
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญ 
 

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

ช่ือผูรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………. 

ตําแหนง……………………………………………………….. ระดับ..……… เงินเดือน………………………… 

สังกัด………………………………………………………………………………………………………………... 
 

ตอนท่ี 1  การประเมิน 

  1.1  การประเมิน 

  1)  ใหประเมินทั้งผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 

  2)  หากประสงคจะประเมินเรื่องใดเพ่ิมขึ้น ใหระบุเรื่องที่จะประเมินในองคประกอบอื่น ๆ 
 

คะแนนที่ได  รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

1 ผลงาน    

1.1 ปริมาณผลงาน (พิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย    

 ขอตกลง หรือมาตรฐานของงาน)    

1.2 คุณภาพของผลงาน (พิจารณาจากความถูกตอง ความครบถวน    

 ความสมบูรณ และความประณีต หรือคุณภาพอื่น ๆ)    

1.3 ความทันเวลา (พิจารณาจากเวลาที่ใชปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเวลา    

 ที่กําหนดไวสําหรับการปฏิบัติงานหรือภารกิจน้ัน)    

1.4 การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร (พิจารณาจาก    

 ความฟุมเฟอยในการใชทรัพยากรหรือความสัมพันธระหวางทรัพยากร    

 ที่ใชกับผลผลิตของงานหรือโครงการ)    

1.5 ผลสัมฤทธ์ิของงานที่ปฏิบัติได (พิจารณาจากผลผลิตหรือผลลัพธของ    

 ผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของงาน)    

1.6 องคประกอบอ่ืน ๆ    

      1)    

      2)    

 รวมคะแนนดานผลงาน 140   
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คะแนนที่ได  รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

2 คุณลักษณะการปฏิบัติงาน    

2.1 การวางแผนและการจัดระบบงาน (ความมีวิสัยทัศน ความสามารถ    

 ในการคาดการณ กําหนดเปาหมายและวิธีปฏิบัติงานใหเหมาะสม)    

2.2 ความเปนผูนํา (การเปนตัวอยางที่ดี มีศิลปะในการจูงใจ กระตุนและ    

 ใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานใหต้ังใจและเต็มใจรวมกัน    

 ทํางานใหสําเร็จ)    

2.3 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา (ความสามารถในการแนะนํา สอนงาน    

 กระตุน และดําเนินการใหผูใตบังคับบัญชาเพิ่มขีดความสามารถ    

 ในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบมากขึ้น)    

2.4 ความรับผิดชอบ (การปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายโดยเต็มใจ    

 มุงมั่นทํางานใหสําเร็จลุลวง และยอมรับผลที่เกิดจากการทํางาน)    

2.5 ความสามารถในการปฏิบัติงาน (ความรอบรูในงาน เขาใจเก่ียวกับงาน    

 ในหนาที่และงานที่เก่ียวของ สามารถคิด วิเคราะห เช่ือมโยงความสัมพันธ    

 ระหวางสิ่งตาง ๆ ที่เก่ียวของกับงาน)    

2.6 ความอุตสาหะ (ความขยันหมั่นเพียร ต้ังใจท่ีจะทํางานใหสําเร็จ    

 โดยไมยอทอตออุปสรรคและปญหา)    

2.7 การรักษาวินัย (การปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ    

 และประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดีในการเคารพกฎระเบียบตาง ๆ)    

2.8 การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ (การปฏิบัติตนอยูใน    

 กรอบจรรยาบรรณ และคานิยมของขาราชการหรือหนวยงาน    

2.9 คุณลักษณะอ่ืน ๆ (ถามี)    

       1)    

       2)    

 (ตําแหนงผูปฏิบัติงานใหประเมินขอ 2.4 2.8 เปนอยางนอย    

 ตําแหนงผูบริหารหรือหัวหนางานใหประเมินทุกขอ)    

คะแนนรวมดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 60   

คะแนนรวม 1 + 2 200   
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1.2  สรุปผลการประเมิน 
 

                     คะแนน        ผลการประเมินดีเดน        ผลการประเมินเปนที่ยอมรับ        ผลการประเมินตองปรับปรุง      

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

ครั้งที่  1         ……….                (        )                                 (         )                                      (         ) 

ครั้งที่  2         ……….                (        )                                 (         )                                      (         ) 

 

 

ตอนท่ี 2  ความเห็นของผูประเมินช้ันตนเก่ียวกับการพัฒนา การเล่ือนขั้นเงินเดือน และอื่น ๆ 

   2.1  ความเห็นเก่ียวกับการพัฒนาฝกอบรมและการแกไขการปฏิบัติงาน  (ระบุความถนัด  จุดเดน  และ

สิ่งควรพัฒนาของผูรับการประเมิน) 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

 

       ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น (ผลประเมิน 90 – 100%) 

       ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60 – 89%) 

       ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินตํ่ากวา 60%) 
 

ระบุเหตุผลในการเสนอเล่ือนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะกรณี 

เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อน 

ขั้นเงินเดือน ใหระบุใหชัดเจน) 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

          ลงช่ือ…………………………………….ผูประเมิน 

                  (……………………………………) 

     ตําแหนง…………………………………………. 

     วันที่……………………………………………… 

 

 

         

        ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น (ผลประเมิน 90 – 100%) 

        ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60 – 89%) 

        ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินตํ่ากวา 60%) 
 

ระบุเหตุผลในการเสนอเล่ือนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะกรณี 

เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อน 

ขั้นเงินเดือน ใหระบุใหชัดเจน) 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

         ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ ก.พ. วาดวย 

         การเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 ขอ 11 วรรคสาม 

 

เหตุผล  (ระบุวาผลการประเมินดีเดน เขาเกณฑเล่ือนขั้น 

เงินเดือน 1 ขั้นในครั้งแรก แตมีขอจํากัดเรื่องโควตา และ 

ผลประเมินดีเดนอีกในครั้งที่ 2 และมีโควตาใหเล่ือนขั้น 

เงินเดือนไดอยางไรบาง) 
………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

        ลงช่ือ…………………………………….ผูประเมิน 

               (…………………………………….) 

    ตําแหนง………………………………………… 

     วันที่……………………………………………. 
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ตอนท่ี 3  ความเห็นของผูประเมินเหนือขึ้นไป 
 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
 

(     )   เห็นดวยกับการประเมินขางตน 

(     )   มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังน้ี 
 

(1)  การใหคะแนนในการประเมิน……………….. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

(2)  การพัฒนาผูรับการประเมิน…………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

(3)  การเล่ือนขั้นเงินเดือน……………………….. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 
       ลงช่ือ…………………………………………. 

               (…………………………………………) 

      ตําแหนง……………………………………….. 

      วันที่……………………………………………. 

 

 

(     )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 

(     )  มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังน้ี 
 

         (1) การใหคะแนนในการ

ประเมิน………………… 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

        (3) การเล่ือนขั้นเงินเดือน……….………………… 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 
     ลงช่ือ…………………………………………… 

             (…………………………………………..) 

    ตําแหนง………………………………………… 

    วันที่…………………………………………….. 
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ตอนท่ี 4  ความเห็นของผูประเมินเหนือขึ้นไปอีกช้ันหน่ึง 
 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
 

(     )   เห็นดวยกับการประเมินขางตน 

(     )   มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังน้ี 
 

(1)  การใหคะแนนในการประเมิน……………….. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

(2)  การพัฒนาผูรับการประเมิน…………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

(3)  การเล่ือนขั้นเงินเดือน……………………….. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 
       ลงช่ือ…………………………………………. 

               (…………………………………………) 

      ตําแหนง……………………………………….. 

      วันที่……………………………………………. 

 

 

(     )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 

(     )  มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังน้ี 
 

         (1) การใหคะแนนในการ

ประเมิน………………… 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

        (3) การเล่ือนขั้นเงินเดือน……….………………… 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 
     ลงช่ือ…………………………………………… 

             (…………………………………………..) 

    ตําแหนง………………………………………… 

    วันที่…………………………………………….. 

       

 


