
คร้ังที่ 1 (1 ต.ค. ..... - 31 มี.ค. .....)                     คร้ังที่ 2 (1 เม.ย. ..... - 30 ก.ย. .....)      หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจบุัน
ชื่อผู้รับการประเมิน ................................................................................................................................................................      1. ...................................................................................................................................
ต าแหน่ง ........................................................................................กลุ่มงาน............................................................................      2. ...................................................................................................................................
ค่าจา้ง ............................................................สังกดั.................................................................................................................      3. ...................................................................................................................................

ตอนที่  1  การประเมิน
     1.1 การประเมิน
          1) ให้คะแนนประเมินทั้งผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
          2) หากประสงค์จะประเมินเร่ืองใดเพิ่มขึ้น  ให้ระบุเร่ืองที่จะประเมินในองค์ประกอบอื่น ๆ

ดีเด่น ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง คะแนนรวม ดีเด่น ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง คะแนนรวม
(90 - 100%) (60 - 89%) (ต่ ากว่า 60%) ที่ได้รับ (90 - 100%) (60 - 89%) (ต่ ากว่า 60%) ที่ได้รับ

1 ผลงาน 80
1.1 ปริมาณผลงาน (พิจารณาจากปริมาณผลงาน เปรียบเทียบกบั 25
     เป้าหมาย ขอ้ตกลง หรือมาตรฐานของงาน)
1.2 คุณภาพของงาน (พิจารณาจากความถกูต้อง ความครบถว้น 15
     ความสมบูรณ์ และความประณีต หรือคุณภาพอื่น )ๆ
1.3 ความทันเวลา (พิจารณาจากเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกบั 10
     เวลาที่ก าหนดไว้ส าหรับการปฏิบัติงาน หรือภารกจินัน้ )ๆ
1.4 ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร (พิจารณาจากความสัมพันธ์ 10
     ระหว่างทรัพยากรที่ใช้กบัผลผลิตของงาน หรือโครงการ

หัวขอ้ รายการประเมิน
คร้ังที่ 2คร้ังที่ 1

คะแนน
เต็ม

 - 1 -
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจา้งประจ า



ดีเด่น ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง คะแนนรวม ดีเด่น ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง คะแนนรวม
(90 - 100%) (60 - 89%) (ต่ ากว่า 60%) ที่ได้รับ (90 - 100%) (60 - 89%) (ต่ ากว่า 60%) ที่ได้รับ

1.5 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ (พิจารณาจากผลผลิต หรือผลลัพธ์ 10
     ความสมบูรณ์ และความประณีต หรือคุณภาพอื่น )ๆ
1.6 องค์ประกอบอื่น ๆ 10
     1.) …………………………………………………………………………………………
     2.) …………………………………………………………………………………………

รวมคะแนนด้านผลงาน
2 คุณลักษณะการปฏิบัติงาน 20

2.1 ความสามารถ และความอตุสาหะในการปฏิบัติงาน (พิจารณา 4
     จากความรอบรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบังานในหน้าที่ งานที่เกี่ยวขอ้ง
     และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความขยนัหมัน่เพียร
     ต้ังใจท างานให้ส าเร็จโดยไม่ยอ่ท้อต่อปัญหาและอปุสรรค
2.2 การรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกบัการเป็นลูกจา้งประจ า 3
     (พิจารณาจากการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
     ปฏิบัติตนเป็นตัวอยา่งที่ดีในการเคารพกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้ง
     การปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณ และค่านิยมของหน่วยงาน)
2.3 ความรับผิดชอบ (พิจารณาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับ 3
     มอบหมายโดยเต็มใจ มุง่มัน่ท างานให้ส าเร็จลุล่วง และยอมรับ
     ผลที่เกดิจากการท างาน)
2.4 ความร่วมมือ (พิจารณาจากความสามารถในการท างานร่วมกบั 2
     ผู้อื่นได้อยา่งเหมาะสม อนัเป็นผลท าให้งานลุล่วงไปด้วยดี)
2.5 สภาพการมาปฏิบัติงาน (พิจารณาจากการตรงต่อเวลา การลา 2
    หยดุงาน การขาดงาน)

รายการประเมิน
คะแนน

เต็ม

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2
 - 2 -

หัวขอ้



ดีเด่น ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง คะแนนรวม ดีเด่น ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง คะแนนรวม
(90 - 100%) (60 - 89%) (ต่ ากว่า 60%) ที่ได้รับ (90 - 100%) (60 - 89%) (ต่ ากว่า 60%) ที่ได้รับ

2.6 การวางแผน (พิจารณาจากความสามารถในการคาดการณ์ 2
     การวิเคราะห์ขอ้มูล ก าหนดเป้าหมายและวิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสม)
2.7 ความคิดริเร่ิม (พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเร่ิม 2
     ปรับปรุงงานให้เกดิผลส าเร็จได้อยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม
     รวมทั้งมีความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ มาใช้ประโยชน์ต่อองค์กร)
2.8 คุณลักษณะอื่น ๆ (ถา้มี) 2
     1.) …………………………………………………………………………………………
     2.) …………………………………………………………………………………………

รวมคะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
คะแนนรวม 1+ 2 100

คร้ังที่ 2
 - 3 -

หัวขอ้ รายการประเมิน
คะแนน

เต็ม

คร้ังที่ 1



1.2 สรุปผลการประเมิน

คร้ังที ่1
คร้ังที ่2

ตอนที ่2 ความเห็นของผู้ประเมินชั้นต้นเกี่ยวกับการพัฒนาการเล่ือนขั้นค่าจ้าง และอื่น ๆ
2.1 ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาฝึกอบรม และการแก้ไขการปฏิบัติงาน (ระบุความถนัด จุดเด่น

และส่ิงทีค่วรพัฒนาของผู้รับการประเมิน)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คะแนน
ผลการประเมิน

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

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

(60 - 89%)
(      )
(      )

เป็นทีย่อมรับได้ดีเด่น
(90 - 100%)

(      )
(      )

คร้ังที ่1 (1 ต.ค. - 31 ม.ีค. ของปีถัดไป) คร้ังที ่2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย.)
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ต้องปรับปรุง
(ต่่ากว่า 60%)

(      )
(      )



2.2 ความเห็นเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นค่าจ้าง

 ควรเล่ือนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น (ผลประเมิน 90 - 100%)  ควรเล่ือนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น (ผลประเมิน 90 - 100%)
 ควรเล่ือนขั้นค่าจ้าง 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60 - 89%)  ควรเล่ือนขั้นค่าจ้าง 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60 - 89%)
 ไม่ควรเล่ือนขั้นค่าจ้าง (ผลการประเมินต่่ากว่า 60%)  ไม่ควรเล่ือนขั้นค่าจ้าง (ผลการประเมินต่่ากว่า 60%)

ระบุเหตุผลในการเสนอเล่ือนขั้นค่าจ้าง (โดยเฉพาะ ระบุเหตุผลในการเสนอเล่ือนขั้นค่าจ้าง (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเล่ือนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น และกรณีเสนอไม่ควร กรณีเสนอเล่ือนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น และกรณีเสนอไม่ควร
เล่ือนขั้นค่าจ้าง ให้ระบุให้ชัดเจน) เล่ือนขั้นค่าจ้าง ให้ระบุให้ชัดเจน)
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
....................................................................................................      ควรเล่ือนขั้นค่าจ้าง 1.5 ขั้น ตามระเบียบกระทรวง

การคลังว่าด้วยการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ่าของ
ส่วนราชการ พ.ศ.2544  ข้อ 12  วรรคสาม  เหตุผล
(ระบุว่าผลการประเมินดีเด่น เข้าเกณฑ์เล่ือนขั้นค่าจ้าง
1 ขั้น ในคร้ังแรก แต่มีข้อจ่ากัดเร่ืองโควตา และผล
ประเมินดีเด่นอีกในคร้ังที ่2 และมีโควตาให้เล่ือนขั้นค่าจ้าง
ได้อย่างไรบ้าง)
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

คร้ังที ่1 คร้ังที ่2
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ลงชื่อ ........................................................ ผู้ประเมิน
(...............................................................)

ต่าแหน่ง .........................................................................
วันที ่.......................................................

ลงชื่อ ........................................................ ผู้ประเมิน
(...............................................................)

ต่าแหน่ง .........................................................................
วันที ่.......................................................



     ตอนที ่3  ความเห็นของผู้ประเมินเหนือขึ้นไป

(   ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น (   ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
(   ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ (   ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
     (1) การให้คะแนนในการประเมิน .........................................      (1) การให้คะแนนในการประเมิน .........................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
     (2) การพัฒนาผู้รับการประเมิน ............................................      (2) การพัฒนาผู้รับการประเมิน ............................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
     (3) การเล่ือนขั้นค่าจ้าง .........................................................      (3) การเล่ือนขั้นค่าจ้าง .........................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................................
       (..........................................................................)
ต่าแหน่ง .......................................................................

วันที ่...............................................................
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คร้ังที ่ 1 คร้ังที ่ 2

ลงชื่อ ........................................................................
       (..........................................................................)
ต่าแหน่ง .......................................................................

วันที ่...............................................................



ตอนที ่4  ความเห็นของผู้ประเมินเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

(   ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น (   ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
(   ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ (   ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
     (1) การให้คะแนนในการประเมิน .........................................      (1) การให้คะแนนในการประเมิน .......................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
     (2) การพัฒนาผู้รับการประเมิน ............................................      (2) การพัฒนาผู้รับการประเมิน ..........................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
     (3) การเล่ือนขั้นค่าจ้าง .........................................................      (3) การเล่ือนขั้นค่าจ้าง .........................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................................................
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คร้ังที ่ 1 คร้ังที ่ 2

ลงชื่อ ........................................................................ ลงชื่อ ........................................................................

วันที ่............................................................... วันที ่...............................................................

       (..........................................................................)        (..........................................................................)
ต่าแหน่ง ....................................................................... ต่าแหน่ง .......................................................................
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