
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา 
 

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

 

ชื่อผูรับการประเมิน ……………………………………………………….…… 

ตําแหนง …………………………………หมวด……………………………… 

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

 

  หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน 
 

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

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

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

 
 

ตอนที่ 1   การประเมิน 
                1.1  การประเมิน 

                       1)  ใหคะแนนประเมินทั้งผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
                       2)  หากประสงคจะประเมินเรื่องใดเพิ่มขึ้น ใหระบุเรื่องที่จะประเมินในองคประกอบอื่น ๆ 
 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวขอ รายการประเมิน คะแนน

เต็ม ดีเดน 

(90-100%)

ยอมรับได

(60-89%) 

ตองปรับปรุง 

(ต่ํากวา 60%) 

คะแนน

รวมที่ไดรับ 

ดีเดน 

(90-100%) 

ยอมรับได

(60-89%) 

ตองปรับปรุง 

(ต่ํากวา 60%) 

คะแนน

รวมที่ไดรับ 

1 ผลงาน 

1.1  ปริมาณผลงาน (พิจารณาจากปริมาณ

ผลงาน เปรียบเทียบกับเปาหมาย ขอตกลง 

หรือมาตรฐานของงาน) 

1.2  คุณภาพของงาน (พิจารณาจากความ

ถูกตอง ความครบถวน ความสมบูรณ และ

ความประณีต หรือคุณภาพอื่นๆ) 
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ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวขอ รายการประเมิน คะแนน

เต็ม ดีเดน 

(90-100%)

ยอมรับได

(60-89%) 

ตองปรับปรุง 

(ต่ํากวา 60%) 

คะแนน

รวมที่ไดรับ 

ดีเดน 

(90-100%) 

ยอมรับได

(60-89%) 

ตองปรับปรุง 

(ต่ํากวา 60%) 

คะแนน

รวมที่ไดรับ 

 
 

1.3  ความทันเวลา (พิจารณาจากเวลาที่ใช

ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเวลาที่กําหนดไว

สําหรับการปฏิบัติงานหรือภารกิจนั้นๆ) 
 

1.4  ความคุมคาของการใชทรัพยากร 

(พิจารณาจากความสัมพันธระหวางทรัพยากร 

ที่ใชกับผลผลิตของงานหรือโครงการ) 
 

1.5  ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได (พิจารณา

จากผลผลิตหรือผลลัพธของผลงาน

เปรียบเทียบกับเปาหมาย หรือวัตถุประสงค

ของงาน 

1.6  องคประกอบอื่นๆ  

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

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

         

 รวมคะแนนดานผลงาน          
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ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวขอ รายการประเมิน คะแนน

เต็ม ดีเดน 

(90-100%)

ยอมรับได 

(60-89%) 

ตองปรับปรุง 

(ต่ํากวา 60%) 

คะแนน

รวมที่ไดรับ 

ดีเดน 

(90-100%) 

ยอมรับได

(60-89%) 

ตองปรับปรุง 

(ต่ํากวา 60%) 

คะแนน

รวมที่ไดรับ 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะการปฏิบัติงาน 

2.1  ความสามารถ และความอุตสาหะในการ 

ปฏิบัติงาน (พิจารณาจากความรอบรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับงานในหนาที่ งานที่เกี่ยวของ

และเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทํางานให

สําเร็จโดยไมยอทอตอปญหาและอุปสรรค) 

2.2  การรักษาวินัย และปฏิบัติตนเหมาะสม

กับการเปนลูกจางประจํา (พิจารณาจากการ

ปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีในการ

เคารพกฎระเบียบตางๆ รวมทั้งการปฏิบัติตน

อยูในกรอบจรรยาบรรณ และคานิยมของ

หนวยงาน) 
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ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวขอ รายการประเมิน คะแนน

เต็ม ดีเดน 

(90-100%)

ยอมรับได

(60-89%) 

ตองปรับปรุง 

(ต่ํากวา 60%) 

คะแนน

รวมที่ไดรับ 

ดีเดน 

(90-100%) 

ยอมรับได

(60-89%) 

ตองปรับปรุง 

(ต่ํากวา 60%) 

คะแนน

รวมที่ไดรับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  ความรับผิดชอบ (พิจารณาจากการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายโดยเต็ม

ใจ มุงมั่นทํางานใหสําเร็จลุลวง และยอมรับผล

ที่เกิดจากการทํางาน) 

2.4  ความรวมมือ (พิจารณาจากความสามารถ

ในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม 

อันเปนผลทําใหงานลุลวงไปดวยดี) 

2.5  สภาพการมาปฏิบัติงาน (พิจารณาจากการ

ตรงตอเวลา การลาหยุดงาน การขาดงาน) 

2.6  การวางแผน (พิจารณาจากความสามารถ

ในการคาดการณ การวิเคราะหขอมูล กําหนด

เปาหมายและวิธีปฏิบัติงานใหเหมาะสม) 

2.7 ความคิดริเริ่ม (พิจารณาจากความสามารถ

ในการคิดริเริ่มปรับปรุงงานใหเกิดผลสําเร็จได

อยางประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกวาเดิม รวมทั้งมี

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะมาใชประโยชนตอ

องคกร) 
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ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวขอ รายการประเมิน คะแนน

เต็ม ดีเดน 

(90-100%)

ยอมรับได

(60-89%) 

ตองปรับปรุง 

(ต่ํากวา 60%) 

คะแนน

รวมที่ไดรับ 

ดีเดน 

(90-100%) 

ยอมรับได

(60-89%) 

ตองปรับปรุง 

(ต่ํากวา 60%) 

คะแนน

รวมที่ไดรับ 

 
 

2.8  คุณลักษณะอื่นๆ (ถามี) 

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

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

(ตําแหนงลูกจางประจําตั้งแตหมวดแรงงาน กึ่งฝมือ 

และฝมือ ใหประเมินขอ 2.1 – 2.5  เปนอยางนอย 

ตําแหนงลูกจางประจําหมวดฝมือพิเศษระดับตน 

ระดับกลาง ระดับสูง และเฉพาะ ใหประเมินทุกขอ) 

         

 รวมคะแนนดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน          

 คะแนนรวม 1 + 2 100         
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1.2  สรุปผลการประเมิน 
 

           คะแนน            ผลการประเมินดีเดน      ผลการประเมินใหเปนที่ยอมรับได    ผลการประเมินตองปรับปรุง 

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

 คร้ังที่ 1 ...............        (        )                      (        )                              (        ) 
 คร้ังที่ 2 ...............             (        )                                 (        )                                              (        ) 
 

 

 

ตอนท่ี 2     ความเห็นของผูประเมินช้ันตนเกี่ยวกับการพัฒนาการเล่ือนข้ันคาจาง และอ่ืนๆ 

      2.1    ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาฝกอบรม และการแกไขการปฏิบัติงาน (ระบุความถนัด จุดเดน  

และส่ิงที่ควรพัฒนาของผูรับการประเมิน) 

 
 

ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค. ของปถัดไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.)  
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2.2   ความเห็นเก่ียวกับการเล่ือนขั้นคาจาง 
 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

 

          ควรเล่ือนข้ันคาจาง 1 ข้ัน (ผลประเมิน 90 – 100%) 

          ควรเล่ือนข้ันคาจาง 0.5 ข้ัน (ผลประเมิน 60 – 89%) 

         ไมควรเล่ือนข้ันคาจาง  (ผลประเมินต่ํากวา 60%)         

 

   ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นคาจาง (โดยเฉพาะกรณี

เสนอเล่ือนข้ันคาจาง 1 ข้ัน และกรณีเสนอไมควรเล่ือนข้ัน

คาจาง ใหระบุใหชัดเจน) 

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

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

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

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

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

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

              (.............................................................) 
         ตําแหนง .............................................................. 
         วันที่...................................................................... 
 

 
 

 

 

 

          ควรเล่ือนข้ันคาจาง 1 ข้ัน (ผลประเมิน 90 – 100%) 

          ควรเล่ือนข้ันคาจาง 0.5 ข้ัน (ผลประเมิน 60 – 89%) 

         ไมควรเล่ือนข้ันคาจาง  (ผลประเมินต่ํากวา 60%)         

 

   ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นคาจาง (โดยเฉพาะกรณีเสนอ

เลื่อนขั้นคาจาง 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเล่ือนข้ันคาจาง ใหระบุ

ใหชัดเจน) 

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

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

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

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

............................................................................................. 
 
         ควรเล่ือนข้ันคาจาง 1.5 ข้ัน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง    

วาดวยการเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2544 

ขอ 12 วรรคสาม 

 
   เหตุผล (ระบุวาผลการประเมินดีเดน เขาเกณฑเลื่อนขั้นคาจาง 1 

ขั้นในครั้งแรก แตมีขอจํากัดเรื่องโควตา และผลประเมินดีเดนอีก

ในครั้งที่ 2 และมีโควตาใหเลื่อนขั้นคาจาง   ไดอยางไรบาง) 

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

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

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

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

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

                 (.............................................................) 
        ตําแหนง .............................................................. 
        วันที่...................................................................... 
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ตอนท่ี 3  ความเห็นของผูประเมินเหนือขึ้นไป 
 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

 

(      )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
(      )   มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้ 
 
            ( 1 )  การใหคะแนนในการประเมิน ....................

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

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

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

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

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

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

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

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

           ( 3 )  การเล่ือนข้ันคาจาง .......................................

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

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

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

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

 
 

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

               (.............................................................) 
       ตําแหนง .............................................................. 
       วันท่ี...................................................................... 

 

 

(      )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
(      )   มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้ 
 
            ( 1 )  การใหคะแนนในการประเมิน ....................

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

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

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

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

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

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

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

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

           ( 3 )  การเล่ือนข้ันคาจาง .......................................

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

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

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

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

 
 

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

               (.............................................................) 
       ตําแหนง .............................................................. 
       วันท่ี...................................................................... 
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ตอนท่ี 4  ความเห็นของผูประเมินเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 

 
ครั้งท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

 

(      )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
(      )   มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังน้ี 
 
            ( 1 )  การใหคะแนนในการประเมิน .................... 
.......................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

           ( 3 )  การเล่ือนข้ันคาจาง ....................................... 
.......................................................................................... 

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

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

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

 
 

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

               (.............................................................) 
       ตําแหนง .............................................................. 
       วันท่ี...................................................................... 

 

(      )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
(      )   มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังน้ี 
 
            ( 1 )  การใหคะแนนในการประเมิน ....................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

               (.............................................................) 
       ตําแหนง .............................................................. 
       วันท่ี...................................................................... 

 


