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

ชื่อผูรับการประเมิน .…………….…….…………………………………………… 1. ………………………………………….……….…………………………...……

ตําแหนง ……….…………….…..………..หมวด…….…..………………...…. 2. ………………………………………….……….…………………………...……

คาจาง…………………………………สังกัด………….………….………………. 3. ………………………………………….……….…………………………...……

ตอนที่ 1  การประเมิน

   1.1 การประเมิน

        1) ใหคะแนนประเมินทั้งผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน

        2) หากประสงคจะประเมินเรื่องใดเพิ่มขึ้น ใหระบุเรื่องที่จะประเมินในองคประกอบอื่น ๆ 

คะแนน

หัวขอ รายการประเมิน เต็ม ดีเดน ยอมรับได ตองปรับปรุง คะแนนรวม ดีเดน ยอมรับได ตองปรับปรุง คะแนนรวม

 (90-100%) (60-89%) (ต่ํากวา60%) ที่ไดรับ (90-100%) (60-89%) (ต่ํากวา60%) ที่ไดรับ

1 ผลงาน

1.1 ประมาณผลงาน (พิจารณาจากปริมาณผลงาน  เปรียบเทียบกับ

      เปาหมาย ขอตกลง หรือมาตรฐานของงาน)

1.2 คุณภาพของงาน (พิจารณาจากความถูกตอง ความครบถวน

      ความสมบูรณ และความประณีต หรือคุณภาพอื่น ๆ 

1.3 ความทันเวลา (พิจารณาจากเวลาที่ใชปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับ

      เวลาที่กําหนดไวสําหรับการปฏิบัติงาน หรือภารกิจนั้น ๆ

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2



 - 2 -

คะแนน

หัวขอ รายการประเมิน เต็ม ดีเดน ยอมรับได ตองปรับปรุง คะแนนรวม ดีเดน ยอมรับได ตองปรับปรุง คะแนนรวม

 (90-100%) (60-89%) (ต่ํากวา60%) ที่ไดรับ (90-100%) (60-89%) (ต่ํากวา60%) ที่ไดรับ

1.4 ความคุมคาของการใชทรัพยากร (พิจารณาจากความสัมพันธ

      ระหวางทรัพยากรที่ใชกับผลผลิตของงาน หรือโครงการ)

1.5 ผลสัมฤทธิ์ของานที่ปฏิบัติได (พิจารณาจากผลผลิต หรือผลลัพธ

      ของผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของงาน

1.6 องคประกอบอื่น ๆ 

      1) ……………………………………………

      2) ……………………………………………

รวมคะแนนดานผลงาน

2 คุณลักษณะการปฏิบัติงาน

2.1 ความสามารถ  และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน (พิจารณา

      จากความรอบรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานในหนาที่ งานที่เกี่ยวของ

      และเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความขยันหมั่นเพียร

      ตั้งใจทํางานใหสําเร็จโดยไมยอทอตอปญหาและอุปสรรค)

2.2 การรักษาวินัย และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนลูกจางประจํา

      (พิจารณาการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

      ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีในการเคารพกฎระเบียบตาง ๆ รวมทั้ง

      การปฏิบัติตนอยูในกรอบจรรยาบรรณ และคานิยมของหนวยงาน)

2.3 ความรับผิดชอบ (พิจารณาจากการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับ

      มอบหมายโดยเต็มใจ มุงมั่นทํางานใหสําเร็จลุลวง และยอมรับผล

      ที่เกิดจากการทํางาน)
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คะแนน

หัวขอ รายการประเมิน เต็ม ดีเดน ยอมรับได ตองปรับปรุง คะแนนรวม ดีเดน ยอมรับได ตองปรับปรุง คะแนนรวม

 (90-100%) (60-89%) (ต่ํากวา60%) ที่ไดรับ (90-100%) (60-89%) (ต่ํากวา60%) ที่ไดรับ

2.4 ความรวมมือ (พิจารณาจากความสามารถในการทํางานรวมกับ

      ผูอื่นไดอยางเหมาะสม อันเปนผลทําใหงานลุลวงไปดวยดี

2.5 สภาพการมาปฏิบัติงาน (พิจารณาจากการตรงตอเวลา การลา

      หยุดงาน การขาดงาน)

2.6 การวางแผน (พิจารณาจากความสามารถในการคาดการณ 

      การวิเคราะหขอมูล กําหนดเปาหมายและวิธีปฏิบัติงานใหเหมาะสม)

2.7 ความคิดริเริ่ม (พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มปรับปรุง

      งานใหเกิดผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกวาเดิม รวมทั้งมี

      ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ มาใชประโยชนตอองคกร

2.8 คุณลักษณะอื่น ๆ (ถามี)

      1) …………………………………………………

      2) …………………………………………………

(ตําแหนงลูกจางประจําตั้งแตหมวดแรงงาน กึ่งฝมือ และฝมือ ใหประเมิน

ขอ 2.1 - 2.5 เปนอยางนอย ตําแหนงลูกจางประจําหมวดฝมือพิเศษ

ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง และเฉพาะ ใหประเมินทุกขอ)

รวมคะแนนดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน

คะแนนรวม 1+2 100

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2



1.2  สรุปผลการประเมิน

            คะแนน          ผลการประเมินดีเดน        ผลการประเมินเปนท่ียออมรับได        ผลการประเมินตองปรับปรุง

                                       (90-100%)                            ( 60-89% )                                  ( ต่ํากวา60% )

 คร้ังท่ี 1 ………..                   (   )                                       (   )                                                 (   

 คร้ังท่ี 2…………                  (   )                                        (   )                                                (   

ตอนท่ี 2  ความเห็นของผูประเมินขั้นตนเกี่ยวกับการพัฒนา การเล่ือนขั้นคาจางและอ่ืนๆ

                2.1 ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาฝกอบรมและการแกไขการปฏิบัติงาน (ระบุความถนัด จุดเดน 

                       และส่ิงท่ีควรพัฒนาของผูรับการประเมิน)

คร้ังท่ี 1 (1 ต.ค.- 31 มี.ค.ของปถัดไป) คร้ัง 2 (1 เม.ย.- 30 ก.ย.)
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2.2 ความเห็นเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นคาจาง

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2

        ควรเล่ือนขั้นคาจาง 1 ขั้น (ผลประเมิน 90-100%)         ควรเล่ือนขั้นคาจาง 1 ขั้น (ผลประเมิน 90-100%)

        ควรเล่ือนขั้นคาจาง 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60-89%)         ควรเล่ือนขั้นคาจาง 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60-89%)

        ไมควรเล่ือนขั้นคาจาง (ผลประเมินต่ํากวา 60%)         ไมควรเล่ือนขั้นคาจาง (ผลประเมินต่ํากวา 60%)

ระบุเหตุผลในการเสนอเล่ือนขั้นคาจาง โดยเฉพาะกรณี ระบุเหตุผลในการเสนอเล่ือนขั้นคาจาง โดยเฉพาะกรณี

เสนอเล่ือนขั้นคาจาง1 ขั้นและกรณีเสนอไมควรเล่ือนขั้น เสนอเล่ือนขั้นคาจาง1 ขั้นและกรณีเสนอไมควรเล่ือนขั้น

คาจาง ใหระบุใหชัดเจน) คาจาง ใหระบุใหชัดเจน)

……………………………………………………………. …………………………………………………………….

……………………………………………………………. …………………………………………………………….

……………………………………………………………. …………………………………………………………….

……………………………………………………………. …………………………………………………………….

……………………………………………………………. …………………………………………………………….

……………………………………………………………. …………………………………………………………….

           ลงชื่อ…………………………ผูประเมิน             ควรเล่ือนขั้นคาจาง 1.5 ขั้น ตามระเบียบกระทรวง

                    (………………………) การคลังวาดวยการเล่ือนขั้นคาจางลูกจางประจําของ

          ตําแหนง……………………………….. สวนราชการ พ.ศ. 2544 ขอ 12 วรรคสาม

         วันท่ี…………………………………….. เหตุผล  (ระบุวาผลการประเมินดีเดน เขาเกณฑเล่ือนขั้น

คาจาง 1 ขั้นในคร้ังแรก แตมีขอจํากัดในเร่ืองโควตา และ

ผลประเมินดีเดนอีกในคร้ังท่ี2 และมีโควตาใหเล่ือนขั้น

คาจางไดอยางไรบาง)

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

ลงชื่อ ………………………………….ผูประเมิน

     (……………………………………..)

ตําแหนง…………………….……………….

     วันท่ี …………………………………….
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ตอนท่ี 3  ความเห็นของผูประเมินเหนือขึ้นไป

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2

(   ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน (   ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน

(   ) มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังน้ี (   ) มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังน้ี

      (1) การใหคะเเนนในการประเมิน……………...……….       (1) การใหคะเเนนในการประเมิน…………………….

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

       (2) การพัฒนาผูรับประเมิน…….……………………..        (2) การพัฒนาผูรับประเมิน……….…….……………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

       (3) การเล่ือนขั้นคาจาง…………………..…………….        (3) การเล่ือนขั้นคาจาง……………..………………….

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

              ลงชื่อ……………………………               ลงชื่อ……………………………

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

             ตําแหนง………………………….              ตําแหนง………………………….

                   วันท่ี…………….……………                    วันท่ี…………….……………
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ตอนท่ี 4  ความเห็นของผูประเมินเหนือขึ้นไปอีกขั้นหน่ึง

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2

(   ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน (   ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน

(   ) มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังน้ี (   ) มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังน้ี

      (1) การใหคะเเนนในการประเมิน……………...……….       (1) การใหคะเเนนในการประเมิน…………………….

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

       (2) การพัฒนาผูรับประเมิน…….……………………..        (2) การพัฒนาผูรับประเมิน……….…….……………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

       (3) การเล่ือนขั้นคาจาง…………………..…………….        (3) การเล่ือนขั้นคาจาง……………..………………….

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

              ลงชื่อ……………………………               ลงชื่อ……………………………

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

             ตําแหนง………………………….              ตําแหนง………………………….

                   วันท่ี…………….……………                    วันท่ี…………….……………
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