
 
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 

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

 
ชื่อผู้รับการประเมิน .................................................................... .................................................................................... ..  
ต าแหน่ง ..............................................................................................ระดับ.......................เงินเดือน............................... 
สังกัด ................................................................................................................................................................................ 
 
ตอนที่ 1  การประเมิน  
 1.1 การประเมิน 
  1)  ให้คะแนนประเมินทั้งผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
  2)  หากประสงค์จะประเมินเรื่องใดเพ่ิมขึ้น ให้ระบุเรื่องที่จะประเมินในองค์ประกอบอ่ืน 
 

หัวข้อ รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
1 ผลงาน    

1.1 ปริมาณผลงาน (พิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  
ข้อตกลง หรือมาตรฐานของงาน) 

15   

1.2 คุณภาพของงาน (พิจารณา จากความถูกต้อง ความครบถ้วน  
ความสมบูรณ์  และความประณีต หรือคุณภาพอ่ืนๆ) 

15   

1.3 ความทันเวลา (พิจารณาจากเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเวลา 
ที่ก าหนดไว้ส าหรับการปฏิบัติงาน หรือภารกิจนั้นๆ) 

15   

1.4 การประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร  (พิจารณาจาก 
ความฟุ่มเฟือยในการใช้ทรัพยากรหรือความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร 
ที่ใช้กับผลผลิตของงานหรือโครงการ) 

10   

1.5 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ (พิจารณาจากผลผลิต หรือผลลัพธ์ของ
ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของงาน) 

15   

1.6 องค์ประกอบอ่ืนๆ 
1)..................................................................................... 
2)...................................................................................... 

   

 รวมคะแนนด้านผลงาน 140 70 70 
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หัวข้อ รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
2 คุณลักษณะการปฏิบัติงาน    

2.1 การวางแผนและการจัดระบบงาน  (ความมีวิสัยทัศน  ความสามารถ 
ในการคาดการณ์  ก าหนดเป้าหมายและวิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสม) 

     -   

2.2 ความเป็นผู้น า (การเป็นตัวอย่างที่ดีมีศิลปะในการจูงใจกระตุ้นและ 
ให้ก าลังใจแก่ผู้ใตบ้ังคับบัญชาและผู้ร่วมงานให้ตั้งใจและเต็มใจร่วมกัน 
ท างานให้ส าเร็จ) 

     -   

2.3 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ความสามารถในการแนะน า สอนงาน 
กระตนุ และด าเนินการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบมากข้ึน) 

     -   

2.4 ความรับผิดชอบ (การปฏิบัติงานในหน้าที่ท่ีไดรับมอบหมายโดยเต็มใจ 
มุ่งม่ันท างานให้ส าเร็จลุล่วง  และยอมรับผลที่เกิดจากการท างาน) 

6   

2.5 ความสามารถในการปฏิบัติงาน (ความรอบรู้ในงาน เข้าใจเกี่ยวกับงาน 
ในหน้าที่และงานที่เกี่ยวข้อง สามารถคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน) 

6   

2.6 ความอุตสาหะ (ความขยันหมั่นเพียร  ตั้งใจที่จะท างานให้ส าเร็จ 
โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา) 

6   

2.7 การรักษาวินัย  (การปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพกฎระเบียบต่างๆ) 

6   

2.8 การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ (การปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบจรรยาบรรณ  และค่านิยมของข้าราชการหรือหน่วยงาน) 

6   

2.9 คุณลักษณะอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
    1) 
    2)   

-   

 (ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ประเมินข้อ  2.4 - 2.8  เป็นอย่างน้อย 
ต าแหน่งผู้บริหารหัวหน้างานให้ประเมินทุกข้อ) 

   

 คะแนนรวมด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 60 30 30 
 คะแนนรวม 1 + 2 200 100 100 
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1.2 สรุปผลการประเมิน 
 

 
 
 

คะแนน 
 
 

ผลการประเมินดีเด่น 
 

(90 - 100%) 
 

ผลการประเมินเป็นทีย่อมรับ 
 

(60-89%) 
 

ผลการประเมินต้องปรับปรุง 
 

(ต่ ากว่า 60%) 
 

ครั้งที ่1 .......................... (       ) (       ) (       ) 
ครั้งที ่2 .......................... (       ) (       ) (       ) 
     

 
 

ตอนที่ 2  ความเห็นของผู้ประเมินชั้นต้นเกี่ยวกับการพัฒนา  การเลื่อนข้ันเงินเดือนและอ่ืนๆ 
2.1 ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาฝึกอบรมและการแก้ไขการปฏิบัติงาน (ระบุความถนัด จุดเด่น   

และสิ่งควรพัฒนาของผู้รับการประเมิน 
 

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

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

 
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น (ผลประเมิน 90 - 100%) 
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60 - 89%) 
 ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่ ากว่า 60%) 
 
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน  (โดยเฉพาะกรณี
เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไม่ควรเลื่อน 
ขั้นเงินเดือน ให้ระบุให้ชัดเจน) 
.........................................................................................  
......................................................................................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
......................................................................................... 
.........................................................................................  
 
 

ลงชื่อ ............................................................ ผู้ประเมิน 
          (...........................................................) 
ต าแหน่ง .......................................................... 
วันที่ ................................................................ 
 

 
 

 
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น (ผลประเมิน 90 - 100%) 
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60 - 89%) 
 ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่ ากว่า 60%) 
 
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะกรณี
เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไม่ควรเลื่อน 
ขั้นเงินเดือน ให้ระบุให้ชัดเจน) 
.........................................................................................  
.................................................................................... ..... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
...................................................................... ................... 
.........................................................................................  
 
 
     ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วย 
        การเลื่อนข้ันเงินเดือน  พ.ศ. 2544 ข้อ 11 วรรคสาม 
 
เหตุผล (ระบุว่าผลการประเมินดีเด่นเข้าเกณฑ์เลื่อนขั้น
เงินเดือน 1 ขั้น ในครั้งแรก แต่มีข้อจ ากัด เรื่องโควตา และ
ผลประเมินดีเด่นอีกในครั้งที่ 2 และมีโควตาให้เลื่อนขั้น
เงินเดือนได้อย่างไรบ้าง 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
......................................................................................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
 

ลงชื่อ ............................................................ ผู้ประเมิน 
          (............................................................) 
ต าแหน่ง .......................................................... 
วันที่ ................................................................ 
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ตอนที่ 3 ความเห็นของผู้ประเมินเหนือข้ึนไป 
 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

 
(    )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(    ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 
 

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

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

(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน.......................................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
......................................................................................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
 
 
 
ลงชื่อ ............................................................ ผู้ประเมิน 

          (............................................................) 
ต าแหน่ง .......................................................... 
วันที่ ................................................................ 
 
 

 
(    )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(    )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 
 

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

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

(3) การเลื่อนข้ันเงินเดือน........................................ 
.............................................................................. ........... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
................................................................ ......................... 
.........................................................................................  
 
 
 
ลงชื่อ ............................................................ ผู้ประเมิน 
          (............................................................) 
ต าแหน่ง .......................................................... 
วันที่ ................................................................ 
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ตอนที่ 4 ความเห็นของผู้ประเมินเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง 
 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

 
(    )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(    ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 
 

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

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

(3) การเลื่อนข้ันเงินเดือน.......................................... 
.........................................................................................  
......................................................................................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
......................................................................................... 
 
 
 
ลงชื่อ ............................................................ ผู้ประเมิน 

          (............................................................) 
ต าแหน่ง .......................................................... 
วันที่ ................................................................ 
 
 

 
(    )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(    ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 
 

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

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

(3) การเลื่อนข้ันเงินเดือน........................................ 
......................................................................................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  
 
 
 
ลงชื่อ ............................................................ ผู้ประเมิน 
          (............................................................) 
ต าแหน่ง .......................................................... 
วันที่ ................................................................ 

 


