
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา 
 

 

□  ครั้งท่ี 1 (1 ต.ค. ..... – 31 มีนาคม ....) □  ครั้งท่ี 2 (1 เม.ย. ..... – 30 ก.ย. ....) 

ชือ่ผูรับการประเมิน.............................................................................................................

ตําแหนง...................................................................กลุมงาน...............................................

คาจาง..................................สังกัด........................................................................................ 

 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน 

1......................................................................................................................................... 

2......................................................................................................................................... 

3......................................................................................................................................... 

 

 

มาสาย ........ วัน   ลากิจ/ลาปวย ........ วัน   ลาคลอดบุตร ....... วัน   ลาปวยรักษาตัวนาน ......... วัน  ลาอุปสมบท/พิธีฮัจย ........ วัน  ขาดราชการ ........ วัน 

 

ตอนท่ี  1   การประเมิน 

  1.1   การประเมิน 

   1)  ใหคะแนนประเมินท้ังผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 

   2) หากประสงคจะประเมินเรื่องใดเพ่ิมข้ึน ใหระบุเรื่องท่ีจะประเมินในองคประกอบอ่ืน ๆ 

หัวขอ รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

ดีเดน 

(90 – 100%) 

ยอมรับได 

(60 – 89%) 

ตองปรับปรุง 

(ตํ่ากวา 60%) 

คะแนนรวม 

ที่ไดรับ 

ดีเดน 

(90 – 100%) 

ยอมรับได 

(60 – 89%) 

ตองปรับปรุง 

(ตํ่ากวา 60%) 

คะแนนรวม 

ที่ไดรับ 

1 ผลงาน 

1.1 ปริมาณผลงาน (พิจารณาจากปริมาณผลงาน เปรียบเทียบกับ 

เปาหมาย ขอตกลง หรือมาตรฐานของงาน) 

1.2 คุณภาพของงาน (พิจารณาจากความถูกตอง ความครบถวน 

ความสมบูรณ และความประณีต หรือคุณภาพอ่ืน ๆ)  

 

20 

 

15 
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หัวขอ รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

ดีเดน 

(90 – 100%) 

ยอมรับได 

(60 – 89%) 

ตองปรับปรุง 

(ตํ่ากวา 60%) 

คะแนนรวม 

ที่ไดรับ 

ดีเดน 

(90 – 100%) 

ยอมรับได 

(60 – 89%) 

ตองปรับปรุง 

(ตํ่ากวา 60%) 

คะแนนรวม 

ที่ไดรับ 

1.3 ความทันเวลา (พิจารณาจากเวลาท่ีใชปฏิบัติงาน เปรียบเทียบ

กับเวลาท่ีกําหนดไวสําหรับการปฏิบัติงาน หรือภารกิจน้ัน ๆ) 

1.4 ความคุมคาของการใชทรัพยากร (พิจารณาจากความสัมพันธ

ระหวางทรัพยากรท่ีใชกับผลผลิตของงาน หรือโครงการ) 

1.5 ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบัติได (พิจารณาจากผลผลิต หรือ

ผลลัพธ ความสมบูรณ และความประณีต หรือคุณภาพอ่ืน ๆ) 

1.6 องคประกอบอ่ืน ๆ 

1) ................................................................................. 

2) ................................................................................. 

15 

 

10 

 

10 

 รวมคะแนนดานผลงาน 70         

2 คุณลักษณะการปฏิบัติงาน 

2.1 ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน (พิจารณา

จากความรอบรู ความเขาใจเก่ียวกับงานในหนาท่ี งานท่ี

เก่ียวของ และเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง

ความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทํางานใหสําเร็จโดยไมยอทอตอ

ปญหาและอุปสรรค) 

2.2 การรักษาวินัย และการปฏิบัตตินเหมาะสมกับการเปน

ลูกจางประจํา (พิจารณาจากการปฏิบัติตนตามระเบียบ   

แบบแผนของทางราชการ ปฏิบัตตินเปนตัวอยางท่ีดีในการ

เคารพกฎระเบียบตาง ๆ รวมท้ังการปฏิบัตตินอยูในกรอบ

จรรยาบรรณ และคานิยมของหนวยงาน) 

 

 

5 

 

 

 

 

5 
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หัวขอ รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

ดีเดน 

(90 – 100%) 

ยอมรับได 

(60 – 89%) 

ตองปรับปรุง 

(ตํ่ากวา 60%) 

คะแนนรวม 

ที่ไดรับ 

ดีเดน 

(90 – 100%) 

ยอมรับได 

(60 – 89%) 

ตองปรับปรุง 

(ตํ่ากวา 60%) 

คะแนนรวม 

ที่ไดรับ 

2.3 ความรับผิดชอบ (พิจารณาจากการปฏิบัติงานในหนาท่ีไดรับ

มอบหมายโดยเต็มใจ มุงมั่นทํางานใหสําเรจ็ลลุวง และยอมรับ

ผลท่ีเกิดจากการทํางาน) 

2.4 ความรวมมือ (พิจารณาจากความสามารถในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม อันเปนผลทําใหงานลุลวงไป

ดวยดี) 

2.5 สภาพการมาปฏิบัติงาน (พิจารณาจากการตรงตอเวลา การลา

หยุดงาน การขาดงาน) 

2.6 การวางแผน (พิจารณาจากความสามารถในการคาดการณ 

การวิเคราะหขอมลู กําหนดเปาหมายและวิธีปฏิบัติงานให

เหมาะสม) 

2.7 ความคิดรเิริม่ (พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริม่ 

ปรับปรุงงานใหเกิดผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

กวาเดิม รวมท้ังมีความคิดเห็น ขอเสนอแนะ มาใชประโยชน

ตอองคกร) 

2.8 คุณลักษณะอ่ืน ๆ (ถามี) 

1) ................................................................................. 

2) ................................................................................. 

  

3 

 

 

3 

 

 

5 

 

4 

 

 

5 

 รวมคะแนนดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 30         

 คะแนนรวม 1 + 2 100         
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1.2 สรุปผลการประเมิน 

 

   คะแนน ดีเดน เปนท่ียอมรับได ตองปรับปรุง 

   ผลการประเมิน (90 – 100%) (60 – 89%) (ต่ํากวา 60%) 

ครั้งท่ี 1  ................. (    ) (    ) (    ) 

ครั้งท่ี 2  ................. (    ) (    ) (    ) 

 

 

ตอนท่ี  2   ความเห็นของผูประเมินชั้นตนเก่ียวกับการพัฒนาการเลื่อนข้ันคาจาง และอ่ืน ๆ 

  2.1 ความเห็นเก่ียวกับการพัฒนาฝกอบรม และการแกไขการปฏิบัติงาน (ระบุความถนัด 

จุดเดน และสิ่งท่ีควรพัฒนาของผูรับการประเมิน) 

 

ครั้งท่ี 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค. ของปถัดไป) ครั้งท่ี 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) 
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2.2 ความเห็นเก่ียวกับการเลื่อนข้ันคาจาง 

 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

 
 ควรเลื่อนข้ันคาจาง 1 ข้ัน (ผลประเมิน 90 – 100%) 

 ควรเลื่อนข้ันคาจาง 0.5 ข้ัน (ผลประเมิน 60 – 89%) 

 ไมควรเลื่อนข้ันคาจาง (ผลการประเมินต่ํากวา 60%) 

 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนข้ันคาจาง (โดยเฉพาะกรณี

เสนอเลื่อนข้ันคาจาง 1 ข้ัน และกรณีเสนอไมควรเลื่อนข้ัน

คาจาง ใหระบุใหชัดเจน) 

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

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

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

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

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

 

 

    ลงช่ือ.......................................................ผูประเมิน 

          (......................................................) 

ตําแหนง...................................................................... 

     วันท่ี............................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ควรเลื่อนข้ันคาจาง 1 ข้ัน (ผลประเมิน 90 – 100%) 

 ควรเลื่อนข้ันคาจาง 0.5 ข้ัน (ผลประเมิน 60 – 89%) 

 ไมควรเลื่อนข้ันคาจาง (ผลการประเมินต่ํากวา 60%) 

 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนข้ันคาจาง (โดยเฉพาะกรณี

เสนอเลื่อนข้ันคาจาง 1 ข้ัน และกรณีเสนอไมควรเลื่อนข้ัน

คาจาง ใหระบุใหชัดเจน) 

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

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

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

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

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

  ค ว ร เลื่ อ น ข้ั น ค า จ า ง  1 .5  ข้ั น  ต า ม ระ เบี ย บ

กระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา

ของสวนราชการ พ.ศ. 2544 ขอ 12 วรรคสาม เหตุผล 

(ระบุวาผลการประเมินดีเดน เขาเกณฑเลื่อนข้ันคาจาง  

1 ข้ัน ในครั้งแรก แตมีขอจํากัดเรื่องโควตา และผลประเมิน

ดีเดนอีกในครั้งท่ี 2 และมีโควตาให เลื่อนข้ันคาจางได

อยางไรบาง) 

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

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

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

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

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

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

 

ลงช่ือ.......................................................ผูประเมิน 

          (......................................................) 

ตําแหนง...................................................................... 

     วันท่ี........................................................... 

ผูรับการประเมินรับทราบผลการประเมิน(คร้ังที่  1) 

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

................./...................../............... 
 

ผูรับการประเมินรับทราบผลการประเมิน(คร้ังที่  2) 

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

................./...................../............... 
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ตอนท่ี  3 ความเห็นของผูประเมินเหนือข้ึนไป 

 

ครั้งท่ี  1 ครั้งท่ี  2 

 

(  )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 

(  )  มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังน้ี 

(1) การใหคะแนนในการประเมิน............................... 

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

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

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

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

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน.................................. 

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

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

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

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

(3) การเลื่อนข้ันคาจาง............................................... 

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

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

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

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

 

 

ลงช่ือ........................................................................... 

      (.........................................................................) 

ตําแหนง....................................................................... 

วันท่ี......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

(  )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 

(  )  มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังน้ี 

(1) การใหคะแนนในการประเมิน............................... 

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

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

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

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

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน.................................. 

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

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

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

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

(3) การเลื่อนข้ันคาจาง............................................... 

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

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

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

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

 

 

ลงช่ือ........................................................................... 

      (.........................................................................) 

ตําแหนง....................................................................... 

วันท่ี......................................................... 
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ตอนท่ี  4 ความเห็นของผูประเมินเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง 

 

ครั้งท่ี  1 ครั้งท่ี  2 

 

(  )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 

(  )  มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังน้ี 

(1)   การใหคะแนนในการประเมนิ.............................. 

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

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

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

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

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน................................ 

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

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

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

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

(3) การเลื่อนข้ันคาจาง............................................... 

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

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

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

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

 

 

ลงช่ือ........................................................................... 

    (.........................................................................) 

ตําแหนง....................................................................... 

วันท่ี......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

(  )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 

(  )  มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังน้ี 

(1) การใหคะแนนในการประเมิน.............................. 

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

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

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

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

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน................................ 

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

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

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

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

(3) การเลื่อนข้ันคาจาง............................................... 

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

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

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

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

 

 

ลงช่ือ........................................................................... 

     (.........................................................................) 

ตําแหนง....................................................................... 

วันท่ี......................................................... 

 

 

 


