
 
แบบประเมนิประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา 

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

ชื่อผู้รับการประเมิน………………………………………..………………………………………….…..……………… 
ตําแหน่ง…………………………………………………………………………หมวด………………..………….………. 
ค่าจ้าง……………………………..……..สังกัด……………………….…………………………………………………… 

หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน 
1…………………………..……………….….…………………..………………………………………. 
2…………………..........………………..….……..……………………………………………………. 
3………………………..………………….…….…………………..……………………………………. 

 
ตอนที่  1  การประเมิน 

1.1  การประเมิน 
1) ให้คะแนนประเมินทั้งผลงานและคุณลกัษณะในการปฏิบัติงาน 
2) หากประสงค์จะประเมินเรื่องใดเพิ่มขึ้น ใหร้ะบุเรื่องที่จะประเมินในองค์ประกอบอื่น ๆ  

 
 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
หัวข้อ รายการประเมิน คะแนน

เต็ม ดีเด่น 
(90-100%) 

ยอมรับได้ 
(60-89%) 

ต้องปรับปรุง 
(ต่ํากว่า 60%) 

คะแนนรวม  
ที่ได้รับ 

ดีเด่น 
(90-100%) 

ยอมรับได้ 
(60-89%) 

ต้องปรับปรุง 
(ต่ํากว่า 60%) 

คะแนนรวม 
ที่ได้รับ 

1 ผลงาน 
1.1 ปริมาณผลงาน (พิจารณาจากปรมิาณผลงานเปรียบเทียบ

กับเป้าหมาย ข้อตกลง หรือมาตรฐานของงาน) 
1.2 คุณภาพของงาน (พิจารณาจากความถูกต้อง ความ

ครบถ้วน ความสมบูรณ์ และความประณีต หรือคุณภาพ
อื่น ๆ) 

1.3 ความทันเวลา (พิจารณาจากเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับเวลาที่กําหนดไว้สําหรับการปฏิบัติงาน 
หรือภารกิจนั้น ๆ) 
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ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
หัวข้อ รายการประเมิน คะแนน

เต็ม ดีเด่น 
(90-100%) 

ยอมรับได้ 
(60-89%) 

ต้องปรับปรุง 
(ต่ํากว่า 60%) 

คะแนนรวม   
ที่ได้รับ 

ดีเด่น 
(90-100%) 

ยอมรับได้ 
(60-89%) 

ต้องปรับปรุง 
(ต่ํากว่า 60%) 

คะแนนรวม 
ที่ได้รับ 

 1.4 ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร (พิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่ใช้กับผลผลิตของงาน 
หรือโครงการ) 

1.5 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ (พิจารณาจากผลผลิต 
หรือผลลัพธ์ของผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ของงาน) 

1.6 องค์ประกอบอื่น ๆ  
1)………………………………….. 
2)………………………………….. 

         

 รวมคะแนนด้านผลงาน          

2 คุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
2.1 ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
(พิจารณาจากความรอบรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
งานที่เกี่ยวข้องและเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทํางานให้สําเร็จโดยไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาและอุปสรรค) 
2.2 การรักษาวินัย และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น
ลูกจ้างประจํา (พิจารณาจากการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพ
กฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จรรยาบรรณ และค่านิยมของหน่วยงาน) 
2.3  ความรับผิดชอบ (พิจารณาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายโดยเต็มใจ มุ่งมั่นทํางานให้สําเร็จลุล่วง และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการทํางาน) 
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ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
หัวข้อ รายการประเมิน คะแนน

เต็ม ดีเด่น 
(90-100%) 

ยอมรับได้ 
(60-89%) 

ต้องปรับปรุง 
(ต่ํากว่า 60%) 

คะแนนรวม   
ที่ได้รับ 

ดีเด่น 
(90-100%) 

ยอมรับได้ 
(60-89%) 

ต้องปรับปรุง 
(ต่ํากว่า 60%) 

คะแนนรวม 
ที่ได้รับ 

 2.4 ความร่วมมือ (พิจารณาจากความสามารถในการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม อันเป็นผลทําให้งานลุล่วง
ไปด้วยดี) 

2.5 สภาพการปฏิบัติงาน (พิจารณาจากการต่อเวลา การลา
หยุดงาน การขาดงาน) 

2.6 การวางแผน (พิจารณาจากความสามารถในการ
คาดการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล กําหนดเป้าหมายและวิธี
ปฏิบัติงานให้เหมาะสม) 

2.7 ความคิดริเริ่ม (พิจารณาจากความสามารถในการคิด
ริเริ่มปรับปรุงงานให้เกิดผลสําเร็จได้อย่างมีประสทิธิภาพ
ยิ่งขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งมีความคิดเห็น มาใช้ประโยชน์ต่อ
องค์กร) 

2.8 คุณลักษณะอื่น ๆ (ถ้ามี) 
1)………………………………..……………………………….. 
2)………………………….………………………………………. 

(ตําแหน่งลูกจ้างประจําตั้งแต่หมวดแรงงาน กึ่งฝมีือ และฝีมือ 
ให้ประเมินข้อ 2.1-2.5 เป็นอย่างน้อย ตําแหน่ง
ลูกจ้างประจําหมวดฝีมือพิเศษระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง 
และเฉพาะ ให้ประเมินทุกข้อ) 

         

 รวมคะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน          

 คะแนนรวม 1+2 100         



 - 4 -

1.2  สรปุผลการประเมิน 
 
 คะแนน 

ผลการประเมนิ 
ดเีด่น 

(90-100%) 
เป็นทีย่อมรบัได ้

(60-89%) 
ต้องปรบัปรุง 
(ตํ่ากว่า 60%) 

ครั้งที่  1 
ครั้งที่  2 

………………… 
………………… 

(      ) 
(       ) 

(      ) 
(      ) 

(       ) 
(       ) 

 
ตอนที่  2  ความเห็นของผูป้ระเมินชั้นตน้เกี่ยวกบัการพฒันาการเลื่อนขั้นคา่จ้างและอื่น ๆ 

2.1 ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาฝึกอบรม  และการแก้ไขการปฏิบัติงาน (ระบุความถนัด จุดเด่น 
และสิ่งที่ควรพฒันาของผู้รับการประเมิน) 

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

ครั้งที่  1 ครั้งที่  2 

 ควรเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น  (ผลประเมิน 90-100%) 
 ควรเลื่อนขั้นค่าจ้าง 0.5 ขั้น  (ผลประเมิน 60-89%) 
 ไม่ควรเลื่อนขั้นค่าจ้าง  (ผลการประเมินต่ํากว่า60%) 

 
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้าง (โดยเฉพาะกรณีเสนอ
เลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น และกรณีเสนอไม่ควรเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
ให้ระบุให้ชัดเจน) 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

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

ตําแหน่ง………………………………………………. 
วันที่……………………………………………….. 

 ควรเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น  (ผลประเมิน 90-100%) 
 ควรเลื่อนขั้นค่าจ้าง 0.5ขั้น  (ผลประเมิน 60-89%) 
 ไม่ควรเลื่อนขั้นค่าจ้าง  (ผลการประเมินต่ํากว่า60%) 

 
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้าง (โดยเฉพาะกรณีเสนอ
เลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น และกรณีเสนอไม่ควรเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
ให้ระบุให้ชัดเจน) 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 ควรเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1.5ขั้น  ตามระเบียบกระทรวง    
การคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2544 ข้อ 12 วรรคสาม 
เหตุผล (ระบุว่าผลการประเมินดีเด่น  เข้าเกณฑ์เลื่อนขั้น
ค่าจ้าง 1 ขั้น ในครั้งแรก แต่มีข้อจํากัดเรื่องโควตาและ      
ผลประเมินดีเด่นอีกในครั้งที่ 2 และโควตาให้เลื่อนข้นค่าจ้าง
ได้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  
 
 
 

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

ตําแหน่ง………………………………………………. 
วันที่……………………………………………….. 

 



 - 6 -

ตอนที่  3   ความเห็นของผู้ประเมินเหนือขึ้นไป 
 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

(   ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(   ) มีความเหน็แตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 

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

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

(3) การเลื่อนขั้นค่าจ้าง…………………………………… 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
 

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

ตําแหน่ง……………………………….. 
วันที่ …………………………….. 

(   ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(   ) มีความเหน็แตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 

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

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

(3) การเลื่อนขั้นค่าจ้าง…………………………………… 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
 

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

ตําแหน่ง……………………………….. 
วันที่ …………………………….. 
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ตอนที่ 4   ความเห็นของผู้ประเมินเหนือขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง 
 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

(   ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(   ) มีความเหน็แตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 

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

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

(3) การเลื่อนขั้นค่าจ้าง…………………………………… 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………….. 
         (…………………………………) 
ตําแหน่ง……………………………….. 
   วันที ่…………………………..….. 

(   ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(   ) มีความเหน็แตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 

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

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

(3) การเลื่อนขั้นค่าจ้าง……………………..…………… 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………….. 
         (…………………………………) 
ตําแหน่ง……………………………….. 
วันที่ ……………………......……….. 

 
 
 



แบบฟอร์มหมายเลข ๑

ลําดับ ตําแหน่ง ค่าจ้าง
ท่ี เลขที่ ปัจจุบัน ค่าจ้าง เงินเพิ่ม

ลงชื่อ..................................................
ตําแหน่ง.............................................

๑ ข้ัน/๔ %

แบบเสนอรายชื่อลูกจ้างประจําที่สมควรได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ๑ ข้ัน ในวันที่............................................... 
สํานัก/กอง........................................................

ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ



แบบฟอร์มหมายเลข ๒

ลําดับ ตําแหน่ง ค่าจ้าง
ท่ี เลขที่ ปัจจุบัน ค่าจ้าง เงินเพิ่ม

ลงชื่อ..................................................
ตําแหน่ง.............................................

๐.๕ ข้ัน/๒ %

แบบเสนอรายชื่อลูกจ้างประจําที่สมควรได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ๐.๕ ข้ัน ในวันที่...................................
สํานัก/กอง......................................................................................................

ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ



แบบฟอร์มหมายเลข ๓

ลําดับ ตําแหน่ง ค่าจ้าง
ท่ี เลขที่ ปัจจุบัน ค่าจ้าง เงินเพิ่ม

ลงชื่อ..................................................
ตําแหน่ง.............................................

๐ ข้ัน

แบบเสนอรายชื่อลูกจ้างประจําที่ไม่สมควรได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ในวันที่...................................
สํานัก/กอง......................................................................................................

ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ


