
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป 

 

 

ช่ือผู้รับการประเมิน    วันเริ่ม – สิน้สุดสัญญาจ้าง        

ต าแหน่ง     กลุ่มงาน              

ช่ืองาน/โครงการ         สังกัด               

อัตราคา่ตอบแทน         บาท/เดือน 

 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

           ครั้งที่  1 ระหว่างวันที ่       1 ตุลาคม 2553       ถึง      31 มีนาคม 2554    

 

            ครั้งที่  2 ระหว่างวันที ่       1 เมษายน 2554      ถึง      30 กันยายน 2554       

 

 

ค าแนะน าในการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

ระดับคะแนน รายละเอียด 

3 ปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ดีเกินกวา่ที่ก าหนด 

2 ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่ก าหนด 

1 ปฏิบัติหน้าที่ได้ต่ ากวา่ที่ก าหนด 
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ส่วนท่ี  1 ผลงาน 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ น้้าหนัก เป้าหมายผลผลิต 

ผลการประเมิน 

เกินกว่าท่ี

ก้าหนด 

(3 คะแนน) 

ตาม

ก้าหนด 

(2 คะแนน) 

ต้่ากว่าท่ี

ก้าหนด 

(1 คะแนน) 

1.      

      

2.      

      

3.      

      

4.      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

100  ผลการประเมินด้านผลงาน   = 

 

 

ผลการประเมินด้านผลงาน  เป็นผลรวมของคะแนนแต่ละรายการคูณด้วยน้ าหนักแต่ละรายการแล้วหาร

ด้วย 100 

 

=  

100 

 

 (คะแนน  น้ าหนัก) 
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ส่วนท่ี  2 คุณลักษณะในการปฏบิัติงาน 
 

คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน น้้าหนัก 

ผลการประเมิน 

เกินกว่าท่ี

ก้าหนด 

(3 คะแนน) 

ตามก้าหนด 

(2 คะแนน) 

ต้่ากว่าท่ี

ก้าหนด 

(1 คะแนน) 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ ์: ความมุ่งมั่นกระตือรือร้นก าหนด

เป้าหมายและขัน้ตอนในการท างาน และพัฒนาระบบ 

หรือวธิีการท างานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีข้ึน 

    

2. การบริการท่ีด ี: ความตั้งใจและความพยายามที่จะ

ให้บริการด้วยด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี 

    

3.  การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน : การสนใจใฝ่รู ้เพื่อ

สั่งสมพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของตน รวมทั้ง

การศึกษาองคค์วามรู้ใหม ่ๆ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพ 

    

4.  จริยธรรม : การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้อง

เหมาะสมทั้งความหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม

ตลอดจนหลักแนวทางในวชิาชีพโดยมุ่งประโยชน์ของ

ประเทศชาติมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งไมมี่

พฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือไม่มี

พฤติกรรม 

ทีก่่อความเสียหายให้แก่ผู้อ่ืนโดยเจตนา 

    

5. การท้างานเป็นทีม : ความตั้งใจที่จะท างาน การ

ประสานงานและให้ความร่วมกับผู้อ่ืน 

    

6. การค้านึงถึงการใช้ทรัพยากร : การประหยัดในการใช้

วัสดุอุปกรณ์ในการท างานตลอดจนการระวังรักษาเครื่องมือ 

เครื่องใช้ 

    

7.  ความรอบรู้ในงาน และความสามารถในการเรียนรู้ : 

ความรู้ ความเขา้ใจ วธิีปฏิบัติงานในหน้าที่ และเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับงาน รวมทั้งความสามารถในการเรียนรู้งาน            

    

8. ความเช่ือถือไว้วางใจ/ความเอาใจใส่ในงาน : ความ

เช่ือถือไวว้างใจในการท างาน ความตั้งใจ อุตสาหะ 

กระตือรือร้นในการท างานและการติดตามงาน 
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คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน น้้าหนัก 

ผลการประเมิน 

เกินกว่าท่ี

ก้าหนด 

(3 คะแนน) 

ตามก้าหนด 

(2 คะแนน) 

ต้่ากว่าท่ี

ก้าหนด 

(1 คะแนน) 

9.  การมาท้างาน และการตรงต่อเวลา : ความสม่ าเสมอ

ในการมาท างานตลอดปีและการตรงต่อเวลา 

    

10. การปฏิบัติตามค้าสั่งและค้าแนะน้าของ

ผู้บังคับบัญชา :ความตั้งใจ ความกระตือรือร้น ความเต็มใจ

ในการปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน ารวมทั้งความสามารถใน

การเขา้ใจ ค าสั่ง ค าแนะน านั้นๆ 

    

11. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์: ความคดิริเริ่มเกี่ยวกับ งาน

ในหน้าที่และงานที่เกี่ยวข้องโดยน าไปใช้ปฏิบัติได้ 

    

12. การวางแผน:ความสามารถในการคาดการณ ์การ

ก าหนดเป้าหมายและมาตรฐาน การก าหนดวธิีปฏิบัติการ

วัดผลงานตลอดจนการจัดคนให้เหมาะสมกับงาน 

    

13. การตัดสนิใจแก้ปัญหาในงาน : ความสามารถในการ

ตัดสินใจ/แก้ปัญหาต่างๆได้อยา่งถูกต้องและทันต่อ

เหตุการณ์ 

    

14. ความสามารถในการสื่อสาร : ความสามารถในการ

สื่อความให้ผู้อ่ืนเขา้ใจอยา่งถูกต้องชัดเจน 

    

15. ความสามารถในการเป็นผู้น้าทีม : ความสามารถใน

การวางตน และการโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือและ

ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ 

    

100 ผลการประเมินด้านคุณลักษณะฯ    = 

ผลการประเมินทั้ง  2  ด้าน    = 

 

ผลการประเมินด้านคุณลักษณะฯ เป็นผลรวมของคะแนนแต่ละรายการคูณด้วยน้ าหนักแต่ละรายการหารด้วย 100   

             =  

100 

ผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน  =  (ผลการประเมินด้านผลงาน  0.7) + (ผลการประเมินด้านคุณลักษณะ  0.3) 

 

 

 (คะแนน  น้ าหนัก) 
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สรุปผลการประเมิน   = 

 

          ดีเด่น       (2.51 - 3.00) 

          ดี            (1.51 - 2.50) 

          ควรปรับปรุง  (1.00 - 1.50)        

 

สรุปผลการประเมินท้ังปี  = 

(ผลการประเมินครั้งที่ 1  +  ผลการประเมินครั้งที ่2) 

                                           2 

          ดีเด่น            (2.51 - 3.00) 

          ดี                 (1.51 - 2.50) 

          เลิกจ้าง          (1.00 - 1.50)        
 

 

ความเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

(..........................................................) 

ต าแหน่ง....................................................... 

วันที.่............................................... 

 

ได้รับแจ้งผลการประเมินแล้วเม่ือวนัที.่......................................... 

 

ลงช่ือ....................................................ผู้รับการประเมิน 

(..........................................................) 

ต าแหน่ง....................................................... 

วันที.่............................................... 

 

 

ในกรณีที่ผู้รับการประเมินไมย่อมลงนาม  ให้ผู้แจ้งบันทึกไวเ้ป็นหลักฐาน 
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ความเห็นของผู้ประเมินเหนือข้ึนไป 

 □ เห็นด้วยกับการประเมินขา้งต้น 

□ มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินขา้งต้น  ดังนี ้

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

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

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

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

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

 

 

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

(..........................................................) 

ต าแหน่ง....................................................... 

วันที.่............................................... 

 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกช้ันหนึ่ง (ถ้ามี) 

  เห็นด้วยกับการประเมินขา้งต้น 

□ มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินขา้งต้น  ดังนี ้

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

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

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

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

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

 

 

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

(..........................................................) 

ต าแหน่ง....................................................... 

วันที.่............................................... 

 

 


