
HR-PA-S-F69-00-01 R01 

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา 

ตอนที่ 1  การประเมิน 

 

 

    

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

 หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน 

ชื่อผูรับการประเมิน....................................................................................................... 1............................................................................................................................ 

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

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

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

หมวด............................................................................................................................ 

คาจาง...................................................................................................................บาท    

สังกัด............................................................................................................................ 
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1.1 การประเมิน 

1) ใหคะแนนประเมินทั้งผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 

2) หากประสงคจะประเมินเรื่องใดเพิ่มขึ้น ใหระบุชื่อเรื่องที่จะประเมินในองคประกอบอื่น ๆ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

คะแนน

รวม 

คะแนน

รวม 

ดีเดน ยอมรับ

ได 

ตอง

ปรับปรุง 

ดีเดน ยอมรับ

ได 

ตอง

ปรับปรุง 
หัว  คะแนน 

(90-100%) (90-100%) 
ขอ รายการประเมิน เต็ม 

ที่ไดรับ (60-89%) (ต่ํากวา 

60%) 

(60-89%) (ต่ํากวา 

60%) 

ที่ไดรับ 

1. ผลงาน 

1.1 ปริมาณผลงาน (พิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบ

กับ เปาหมาย ขอตกลง หรือมาตรฐานของงาน) 

1.2 คุณภาพของงาน (พิจารณาจากความถูกตอง ความ

ครบถวนความสมบูรณ และความประณีต หรือคุณภาพอื่น ๆ 

1.3 ความทันเวลา  (พิจารณาจากเวลาที่ใชปฏิบัติงาน 

เปรียบเทียบกับเวลาที่กําหนดไวสําหรับการปฏิบัติงาน 

หรือภารกิจนั้น ๆ) 

1.4 ความคุมคาของการใชทรัพยากร  (พิจารณาจาก

ความสัมพันธ ระหวางทรัพยากรที่ใชกับผลผลิตของงาน หรือ

โครงการ) 

1.5 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได  (พิจารณาจากผลผลิต หรือ

ผลลัพธ ของผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย หรือวัตถุประสงค

ของงาน) 

1.6  องคประกอบอื่น ๆ  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

        

 คะแนนรวมดานผลงาน          
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ครั้งที่  1 ครั้งที่  2 

คะแนน

รวม 

คะแนน

รวม 

ดีเดน ยอมรับ

ได 

ตอง

ปรับปรุง 

ดีเดน ยอมรับ

ได 

ตอง

ปรับปรุง 
คะแนน

เต็ม 

หัว 
รายการประเมิน (90-100%) (90-

100%) 
ขอ 

ที่ไดรับ (60-89%) (ต่ํากวา 

60%) 

(60-89%) (ต่ํากวา 

60%) 

ที่ไดรับ 

2. คุณลักษณะการปฏิบัติงาน 

2.1 ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 

(พิจารณาจากความรอบรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานในหนาที่ งานที่

เกี่ยวของและเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความ

ขยันหมั่นเพียรตั้งใจทํางานใหสําเร็จโดยไมยอทอตอปญหาและ

อุปสรรค) 

2.2 การรักษาวินัยและปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน

ลูกจางประจํา(พิจารณาจากการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผน

ของทางราชการปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีในการเคารพกฎระเบียบ

ตาง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติตนอยูในกรอบจรรยาบรรณ และคานิยม

ของหนวยงาน) 

2.3 ความรับผิดชอบ (พิจารณาจากการปฏบิัติงานในหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายโดยเต็มใจ มุงมั่นทํางานใหสําเร็จลุลวง และยอมรับผลที่

เกิดจากการทํางาน)  

2.4 ความรวมมือ  (พิจารณาจากความสามารถในการทํางานรวมกับ

ผูอื่นไดอยางเหมาะสม อันเปนผลทําใหงานลุลวงไปดวยดี) 
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4 

 

           

หัวขอ
 

รายการประเมิน 

คะแนน 

เต็ม 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

ดีเดน 

(90-100%) 

ยอมรับ

ได 

(60-89%) 

ตอง

ปรับปรุง 

(ต่ํากวา 

60%) 

คะแนน

รวม 

ที่ไดรับ 

ดีเดน 

(90-100%) 

ยอมรับ

ได 

(60-89%) 

ตอง

ปรับปรุง 

(ต่ํากวา 

60%) 

คะแนน

รวม 

ที่ไดรับ 

  2.5 สภาพการมาปฏิบัติงาน  (พิจารณาจากการตรงตอเวลา การลา

หยุดงาน การขาดงาน) 

2.6 การวางแผน  (พิจารณาจากความสามารถในการคาดการณการ

วิเคราะหขอมูล กําหนดเปาหมายและวิธีปฏิบัติงานใหเหมาะสม)      

2.7 ความคิดริเริ่ม  (พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม

ปรับปรุงงานใหเกิดผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกวาเดิม 

รวมทั้งมีความคิดเห็น ขอเสนอแนะ มาใชประโยชนตอองคกร) 

2.8 คุณลักษณะอื่น ๆ (ถามี) 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

รวมคะแนนดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน          

 คะแนนรวม 1 + 2 100         
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1.2 สรุปผลการประเมิน 

การประเมินผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ไดพิจารณาโดยใชผลการปฏิบัติงานท่ีบันทึกไวใน 

แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน  ของผูรับการประเมิน  และความสามารถเชิงสมรรถนะ  ตามท่ีหนวยงานไดกําหนดไวแลวประกอบใน

การพิจารณา โดยมีหลักฐานเอกสารพรอมท่ีจะแสดงใหเห็นได 

 

 

                    คะแนน          ผลการประเมินดีเดน        ผลการประเมินเปนท่ียอมรับได       ผลการประเมินตองปรับปรุง 

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

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

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

 

 

 

ตอนท่ี 2  ความเห็นของผูประเมินชั้นตนเกี่ยวกับการพัฒนา การเลื่อนข้ันคาจาง และอื่น ๆ 

   2.1 ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา ฝกอบรม และการแกไขการปฏิบัติงาน  (ระบุความถนัด จุดเดน และส่ิงท่ี 

                      ควรพัฒนาของผูรับการประเมิน) 

 

คร้ังท่ี 1  (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป) คร้ังท่ี 2  (1 เมษายน – 30 กันยายน) 
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      2.2 ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันคาจาง 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

 

 

         

 

  

 

 

 

ควรเล่ือนขั้นคาจาง 1 ขัน้ (ผลประเมิน 90-100%) 

         ควรเล่ือนขั้นคาจาง 0.5 ขั้น (ผลประเมนิ 60-89%) 

         ไมควรเล่ือนขั้นคาจาง  (ผลประเมินต่ํากวา 60%) 

 

ระบุเหตุผลในการเสนอเล่ือนขั้นคาจาง (โดยเฉพาะกรณี 

เสนอเล่ือนขั้นคาจาง 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเล่ือน 

ขั้นคาจาง ใหระบุใหชัดเจน) 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

(ลงชื่อ)…………………………………………  ผูประเมิน 

           (………………………………………...) 

ตําแหนง……………………………………….. 

วันท่ี……………………………………………. 

 

 

       ควรเล่ือนขั้นคาจาง 1 ขั้น (ผลประเมิน 90-100%) 

       ควรเล่ือนขั้นคาจาง 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60-89%) 

       ไมควรเล่ือนขั้นคาจาง   (ผลประเมินต่ํากวา 60%) 

 

ระบุเหตุผลในการเสนอเล่ือนขั้นคาจาง (โดยเฉพาะกรณี 

เสนอเล่ือนขั้นคาจาง 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเล่ือน 

ขั้นคาจาง ใหระบุใหชัดเจน) 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

       ควรเล่ือนขั้นคาจาง 1.5 ขั้น ตามระเบียบกระทรวง 

 การคลังวาดวยการเล่ือนขั้นคาจางลูกจางประจําของ 

 สวนราชการ พ.ศ.2544 ขอ 12 วรรคสาม 

เหตุผล  (ระบุวาผลการประเมินดีเดน เขาเกณฑเล่ือนขั้น 

คาจาง 1 ขั้นในครั้งแรก  แตมีขอจํากัดเร่ืองโควตา และ 

ผลการประเมินดีเดนอีกในครั้งท่ี 2 และมีโควตาใหเล่ือนขั้นคาจาง

ไดอยางไรบาง) 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

(ลงชื่อ)…………………………………………  ผูประเมิน 

           (………………………………………...) 

ตําแหนง……………………………………….. 

วันท่ี……………………………………………. 
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ตอนท่ี 3  ความเห็นของผูประเมินเหนือข้ึนไป 

 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

 

(     )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 

(     )  มคีวามเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้ 

(1) การใหคะแนนในการประเมิน…………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน……………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

(3) การเล่ือนขั้นคาจาง…………………………….. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

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

                     (………………………………………...) 

           ตําแหนง……………………………………….. 

          วันท่ี……………………………………………. 

 

 

 

(     )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 

(     )  มคีวามเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้ 

(1) การใหคะแนนในการประเมิน…………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน……………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

(3) การเล่ือนขั้นคาจาง…………………………….. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

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

                     (………………………………………...) 

           ตําแหนง……………………………………….. 

          วันท่ี……………………………………………. 
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ตอนท่ี 4  ความเห็นของผูประเมินเหนือข้ึนไปอีกชั้นหน่ึง 

 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

 

(     )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 

(     )  มคีวามเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้ 

(1) การใหคะแนนในการประเมิน…………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน……………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

(3) การเล่ือนขั้นคาจาง…………………………….. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

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

                     (………………………………………...) 

           ตําแหนง……………………………………….. 

          วันท่ี……………………………………………. 

 

 

(     )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 

(     )  มคีวามเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้ 

(1) การใหคะแนนในการประเมิน…………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน……………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

(3) การเล่ือนขั้นคาจาง…………………………….. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

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

                     (………………………………………...) 

           ตําแหนง……………………………………….. 

          วันท่ี……………………………………………. 
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