.ม./คร้ัง 
ต ำแหน่งงำน :  …………..................................................
ระดับปัจจุบัน :  ………………………………..………………………… - มำสำย ไม่เกิน 25 คร้ัง .............................................. .............................................. ...........................................
ส่วน : ……………………................…………..…………………. - ลำป่วย ไม่เกิน 30 วัน ............................................ ............................................. ..........................................
ฝ่ำย :  ……………………………………..………………… - ลำกิจ ไม่เกิน 5 วันท าการ .......................................... ............................................. ..........................................
เงินเดือนปัจจุบัน : ……………..........……………………. - ขำดงำน/ละท้ิงหน้ำท่ี เกิน 7 วันท าการ .............................................. .............................................. ...........................................
วุฒิกำรศึกษำปัจจุบัน :  …………....……………………………. - ลำคลอดบุตร ไม่เกิน 90 วันรวมวันหยุด .............................................. .............................................. ...........................................
อำยุงำนถึงปัจจุบัน :  ………………………………………………….. - ลำช่วยเหลือภรรยำคลอดบุตร ไม่เกิน 15 วันท าการ .............................................. .............................................. ...........................................
เล่ือนระดับ :  ……………………………………………………………… - อุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจ ไม่เกิน 120 วัน .............................................. .............................................. ...........................................

- ลำเพ่ือท ำหมัน ตามระยะเวลาใบรับรองแพทย์ก าหนด .............................................. .............................................. ...........................................

 

FHR - 013  แบบข้อตกลงระดับบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือนระดับพนักงาน ระดับ 1-6 ปรับปรุงเม่ือเดือนมีนาคม 2560

แบบข้อตกลงระดับบุคคลและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือเล่ือนระดับพนักงำน ระดับ 1-6
ประจ ำปี.........................



ข้อมูลกำรท ำงำนในรอบปี (ต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค.-30 ก.ย.)   ขอ้มลูวนิยั/อาญา
  □ ไม่ต่ ากว่า 8 เดือน       ................................................................................................................................................................
  □ ต่ ากว่า 8 เดือน เน่ืองจาก .............................................    ................................................................................................................................................................

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

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวันลำ
1. พนักงานได้รับพิจารณาคร่ึงข้ัน ดังน้ี

   - ลาป่วยไม่เกิน 30 วัน 
   - สายไม่เกิน 25 คร้ัง
2. พนักงานได้รับพิจารณาหน่ึงข้ัน ดังน้ี

   - ลาป่วยไม่เกิน 25 วัน 
   - สายไม่เกิน 20 คร้ัง
3. พนักงานได้รับพิจารณาหน่ึงข้ันคร่ึง ดังน้ี

    - ลาป่วยไม่เกิน 20 วัน 
    - สายไม่เกิน 15 คร้ัง
4. พนักงานได้รับพิจารณาสองข้ัน ดังน้ี

    - ลาป่วยไม่เกิน 15 วัน 
    - สายไม่เกิน 10 คร้ัง
5. พนักงานไม่ได้รับการพิจารณาเล่ือนข้ัน ดังน้ี
    - ลาป่วยและมาสายไม่เกินหลักเกณฑ์แต่ประเมินผลงานแล้วต่ ากว่ามาตรฐาน
      หรือประพฤติตนผิดระเบียบ
    - ขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร
    - ประพฤติช่ัวหรือเส่ือมเสียในทางศีลธรรม

 (ตามระเบยีบโรงงานไพว่่าดว้ย การบรรจุแต่งตัง้ การเลื่อนขัน้เงนิเดอืนและการออกจากงาน
  พ.ศ.2546 ฉบบัที ่2 พ.ศ.2547 และฉบบัที ่3 พ.ศ.2553)

FHR - 013  แบบข้อตกลงระดับบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือนระดับพนักงาน ระดับ 1-6                                   หน้า 2/9 ปรับปรุงม่ือเดือนมีนาคม 2560



ส่วนที่ 3 : การประเมินผลสมรรถนะในงานเพ่ือเลื่อนระดับ 
1.  การประเมินผลงาน 
    

ผลการปฏิบตัิงาน ต ่ากว่ามาตรฐาน
มาก (1) 

ต ่ากว่ามาตรฐาน
ค่อนข้างมาก (2) 

เป็นไปตาม
มาตรฐาน (3) 

สูงกว่ามาตรฐาน
ค่อนข้างมาก (4) 

สูงกว่ามาตรฐาน
มาก (5) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
รวมคะแนน......................คะแนน : ได้คะแนนรวม..................คิดเปน็ร้อยละ.............................. 

 
 

 
 
 
 
 
 

FHR - 013  แบบข้อตกลงระดับบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื อเลื อนระดับพนักงาน ระดับ 1-6                      หน้า 7/9             ปรับปรุงเมื อเดือนมีนาคม 2560 
    

ส่วนที  3 ประเมินผลสรรถนะในงานเพื อเลื อนระดับ 



2.  การอบรม 
  หลักสูตรสาขาท่ีฝึกอบรม     จัดโดย     ระยะเวลา 
 ..............................................................................  .....................................................................  .......................................................... 
 ..............................................................................  .....................................................................  .......................................................... 
 ..............................................................................  .....................................................................  .......................................................... 
 ..............................................................................  .....................................................................  .......................................................... 
 ..............................................................................  .....................................................................  .......................................................... 

 

ส่วนที่ 3 : การประเมินผลสมรรถนะในงานเพ่ือเลื่อนระดับ 
3. การประเมินสมรรถนะในงาน 
 

รายการสมรรถนะในงาน ระดับที 
ก่าหนด 

ต ่ากว่ามาตรฐาน
มาก (1) 

ต ่ากว่ามาตรฐาน
ค่อนข้างมาก (2) 

เป็นไปตาม
มาตรฐาน (3) 

สูงกว่ามาตรฐาน
ค่อนข้างมาก (4) 

สูงกว่ามาตรฐาน
มาก (5) 

       
       
       
       
       
       
       
 
รวมคะแนน......................คะแนน : ได้คะแนนรวม..................คิดเปน็ร้อยละ..............................  
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ส่วนที  3 ประเมินผลสรรถนะในงานเพื อเลื อนระดับ 



สรุปผลคะแนนการประเมิน (เกณฑ์ผ่านการประเมินมี 2 กรณี คือ ต าแหน่งในระดับ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ
ควบใช้เกณฑ์ร้อยละ 60 และกรณีต าแหน่งนอกระดับควบท่ีใช้เกณฑ์ร้อยละ 80)     เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น สมควรเล่ือนต าแหน่ง
ผลรวมคะแนนประเมินเฉล่ีย ข้อ 1 + ข้อ 3/2 คิดเป็นร้อยละ................................     ไม่เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น เพราะ....................................

       .....................................................................................................
ความเห็นของผู้ประเมิน     สรุปความเห็นท่ัวไปและข้อสังเกตอ่ืนๆ........................................
   ผ่านการประเมิน สมควรเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน        .....................................................................................................
   ไม่ผ่านการประเมิน เน่ืองจาก............................................................................
      ............................................................................................................................

(ลงช่ือ)..........................................................ผู้ประเมิน
สรุปความเห็นท่ัวไปและข้อสังเกตอ่ืนๆ......................................................................        (..........................................................)
................................................................................................................................... ต าแหน่ง.........................................................
................................................................................................................................... วันท่ี........เดือน.....................พ.ศ......................

(ลงช่ือ)..........................................................ผู้ประเมิน
       (..........................................................)
ต าแหน่ง..........................................................
วันท่ี........เดือน.....................พ.ศ......................
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ส่วนท่ี 3 ความเห็นผู้บังคับบัญชาเพื่อเลื่อนระดับ


