
 

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบิัติงานของลูกจ้างประจํา 

 

ตอนท่ี  1  การประเมิน 
1.1 การประเมิน 

1) ให้คะแนนประเมินทั้งผลงานและคุณลกัษณะในการปฏิบัติงาน 
2) หากประสงค์จะประเมินเร่ืองใดเพ่ิมขึ้น ใหร้ะบุเรื่องที่จะประเมินในองค์ประกอบอ่ืน ๆ  

 

 

หัว 
ข้อ 

รายการประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 
ดีเด่น 

 
 

(90-100%) 

เป็นที่ยอมรับ
ได้ 
 

(60-89%) 

ต้องปรับปรุง 
 
 

(ต่ํากว่า 60%) 

คะแนน 
รวม 

ที่ได้รับ 

ดีเด่น 
 
 

(90-100%) 

เป็นที่ยอมรับ
ได้ 
 

(60-89%) 

ต้องปรับปรุง 
 
 

(ต่ํากว่า 60%) 

คะแนนรวม 
ที่ได้รับ 

1 ผลงาน 
1.1 ปริมาณผลงาน (พิจารณาจากปริมาณ

ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
ข้อตกลง หรือมาตรฐานของงาน) 

1.2 คุณภาพของงาน (พิจารณาจากความ
ถูกต้อง ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ 
และความประณีต หรือคุณภาพอ่ืน ๆ) 

1.3 ความทันเวลา (พิจารณาจากเวลาท่ีใช้
ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเวลาท่ีกําหนดไว้
สําหรับการปฏิบัติงาน หรือภารกจินัน้ ๆ ) 

1.4 ความคุ้มค่าของการใช้ทรพัยากร 
(พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรัพยากรท่ีใช้กับผลผลิตของงาน หรือ
โครงการ) 

1.5 ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบัติได้ (พิจารณา
จากผลผลิต หรือผลลัพธ์ของผลงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ของงาน) 

1.6 องค์ประกอบอื่น ๆ  
1)…………………………………..……………… 
2)………………………………………..………… 
 

         

 
รวมคะแนนดานผลงาน 

         

 

 

 

  ครั้งที่ 1 ( 1 ต.ค.. …..-31 มี.ค. ……)       ครั้งที่ 2  (1 เม.ย. …..-30 ก.ย…..) 
ชื่อผู้รับการประเมิน……………………………………….……………………………………………………………… 

ตําแหน่ง……………………………………….………………ระดับ…………กลุ่มงาน………………………….… 

ค่าจ้าง……………….…สังกดั…………………………………………………………………………………………..…… 

หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน 
1……………………………………….………………..…………………………… 

2……………………………………….………………..…………………………… 

3……………………………………….………………..…………………………… 
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หัว 
ข้อ 

รายการประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 
ดีเด่น 

 
 

(90-100%) 

เป็นที่ยอมรับ
ได้ 
 

(60-89%) 

ต้องปรับปรุง 
 
 

(ต่ํากว่า 60%) 

คะแนน 
รวม 

ที่ได้รับ 

ดีเด่น 
 
 

(90-100%) 

เป็นที่
ยอมรับได้ 

 
(60-89%) 

ต้องปรับปรุง 
 
 

(ต่ํากว่า 60%) 

คะแนนรวม 
ที่ได้รับ 

2 คุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
2.1 ความสามารถ และความอุตสาหะใน

การปฏิบัติงาน (พิจารณาจากความรอบรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี งานท่ี
เกี่ยวข้องและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังความขยันหม่ันเพียร 
ต้ังใจทํางานให้สําเร็จโดยไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาและอุปสรรค) 

2.2 การรักษาวินัย และปฏิบัติตนเหมาะสม
กับการเป็นลูกจ้างประจํา (พิจารณาจาก
การปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีใน
การเคารพกฎระเบียบต่าง ๆ รวมท้ังการ
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณ และ
ค่านิยมของหน่วยงาน) 

2.3 ความรับผิดชอบ (พิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดย
เต็มใจ มุ่งม่ันทํางานให้สําเร็จลุล่วง และ
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการทํางาน) 

2.4 ความร่วมมือ (พิจารณาจาก
ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างเหมาะสม อันเป็นผลทําให้งาน
ลุล่วงไปด้วยดี) 

2.5 สภาพการปฏิบัติงาน (พิจารณาจากการ
ตรงต่อเวลา การลาหยุดงาน     การขาด
งาน) 

2.6 การวางแผน (พิจารณาจาก
ความสามารถในการคาดการณ์ การ
วิเคราะห์ข้อมูล กําหนดเป้าหมายและวิธี
ปฏิบัติงานให้เหมาะสม) 

2.7 ความคิดริเริ่ม (พิจารณาจาก
ความสามารถในการคิดริเร่ิมปรับปรุงงาน
ให้เกิดผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึนกว่าเดิมรวมท้ังมีความคิดเห็น มาใช้
ประโยชน์ต่อองค์กร) 

2.8 คุณลักษณะอื่น ๆ (ถ้ามี) 
1)…………………………………………….………. 
2)…………………………………………………….. 
  

         

 รวมคะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน          

 คะแนนรวม 1+2 100         
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1.2  สรุปผลการประเมิน 
 

       คะแนน 
ผลการประเมนิ 

ดีเด่น 
(90-100%) 

เป็นที่ยอมรับได้ 
(60-89%) 

ต้องปรับปรุง 
(ตํ่ากว่า 60%) 

ครั้งที่  1 
ครั้งที่  2 

………………..………… 
……………………..…… 

(       ) 
(       ) 

(      ) 
(      ) 

(       ) 
(       ) 

 
ตอนท่ี  2  ความเห็นของผู้ประเมินชั้นต้นเก่ียวกับการพฒันาการเลื่อนขั้นคา่จ้างและอื่น ๆ 

2.1 ความเห็นเก่ียวกับการพัฒนาฝึกอบรม  และการแก้ไขการปฏิบัติงาน (ระบุความถนัด 
จุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนาของผู้รับการประเมิน) 

 

ครั้งที่ 1 ( 1 ต.ค. – 31 มี.ค.  ของปีถัดไป) ครั้งที่  2  ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. ) 
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2.2  ความเห็นเกีย่วกับการเล่ือนขั้นคาจาง 
 

คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 

 ควรเลื่อนข้ันค่าจ้าง 1 ข้ัน  (ผลประเมิน 90-100%) 
 ควรเลื่อนข้ันค่าจ้าง 0.5 ข้ัน  (ผลประเมิน 60-89%) 
 ไม่ควรเลื่อนข้ันค่าจ้าง  (ผลการประเมินตํ่ากว่า60%) 

 
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนข้ันค่าจ้าง (โดยเฉพาะกรณีเสนอ
เลื่อนข้ันค่าจ้าง 1 ข้ัน และกรณีเสนอไม่ควรเลื่อนข้ันค่าจ้าง 
ให้ระบุให้ชัดเจน) 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
 
 
 

    ลงชื่อ……………………….…………………..……..ผู้ประเมิน 
          (………………………………….………………..) 
ตําแหน่ง………………………………………………….…………… 
     วันท่ี……………………………………..………..…………..… 

 ควรเลื่อนข้ันค่าจ้าง 1 ข้ัน  (ผลประเมิน 90-100%) 
 ควรเลื่อนข้ันค่าจ้าง 0.5 ข้ัน  (ผลประเมิน 60-89%) 
 ไม่ควรเลื่อนข้ันค่าจ้าง  (ผลการประเมินตํ่ากว่า60%) 

 
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนข้ันค่าจ้าง (โดยเฉพาะกรณีเสนอ
เลื่อนข้ันค่าจ้าง 1 ข้ัน และกรณีเสนอไม่ควรเลื่อนข้ันค่าจ้าง ให้
ระบุให้ชัดเจน) 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………..……………………………… 
 
 

 ควรเลื่อนข้ันค่าจ้าง 1.5 ข้ัน  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2544 ข้อ 12 วรรคสาม 
เหตุผล (ระบุว่าผลการประเมินดีเด่น  เข้าเกณฑ์เลื่อนข้ัน
ค่าจ้าง 1 ข้ัน ในคร้ังแรก แต่มีข้อจํากัดเรื่องโควตาและผล
ประเมินดีเด่นอีกในคร้ังท่ี 2 และโควตาให้เลื่อนข้ันค่าจ้าง  ได้
อย่างไร 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

    ลงชื่อ…………………….……………………..……..ผู้ประเมิน 
          (………………………………….………………..) 
ตําแหน่ง………………………………………………..…………… 

     วันท่ี……………………………………..………..…………..… 
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ตอนท่ี  3   ความเห็นของผูป้ระเมินเหนือขึ้นไป 
 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

 
(   ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(   ) มีความเหน็แตกต่างจากการประเมนิข้างต้น ดังน้ี 
 

(1) การให้คะแนนในการประเมิน…………….………… 

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

(2) การพัฒนาผู้รับการประเมิน………………………….. 

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

(3) การเลื่อนขั้น
ค่าจ้าง………………………..………………………………..… 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………………..…….. 
          (………………………………….………………..) 
ตําแหน่ง………………….…………………………..…………… 

     วันท่ี……………………………………..………..…………..… 

 
(   ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(   ) มีความเหน็แตกต่างจากการประเมนิข้างต้น ดังน้ี 
 

(1) การให้คะแนนในการประเมิน…………….………… 

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

(2) การพัฒนาผู้รับการประเมิน………………………….. 

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

(3) การเลื่อนขั้น
ค่าจ้าง………………………..……………………….………… 

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

 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………………..…….. 
          (………………………………….………………..) 
ตําแหน่ง…………………………….………………..…………… 

     วันท่ี……………………………………..………..…………..… 
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ตอนท่ี 4   ความเห็นของผู้ประเมินเหนือขึน้ไปอีกชั้นหนึง่ 
 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

 
(   ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(   ) มีความเหน็แตกต่างจากการประเมนิข้างต้น ดังน้ี 
 

(1) การให้คะแนนในการประเมิน…………….………… 

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

(2) การพัฒนาผู้รับการประเมิน………………………….. 

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

(3) การเลื่อนขั้น
ค่าจ้าง………………………..………………………………..… 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………………..…….. 
          (………………………………….………………..) 
ตําแหน่ง………………….…………………………..…………… 

     วันท่ี……………………………………..………..…………..… 

 
(   ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(   ) มีความเหน็แตกต่างจากการประเมนิข้างต้น ดังน้ี 
 

(1) การให้คะแนนในการประเมิน…………….………… 

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

(2) การพัฒนาผู้รับการประเมิน………………………….. 

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

(3) การเลื่อนขั้น
ค่าจ้าง………………………..……………………….………… 

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

 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………………..…….. 
          (………………………………….………………..) 
ตําแหน่ง…………………………….………………..…………… 

     วันท่ี……………………………………..………..…………..… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


