
แบบประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของลูกจ้างประจาํ 

       คร้ังท่ี 1 ( 1 ต.ค. ……….-31 มี.ค. ……)       คร้ังท่ี 2  (1 เม.ย. …..-30 ก.ย…..) 
ช่ือผูรั้บการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………
ตาํแหน่ง…………………………………………………………….กลุ่มงาน……………………………………………..
ค่าจา้ง……………………สงักดั…………………………………………………………………………………………… 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบปัจจุบัน 
1…………………………..………………………………………………………………………………………………... 
2…………………..........…………………………………………………………………………………………………... 
3………………………..…………………………………………………………………………………………………... 
4……………………………………………………………………………………………………………………………. 
5……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

      ตอนที ่ 1  การประเมิน 
1.1 การประเมิน 

1) ใหค้ะแนนประเมินทั้งผลงานและคุณลกัษณะในการปฏิบติังาน 
2) หากประสงคจ์ะประเมินเร่ืองใดเพ่ิมข้ึน ใหร้ะบุเร่ืองท่ีจะประเมินในองคป์ระกอบอ่ืน ๆ  

หวัขอ้ รายการประเมิน คะแนน
เตม็ 

คะแนนประเมิน 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

1 ผลงาน  (คะแนนเตม็ 100) 
1.1 ปริมาณผลงาน (พิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย ขอ้ตกลง 

หรือมาตรฐานของงาน) 
 

   

 1.2 คุณภาพของงาน (พิจารณาจากความถูกตอ้ง ความครบถว้น ความสมบูรณ์ และ
ความประณีต หรือคุณภาพอ่ืน ๆ) 
 

   

 1.3 ความทนัเวลา (พิจารณาจากเวลาท่ีใชป้ฏิบติังานเปรียบเทียบกบัเวลาท่ีกาํหนดไว้
สาํหรับการปฏิบติังาน หรือภารกิจนั้น ๆ) 

 

   

 1.4 ความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากร (พิจารณาจากความสัมพนัธ์ระหวา่งทรัพยากรท่ี
ใชก้บัผลผลิตของงาน หรือโครงการ) 
 

   

 1.5 ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบติัได ้(พิจารณาจากผลผลิต หรือผลลพัธ์ของผลงาน
เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย หรือวตัถุประสงคข์องงาน) 

   

 1.6 องคป์ระกอบอ่ืน ๆ  
การเขา้ร่วมกิจกรรมกบัสาํนกัโรคติดต่อทัว่ไป เช่น การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นตน้ 

   

 รวมคะแนนดา้นผลงาน    



 

หวัขอ้ รายการประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนประเมิน 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

2 คุณลกัษณะการปฏิบติังาน  (คะแนนเตม็ 100) 
2.1 ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบตัิงาน (พิจารณาจากความรอบรู้

ความเขา้ใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ งานที่เกี่ยวขอ้งและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
การปฏิบติังาน รวมทั้งความขยนัหมัน่เพียร ตั้งใจทาํงานให้สาํเร็จโดยไม่ย่อทอ้
ต่อปัญหาและอุปสรรค) 

 

   

 2.2 การรักษาวินยั และปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นลูกจา้งประจาํ (พิจารณาจากการ
ปฏิบติัตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการ
เคารพกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบจรรยาบรรณ และค่านิยม
ของหน่วยงาน) 

 

   

 2.3 ความรับผดิชอบ (พิจารณาจากการปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายโดยเตม็ใจ 
มุ่งมัน่ทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วง และยอมรับผลท่ีเกิดจากการทาํงาน) 

 

   

 2.4 ความร่วมมือ (พิจารณาจากความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
อนัเป็นผลทาํใหง้านลุล่วงไปดว้ยดี) 

 

   

 2.5 สภาพการปฏิบติังาน (พิจารณาจากการตรงต่อเวลา การลาหยดุงาน การขาดงาน) 
 

   

 2.6 การวางแผน (พิจารณาจากความสามารถในการคาดการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล 
กาํหนดเป้าหมายและวธีิปฏิบติังานใหเ้หมาะสม) 

   

 2.7 ความคิดริเร่ิม (พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเร่ิม  ปรับปรุงงานให้เกิดผลสาํเร็จ
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนกว่าเดิมรวมทั้งมีความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ  มาใช้
ประโยชน์ต่อองคก์ร) 

   

 2.8 คุณลกัษณะอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
1)……… ………………………………….. 
2)… ………………………………………. 

   

 รวมคะแนนดา้นคุณลกัษณะการปฏิบติังาน    
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  1.2  สรุปผลการประเมิน     

สรุปผลการประเมินคร้ังที ่1 สรุปผลการประเมินคร้ังที ่2 
องค์ประกอบการประเมนิ คะแนน

รวมที่
ได้รับ 

(1) 

สัดส่วน
คะแนน 

% 
(2) 

รวม
คะแนน 
(1) X (2) 

องค์ประกอบการประเมนิ คะแนน
รวมที่
ได้รับ 

(1) 

สัดส่วน
คะแนน 

% 
(2) 

รวม
คะแนน 
(1) X (2) 

ผลงาน    ผลงาน    

คุณลกัษณะการปฏิบติังาน    คุณลกัษณะการปฏิบติังาน    

รวม    รวม   

ระดับผลการประเมินคร้ังที ่1 
  ดีเด่น 90 – 100% 
 เป็นท่ียอมรับได ้ 60 – 89% 
ตอ้งปรับปรุง 0 – 59% 

 

ระดับผลการประเมินคร้ังที ่2 
  ดีเด่น 90 – 100% 
 เป็นท่ียอมรับได ้ 60 – 89% 
ตอ้งปรับปรุง 0 – 59% 

 
 
ตอนท่ี  2  ความเห็นของผูป้ระเมินชั้นตน้เก่ียวกบัการพฒันาการเล่ือนขั้นค่าจา้ง  และอ่ืน ๆ  
    2.1  ความเห็นเก่ียวกบัการพฒันาฝึกอบรม  และการแกไ้ขการปฏิบติังาน  (ระบุความถนดั  จุดเด่น  
และส่ิงท่ีควรพฒันาของผูรั้บการประเมิน) 
     คร้ังท่ี  1  (1  ต.ค. – 31  มี.ค.  ของปีถดัไป)      คร้ังท่ี  2  (1  เม.ย. – 30  ก.ย. ) 
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2.2 ความเห็นเก่ียวกบัการเล่ือนขั้นค่าจา้ง 
 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

 ควรเล่ือนขั้นค่าจา้ง 1 ขั้น  (ผลประเมิน 90-100%) 
 ควรเล่ือนขั้นค่าจา้ง 0.5 ขั้น  (ผลประเมิน 60-89%) 
 ไม่ควรเล่ือนขั้นค่าจา้ง  (ผลการประเมินตํ่ากวา่ 60%) 

ระบุเหตุผลในการเสนอเล่ือนขั้นค่าจา้ง (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเล่ือนขั้นค่าจา้ง 1 ขั้น และกรณีเสนอไม่ควร
เล่ือนขั้นค่าจา้ง ใหร้ะบุใหช้ดัเจน) 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
 
ลงช่ือ……………………………………..ผูป้ระเมิน 
        (……………………………………..) 
ตาํแหน่ง……………………………………………
วนัท่ี……………………………………………….. 

 ควรเล่ือนขั้นค่าจา้ง 1 ขั้น  (ผลประเมิน 90-100%) 
 ควรเล่ือนขั้นค่าจา้ง 0.5ขั้น  (ผลประเมิน 60-89%) 
 ไม่ควรเล่ือนขั้นค่าจา้ง  (ผลการประเมินตํ่ากวา่ 60%) 

ระบุเหตุผลในการเสนอเล่ือนขั้นค่าจา้ง (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเล่ือนขั้นค่าจา้ง 1 ขั้น และกรณีเสนอไม่ควร
เล่ือนขั้นค่าจา้ง ใหร้ะบุใหช้ดัเจน) 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 
 ควร เล่ื อน ขั้ น ค่ าจ้ าง  1.5 ขั้ น  ต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงการคลั งว่ าด้ วยการเล่ื อนขั้ น ค่ าจ้ าง
ลูกจา้งประจาํของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 ขอ้ 12 วรรคสาม  
เหตุผล (ระบุวา่ผลการประเมินดีเด่น  เขา้เกณฑเ์ล่ือนขั้น
ค่าจ้าง 1 ขั้น ในคร้ังแรก แต่มีข้อจาํกัดเร่ืองโควตา
และผลประเมินดีเด่นอีกในคร้ังท่ี 2 และโควตาให้
เล่ือนขั้นค่าจา้งไดอ้ยา่งไรบา้ง) 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
ลงช่ือ……………………………………..ผูป้ระเมิน 
         (……………………………………..) 
ตาํแหน่ง……………………………………………
วนัท่ี……………………………………………….. 
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ตอนท่ี  3   ความเห็นของผูป้ระเมินเหนือข้ึนไป 
 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

(   ) เห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ 
(   ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินขา้งตน้ ดงัน้ี 

(1) การใหค้ะแนนในการประเมิน…………… 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

(2) การพฒันาผูรั้บการประเมิน……………….. 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

(3) การเล่ือนขั้นค่าจา้ง………………………… 
……………………………………………………… 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
 
 

ลงช่ือ………………………………….. 
          (…………………………………) 
ตาํแหน่ง……………………………….. 

วนัท่ี …………………………….. 

(   ) เห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ 
(   ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินขา้งตน้ ดงัน้ี 

(1)  การใหค้ะแนนในการประเมิน…………… 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

(2)  การพฒันาผูรั้บการประเมิน……………….. 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

(3)  การเล่ือนขั้นค่าจา้ง………………………... 
……………………………………………………… 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
 
 

ลงช่ือ………………………………….. 
         (…………………………………) 
ตาํแหน่ง……………………………….. 

วนัท่ี …………………………….. 
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ตอนท่ี 4   ความเห็นของผูป้ระเมินเหนือข้ึนไปอีกชั้นหน่ึง 
 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 
(   ) เห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ 
(   ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินขา้งตน้ ดงัน้ี 

(1) การใหค้ะแนนในการประเมิน…………… 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

(2) การพฒันาผูรั้บการประเมิน……………….. 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

(3) การเล่ือนขั้นค่าจา้ง………………………… 
……………………………………………………… 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
 
 

ลงช่ือ………………………………….. 
         (…………………………………) 
ตาํแหน่ง……………………………….. 

   วนัท่ี …………………………..….. 

(   ) เห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ 
(   ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินขา้งตน้ ดงัน้ี 

(1) การใหค้ะแนนในการประเมิน…………… 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

(2) การพฒันาผูรั้บการประเมิน……………….. 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

(3) การเล่ือนขั้นค่าจา้ง………………………… 
……………………………………………………… 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
 
 

ลงช่ือ………………………………….. 
         (…………………………………) 
ตาํแหน่ง……………………………….. 
วนัท่ี ……………………......……….. 
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