
(ให้แนบแฟ้มสะสมงานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 
 

แบบประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบัิติงานของลูกจ้างประจ า  
 

         คร้ังท่ี 2  (1 เมษายน 2564 – 30 กนัยายน 2564) 
ช่ือผูรั้บการประเมิน      ........................................................................................ 
ต าแหน่ง          ................................  ระดบั  .............................             กลุ่มงาน      สนบัสนุน 
ค่าจา้ง        ...................................      บาท        สังกดั        ............................... 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบปัจจุบนั 

1…………………………..…………………………………………. 
2…………………..........……………………………………………. 
3………………………..……………………………………………. 
4……………………………………………………………………... 
5……………………………………………………………………... 

 

ตอนที ่ 1  การประเมนิ 
1.1 การประเมิน 

1) ใหค้ะแนนประเมินทั้งผลงานและคุณลกัษณะในการปฏิบติังาน 
2) หากประสงคจ์ะประเมินเร่ืองใดเพิ่มข้ึน ใหร้ะบุเร่ืองท่ีจะประเมินในองคป์ระกอบอ่ืน ๆ  

 

หวัขอ้ รายการประเมิน คะแนนเตม็ 
คร้ังท่ี 1 

ดีเด่น 
(90 - 100%) 

ดีมาก 
(80 - 89%) 

ดี 
(70 - 79%) 

พอใช ้
(60 – 69%) 

ตอ้งปรับปรุง 
(ต ่ากวา่ 60%) 

คะแนนรวมท่ี
ไดรั้บ 

1 ผลงาน 
1.1 ปริมาณผลงาน (พิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบกบั

เป้าหมาย ขอ้ตกลง หรือมาตรฐานของงาน) 
1.2 คุณภาพของงาน (พิจารณาจากความถูกตอ้ง ความครบถว้น 

ความสมบูรณ์ และความประณีต หรือคุณภาพอ่ืน ๆ) 
1.3 ความทนัเวลา (พิจารณาจากเวลาท่ีใชป้ฏิบติังานเปรียบเทียบกบั

เวลาท่ีก าหนดไวส้ าหรับการปฏิบติังาน หรือภารกิจนั้น ๆ) 

70 
20 

 
15 

 
 

15 

      



 

หวัขอ้ รายการประเมิน คะแนนเตม็ 
คร้ังท่ี 1 

ดีเด่น 
(90 - 100%) 

ดีมาก 
(80 - 89%) 

ดี 
(70 - 79%) 

พอใช ้
(60 – 69%) 

ตอ้งปรับปรุง 
(ต ่ากวา่ 60%) 

คะแนนรวมท่ี
ไดรั้บ 

 1.4 ความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากร (พิจารณาจากความสมัพนัธ์
ระหวา่งทรัพยากรท่ีใชก้บัผลผลิตของงาน หรือโครงการ) 

1.5 ผลสมัฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบติัได ้(พิจารณาจากผลผลิต หรือ
ผลลพัธ์ของผลงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์
ของงาน) 

1.6 องคป์ระกอบอ่ืน ๆ  
1)………………………………….. 
2)………………………………….. 

10 
 
 

10 

      

 รวมคะแนนดา้นผลงาน 70       
2 คุณลกัษณะการปฏิบติังาน 

2.1 ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบติังาน (พิจารณา
จากความรอบรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบังานในหนา้ท่ี งานท่ีเก่ียวขอ้ง
และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังาน รวมทั้งความ
ขยนัหมัน่เพียร ตั้งใจท างานใหส้ าเร็จโดยไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและ
อุปสรรค) 
2.2 การรักษาวนิยั และปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นลูกจา้งประจ า 
(พิจารณาจากการปฏิบติัตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการเคารพกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการ
ปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบจรรยาบรรณ และค่านิยมของหน่วยงาน) 
2.3  ความรับผดิชอบ (พิจารณาจากการปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายโดยเตม็ใจ มุ่งมัน่ท างานใหส้ าเร็จลุล่วง และยอมรับผลท่ี
เกิดจากการท างาน) 

30 
6 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 

      



 

หวัขอ้ รายการประเมิน คะแนน
เตม็ 

คร้ังท่ี 1 
ดีเด่น 

(90 - 100%) 
ดีมาก 

(80 - 89%) 
ดี 

(70 - 79%) 
พอใช ้

(60 – 69%) 
ตอ้งปรับปรุง 
(ต ่ากวา่ 60%) 

คะแนนรวมท่ีไดรั้บ 

 2.4 ความร่วมมือ (พิจารณาจากความสามารถในการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม อนัเป็นผลท าใหง้าน
ลุล่วงไปดว้ยดี) 

2.5 สภาพการปฏิบติังาน (พิจารณาจากการต่อเวลา การลา
หยดุงาน การขาดงาน) 

2.6 การวางแผน (พิจารณาจากความสามารถในการ
คาดการณ์ การวเิคราะห์ขอ้มูล ก าหนดเป้าหมายและวธีิ
ปฏิบติังานใหเ้หมาะสม) 

2.7 ความคิดริเร่ิม (พิจารณาจากความสามารถในการคิด
ริเร่ิมปรับปรุงงานใหเ้กิดผลส าเร็จไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนกวา่เดิมรวมทั้งมีความคิดเห็น มาใช้
ประโยชน์ต่อองคก์ร) 

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

 

4 
 
 

4 
 

4 
 
 

4 
 
 
 
 

      

 รวมคะแนนดา้นคุณลกัษณะการปฏิบติังาน 30       
 คะแนนรวม 1+2 100       



 

1.2  สรุปผลการประเมิน 
 

 คะแนน 
ผลการประเมิน 

ดีเด่น 
(90 - 100%) 

ดีมาก 
(80 - 89%) 

ดี 
(70 - 79%) 

พอใช ้
(60 – 69%) 

ตอ้งปรับปรุง 
(ต ่ากวา่ 60%) 

คะแนนรวม
ท่ีไดรั้บ 

คร้ังท่ี 1        

 
ตอนที ่ 2  ความเห็นของผู้ประเมินช้ันต้นเกีย่วกบัการพฒันาการเล่ือนข้ันค่าจ้างและอ่ืน ๆ 

2.1 ความเห็นเก่ียวกบัการพฒันาฝึกอบรม  และการแกไ้ขการปฏิบติังาน (ระบุความถนดั จุดเด่น 
และส่ิงท่ีควรพฒันาของผูรั้บการประเมิน) 

 

 คร้ังท่ี 2  (1 เมษายน 2564 – 30 กนัยายน 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

2.2 ความเห็นของผูป้ระเมินชั้นตน้ 
 

 คร้ังท่ี  2 
   ควรเล่ือนขั้นค่าจา้ง 1 ขั้น   

  ควรเล่ือนขั้นค่าจา้ง 0.5ขั้น    
  ไม่ควรเล่ือนขั้นค่าจา้ง  (ผลการประเมินต ่ากวา่60%) 
ระบุเหตุผลในการเสนอเล่ือนขั้นค่าจา้ง (โดยเฉพาะกรณี
เสนอเล่ือนขั้นค่าจา้ง 1 ขั้น และกรณีเสนอไม่ควรเล่ือนขั้น
ค่าจา้ง ใหร้ะบุใหช้ดัเจน) 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 ควรเล่ือนขั้นค่าจา้ง 1.5 ขั้น  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเล่ือนขั้นค่าจา้งลูกจา้งประจ า
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 ขอ้ 12 วรรคสาม 
เหตผุล (ระบุวา่ผลการประเมินดีเด่น  เขา้เกณฑเ์ล่ือนขั้น
ค่าจา้ง 1 ขั้น ในคร้ังแรก แต่มีขอ้จ ากดัเร่ืองโควตาและผล
ประเมินดีเด่นอีกในคร้ังท่ี 1 และโควตาใหเ้ล่ือนขั้นค่าจา้งได้
อยา่งไรบา้ง) 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
ลงช่ือ…………………………………………..ผูป้ระเมิน 

(…………………………………………..) 
ต าแหน่ง......................................................................... 

 
วนัท่ี……………………………………………….. 

 



 

ตอนท่ี  3   ความเห็นของผูป้ระเมินเหนือข้ึนไป 
 

 คร้ังท่ี 2 
 (   ) เห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ 

(   ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินขา้งตน้ ดงัน้ี 
(1) การใหค้ะแนนในการประเมิน…………… 

………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

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

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

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

ต าแหน่ง……………………………….. 
วนัท่ี …………………………….. 

 



 

ตอนท่ี 4   ความเห็นของผูป้ระเมินเหนือข้ึนไปอีกชั้นหน่ึง 
 

 คร้ังท่ี 2 
 (   ) เห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ 

(   ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินขา้งตน้ ดงัน้ี 
(1) การใหค้ะแนนในการประเมิน…………… 

………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

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

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

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

ต าแหน่ง........................................................... 
วนัท่ี ……………………......……….. 

 
 
 


