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ตอนที� 4  การประเมิน 
1.1 การประเมิน 

1) ให้คะแนนประเมินทั !งผลงานและคณุลกัษณะในการปฏิบตังิาน 
2) หากประสงค์จะประเมินเรื�องใดเพิ�มขึ !น ให้ระบเุรื�องที�จะประเมินในองค์ประกอบอื�น ๆ 
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4 ผลงาน B=         
 4.4 ปริมาณผลงาน ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
 4.; คณุภาพของงาน ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
 4.C ความทนัเวลา ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
 4.D ความคุ้มคา่ของการใช้ทรัพยากร ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
 4.E ผลสมัฤทธิGของงานที�ปฏิบตัิได้ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
 4.@ องค์ประกอบอื�น ๆ 

      1)............................................ 
      ;)............................................ 

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

 รวมคะแนนด้านผลงาน          
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; คณุลกัษณะการปฏบิตัิงาน C=         
 ;.4 ความสามารถ และความอตุสาหะ 

      ในการปฏิบตัิงาน 
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 

 ;.; การรักษรวินยั และการปฏิบตัิตน 
      เหมาะสมกบัการเป็นลกูจ้างประจํา 

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

 ;.C ความรับผิดชอบ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
 ;.D ความร่วมมือ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
 ;.E สภาพการมาปฏิบตัิงาน ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
 ;.@ การวางแผน ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
 2.7 ความคิดริเริ�ม ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
 ;.A คณุลกัษณะอื�น ๆ (ถ้ามี) 

      1)............................................ 
      ;)............................................ 

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

 รวมคะแนนด้านคณุลกัษณะการ
ปฏิบตัิงาน 

 
…..... 

 
…..... 

 
…..... 

 
…..... 

 
…..... 

 
…..... 

 
…..... 

 
…..... 

 
…..... 

 คะแนนรวม 4 + ; 4==         
 

1.2 สรุปผลการประเมิน 

 คะแนน ดีเดน่ เป็นที�ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง 
 ผลการประเมิน (<= – 4==%) (@= – A<%) (ตํ�ากวา่ @=%) 

ครั !งที� 4 ……………… (           ) (           ) (           ) 
ครั !งที� ; …………….. (           ) (           ) (           ) 

 
 

ตอนที� 2  ความเหน็ของผู้ประเมินชั �นต้นเกี�ยวกับการพัฒนา การเลื�อนขั �นค่าจ้างและอื�น ๆ 
2.1 ความเห็นเกี�ยวกบัการพฒันาฝึกอบรมและการแก้ไขการปฏิบตัิงาน (ระบคุวามถนดั จดุเดน่ และสิ�งที�

ควรพฒันาของผู้ รับการประเมิน) 

ครั !งที� 1 (1 ต.ค. – 1 มี.ค. ของปีถดัไป) ครั !งที�  2  (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) 
 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
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2.2 ความเห็นเกี�ยวกบัการเลื�อนขั !นคา่จ้าง 

ครั !งที� 1 ครั !งที� 2 

        □   ควรเลื�อนขั !นคา่จ้าง 1 ขั !น (ผลประเมิน 90-100%) 
        □   ควรเลื�อนขั !นคา่จ้าง 0.5 ขั !น (ผลประเมิน 60-89%) 
        □   ไมค่วรเลื�อนขั !นคา่จ้าง (ผลประเมินตํ�ากวา่ 60%) 
ระบเุหตผุลในการเสนอเลื�อนขั !นคา่จ้าง  (โดยเฉพาะกรณีเสนอ
เลื�อนขั !นคา่จ้าง 1 ขั !น และกรณีเสนอไมค่วรเลื�อนขั !นคา่จ้างให้
ระบใุห้ชดัเจน) 
…………………………………………………………………
………….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………
………….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………
………….……………………………………………………… 
 
 
               ลงชื�อ…………………………….  ผู้ประเมิน 
                       (……………………………) 
ตําแหนง่……………………………………….. 
      วนัที�……………………………………….. 
 
 
 
 

□   ควรเลื�อนขั !นคา่จ้าง 1 ขั !น (ผลประเมิน 90-100%) 
□   ควรเลื�อนขั !นคา่จ้าง 0.5 ขั !น (ผลประเมิน 60-89%) 
□   ไมค่วรเลื�อนขั !นคา่จ้าง (ผลประเมินตํ�ากวา่ 60%) 
ระบเุหตผุลในการเสนอเลื�อนขั !นคา่จ้าง  (โดยเฉพาะกรณีเสนอ
เลื�อนขั !นคา่จ้าง 1 ขั !น และกรณีเสนอไมค่วรเลื�อนขั !นคา่จ้างให้
ระบใุห้ชดัเจน) 
…………………………………………………………………
………….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………
………….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………
………….……………………………………………………… 
 
  □   ควรเลื�อนขั !นคา่จ้าง 1.5 ขั !น ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ด้วยการเลื�อนขั !นคา่จ้างลกูจ้างประจําของ
สว่นราชการ พ.ศ.;EDD ข้อ 4; วรรคสาม   เหตผุล  (ระบวุา่ผล
การประเมินดีเดน่ เข้าเกณฑ์เลื�อนขั !นคา่จ้าง 1 ขั !น ในครั !งแรก 
แตม่ีข้อจํากดัเรื�องโควตาและผลประเมินดีเดน่อีกในครั !งที� 2 
และมีโควตาให้เลื�อนขั !นคา่จ้างได้อยา่งไรบ้าง) 
…………………………………………………………………
………….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………
………….……………………………………………………… 
 
 
         ลงชื�อ…………………………….  ผู้ประเมิน 
                  (……………………………) 
    ตําแหนง่……………………………………….. 
          วนัที�……………………………………….. 
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ตอนที� C  ความเห็นของผู้ประเมินเหนือขึ !นไป 

ครั !งที� 4 ครั !งที� ; 
(     )  เห็นด้วยกบัการประเมินข้างต้น 
(     )  มีความเห็นแตกตา่งจากการประเมินข้างต้น  ดงันี ! 

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

(2) การพฒันาผู้ รับการประเมิน........................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 

(3) การเลื�อนขั !นคา่จ้าง....................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 

 
 
ลงชื�อ............................................................ 
       (...........................................................) 
ตําแหนง่....................................................... 
วนัที�............................................................. 
 
 

(     )  เห็นด้วยกบัการประเมินข้างต้น 
(     )  มีความเห็นแตกตา่งจากการประเมินข้างต้น  ดงันี ! 

(4) การให้คะแนนในการประเมิน......................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 

(5) การพฒันาผู้ รับการประเมิน........................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 

(6) การเลื�อนขั !นคา่จ้าง....................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 

 
 
ลงชื�อ............................................................ 
       (...........................................................) 
ตําแหนง่....................................................... 
วนัที�............................................................. 

 

 


