
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจาง 
 
ช่ือผูรับการประเมิน...........................................................วันเริ่ม – สิ้นสุดสัญญาจาง.............................................. 
ตําแหนง.............................................................................สังกัด.............................................................................. 
อัตราคาตอบแทน (คาจาง).....................................................................................................................บาท / เดือน 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                  

ครั้งที่ 1   ระหวางวันที่............................................ถึงวันที่...................................... 
   

ครั้งที่  2  ระหวางวันที่............................................ถึงวันที่...................................... 
 
คําแนะนําในการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   

ระดับคะแนน รายละเอียด 
3 ปฏิบัติหนาที่ไดดีเกินกวาที่กําหนด 
2 ปฏิบัติหนาที่ไดตามที่กําหนด 
1 ปฏิบัติหนาที่ไดตํ่ากวาที่กําหนด 

 
• ผูประเมินเกี่ยวกับผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  ไดแก  หัวหนาสวน / หัวหนากอง / หัวหนา

สํานักปลัด / ผูอํานวยการกอง หรือผูอํานวยการสํานัก  ที่พนักงานจางผูรับการประเมินสังกัดอยู แลวแต
กรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 1 ผลงาน  ไดแก  ปริมาณผลงาน  คุณภาพผลงาน  ความทันเวลา  ความคุมคาของการใชทรัพยากร ฯลฯ 
ผลการประเมิน(2)  

ผลงาน 
 

น้ําหนัก 
(1) 

 
เปาหมายผลงาน เกินกวาที่กําหนด 

(3 คะแนน) 
ตามกําหนด 
(2 คะแนน) 

ต่ํากวาที่กําหนด 
(1 คะแนน) 

1. ปริมาณผลงาน (พิจารณาเปรียบ
เทียบกับเปาหมายผลงาน ขอตกลง
หรือมาตรฐานของงาน) 

     

2. คุณภาพผลงาน (พิจารณาจาก
ความถูกตอง ความสมบูรณ ความ
ปราณีต หรือคุณภาพอื่นๆ) 

     

3. ความทันเวลา (พิจารณาจากเวลา
ที่ใชปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเวลา
ที่กําหนดไวสําหรับการปฏิบัติงาน
หรือภารกิจนั้น) 

     

4. ความคุมคาของการใชทรัพยากร 
(พิจารณาจากความฟุมเฟอยในการ
ใชทรัพยากร หรือความสัมพันธ
ระหวางทรัพยากรที่ใชกับผลผลิต
ของงาน) 

     

5. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได 
(พิจารณาจากผลลัพธของผลงาน
เปรียบเทียบกับเปาหมายหรือวัตถุ
ประสงคของงาน) 

     

6.  
 
 

     

7. 
 
 

     

 100  ผลการประเมินดานผลงาน = ............................... 
 
หมายเหต ุ
ผลการประเมินดานผลงาน เปนผลรวมของคะแนนแตละรายการ (2) คูณดวยน้ําหนักแตละรายการ(1) 

แลวหารดวย  100 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน  ไดแก คุณสมบัติที่จําเปนตอการปฏิบัติงานตามลักษณะภารกิจ เชน การให
ความรวมมือ  การวางแผนและการจัดระบบงาน  ความนาไววางใจ ความรับผิดชอบตอหนาที่ การตัดสินใจ ความ
สามารถในการปฏิบัติงาน  ความกระตือรือรน ความอุตสาหะ การรักษาวินัย  การควบคุมอารมณ  มนุษยสัมพันธ ฯลฯ 
 

ผลการประเมิน(2) คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน น้ําหนัก(1) 
เกินกวาที่กําหนด 

(3 คะแนน) 
ตามกําหนด 
(2 คะแนน) 

ต่ํากวาที่กําหนด 
(1 คะแนน) 

1. การใหความรวมมือ (พิจารณาจากการมี
สวนรวมในการปฏิบัติงาน การใหความ
ชวยเหลือผูรวมงาน การแลกเปลี่ยนความ
คิดกับผูอื่น) 

    

2. การวางแผนและการจัดระบบงาน 
(พิจารณาจากความสามารถในการคาด
การณ การกําหนดกิจกรรมที่ตองทํากอน
หลัง วิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม) 

    

3. ความนาไววางใจ (พิจารณาจากการปรับ
ตัวใหเขากับสถานการณและบุคคลที่
เปลี่ยนแปลงไปความจริงใจในการทํางาน
รวมกับผูอื่น) 

    

4. ความรับผิดชอบตอหนาที่ (พิจารณาจาก
การปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
โดยเต็มใจมุงมั่นทํางานใหสําเร็จลุลวง 
ยอมรับผลที่เกิดจากการทํางาน) 

    

5. การตัดสินใจ (พิจารณาจากความรวดเร็ว
และความถูกตองในการตัดสินใจ การรับ
ฟงและใหผูอื่นเขามีสวนรวมในการตัดสิน
ใจ) 

    

6. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
(พิจารณาจากความรอบรูในงาน เขาใจ
เกี่ยวกับงานในหนาที่และงานที่เกี่ยวของ 
สามารถคิดวิเคราะหเช่ือมโยง ความ
สัมพันธระหวางสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
งาน) 

    

7. ความอุตสาหะ (พิจารณาจากความขยัน
หมั่นเพียร ต้ังใจที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จ
โดยไมยอทอตออุปสรรคและปญหา) 

    

 



 
ผลการประเมิน(2)  

คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
 

น้ําหนัก(1) เกินกวาที่กําหนด 
(3 คะแนน) 

ตามกําหนด 
(2 คะแนน) 

ต่ํากวาที่กําหนด 
(1 คะแนน) 

8. การรักษาวินัย (พิจารณาจากการปฏิบัติ
ตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
การปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจาง และการประพฤติตน
เปนตัวอยางที่ดีในการเคารพกฎระเบียบ
ตางๆ) 

    

9. มนุษยสัมพันธ (พิจารณาจากการรักษา
ความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงาน การ
สรางความสัมพันธอันดีกับประชาชน การ
แกไขปญหาความขัดแยง) 

    

10. ความรูเกี่ยวกับภารกิจของตนเอง 
(พิจารณาจากความสามารถในการเรียนรู
งานในภารกิจที่ไดรับมอบหมาย การเขาใจ
กระบวนการขั้นตอนและผลที่เกิดจากงาน
นั้นๆ การแสวงหาความรูเพิ่มเติมจาก
แหลงความรูดานตางๆ) 

    

11. 
 
 

    

12. 
 
 

    

 100 ผลการประเมินดานคุณลักษณะฯ = ......................... 
  ผลการประเมินทั้ง 2 ดาน = ..................................... 
 
หมายเหต ุ
ผลการประเมินดานคุณลักษณะฯ เปนผลรวมของคะแนนแตละรายการ(2) คูณดวยน้ําหนักแตละรายการ (1)  

แลวหารดวย 100 
ผลการประเมินทั้ง 2 ดาน =  (ผลการประเมินดานผลงาน x 0.7) + (ผลการประเมินดานคุณลักษณะ x 0.3) 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการประเมินครั้งที่ ....................... 
                 ดีเดน                   (2.51 – 3.00) 
                 ดี                         (1.51 – 2.50) 
                 ควรปรับปรุง       (1.00 – 1.50) 
 
 

 
สรุปผลการประเมินทั้งป = 
        (ผลการประเมินครั้งที่ 1 + ผลการประเมินครั้งที่ 2) 

2 
               ดีเดน                      (2.51 – 3.00) 
               ดี                            (1.51 – 2.50) 
               ควรปรับปรุง         (1.00 – 1.50) 
 

 
ความเห็นของผูประเมินเกี่ยวกับผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ..................................................................... 

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

วันที่.................................................................... 
 
ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
 
 เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
 
 มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้ 
 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
ลงช่ือ..................................................  ลงช่ือ................................................. ลงช่ือ.................................................... 
        (................................................)            (..............................................)          (................................................) 
ตําแหนง............................................   ตําแหนง...........................................  ตําแหนง.............................................. 
วันที่.................................................    วันที่................................................    วันที่.................................................. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ความเห็นของนายก.......................................................... 
   

เห็นดวยกับการประเมินของคณะกรรมการกลั่นกรอง 
   

มีความเห็นแตกตางจากการประเมินของคณะกรรมการกลั่นกรอง 
 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 

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

ตําแหนง.................................................. 
วันที่.............................................. 

 
ไดรับแจงผลการประเมินผลแลวเมื่อวันที่........................................ 
 
    ลงช่ือ...............................................พนักงานจาง(ผูรับการประเมิน) 
            (..................................................) 
           ตําแหนง..................................................... 
    วันที่................................................... 
 
หมายเหต ุ
ในกรณีที่ผูรับการประเมินไมยอมลงนาม ใหผูแจงบันทึกไวเปนหลักฐาน 
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