
เอกสารหมายเลข 5
- ตัวอยาง -

ครั้งที่ ……   (ตัง้แต……………………ถึง……………………)
ช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………………………………………………...................
ตํ าแหนง…………………………………………………ระดับ…….………เงินเดือน………………………บาท
สังกัด………………………………………………………………
ผูประเมิน (ผูบังคับบัญชาชั้นตน/ผูไดรับมอบหมายประเมิน) …………………………
ต ําแหนง ………………………..

ตอนที่ 1 การมอบหมายงาน
ลงชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม
เปาหมาย/มาตรฐาน
ผลผลิตที่ตองการ

ระยะเวลา
แลวเสร็จ ผูมอบ ผูรับมอบ ว/ด/ป

ความเห็นของผูมอบหมายงาน (เชน ความสํ าคัญของงานที่มอบหมาย จุดเดนของผูไดรับการมอบหมายงาน ความรู
ความสามารถ/ประสบการณเฉพาะตัว)

………………………………………………………………………………. ……………………………..
………………………………………………………………………………. ………………………………………
………………………………………………………………………………. ………………………………………
………………………………………………………………………………. ………………………………………

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ
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ตอนที่ 2 การประเมินผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
สวนที่ 1  การประเมินผลงาน (ก)

**ระดับการประเมิน (คะแนน) รายการประเมินผลสํ าเร็จของงาน
(ระบรุายการประเมินที่จะพิจารณาวามีอะไรบาง
เชน คุณภาพ ของงาน  ปริมาณงาน)

ดีเดน
(4)

ดี
(3)

พอใช
(2)

ตองปรับปรุง
(1)

                                  *   คะแนนประเมิน

หมายเหตุ:  *   กรณีที่มีการประเมินผลสํ าเร็จของงานมากกวา 1 รายการ ใหหาคะแนนเฉลี่ย
     คะแนนเฉลี่ย  =     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

                         จํ านวนรายการที่ประเมิน

     ** ระดับการประเมิน : พจิารณาจากผลผลิตที่ไดเทียบกับรายการและระดับการประเมินผลงาน
(ตวัอยางระดบัการประเมนิตามเอกสารหมายเลข 4)

ความเห็นผูประเมินเปนลายลักษณอักษร(ใหผูประเมินบันทึกความเห็นท่ีแสดงผลการประเมิน )
………………………………………………………………………………. ………………………………………
………………………………………………………………………………. ………………………………………
………………………………………………………………………………. ………………………………………
………………………………………………………………………………. ………………………………………
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สวนที่ 2   การประเมินคุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน (ข)
** ระดับการประเมิน  (คะแนน)คณุลักษณะ/พฤติกรรม

(ทีจ่ํ าเปนสํ าหรับแตละ
ต ําแหนง)

มาตรฐาน
ที่พึงประสงค

ตวัอยางเหตุการณ          
ที่ผูถูกประเมินปฏิบัติ ดีเดน

(4)
ดี

(3)
พอใช

(2)
ตองปรับ
ปรุง (1)

                                                                   *   คะแนนประเมิน

หมายเหตุ:  *   กรณีที่มีการประเมินมากกวา 1 รายการ ใหหาคะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย  =     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

                                                        จํ านวนรายการที่ประเมิน

     ** ระดับการประเมิน : พจิารณาจากคุณลักษณะ/พฤติกรรม ที่แสดงเทียบกับมาตรฐานที่กํ าหนด
  (ตวัอยางระดับการประเมินตามเอกสารหมายเลข 4)

ความเห็นผูประเมินเปนลายลักษณอักษร(ใหผูประเมินบันทึกความเห็นท่ีแสดงผลการประเมิน )

………………………………………………………………………………. ………………………………………
………………………………………………………………………………. ………………………………………
………………………………………………………………………………. ………………………………………
………………………………………………………………………………. ………………………………………
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สวนที่ 3   สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
องคประกอบ นํ้ าหนัก ผลการประเมิน

1. ผลงาน คะแนนผลการประเมินจากสวนที่ 1 (ก)
2. คณุลักษณะ/พฤติกรรม คะแนนผลการประเมินจากสวนที่ 2 (ข)
3. อ่ืนๆ (ถามี)

ผลการประเมิน คะแนน …….

หมายเหต ุ กรณีที่มีการกํ าหนดนํ้ าหนักขององคประกอบประเมิน ใหหาคาผลการประเมิน ดังนี้
    ผลการประเมิน  =  (คะแนนผลงาน x นํ ้าหนัก) + (คะแนนคุณลักษณะ/พฤติกรรม x นํ้ าหนัก)

                                                                           ยอดรวมของนํ้ าหนักทั้งหมด

สรุป   ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     Ο คะแนน 4.00 – 3.60 ผลการประเมินดีเดน   (90-100%)
     Ο คะแนน 3.59 – 3.00 ผลการประเมินเปนที่ยอมรับไดในระดับดี (75-89.9%)
     Ο คะแนน 2.99 – 2.40 ผลการประเมินเปนที่ยอมรับไดในระดับพอใช (60-74.9%)
     Ο คะแนน 2.39 – 1.00 ผลการประเมินตองปรับปรุง (ตํ ่ากวา 60%)
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 1   ความเห็นเกี่ยวกับผลงานและคุณลักษณะ/พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยสรุป

1. จุดเดน
………………………………………………. ……………………………………………………………..
………………………………………………. ……………………………………………………………..
2. จุดที่ตองปรับปรุง
………………………………………………. ……………………………………………………………..
………………………………………………. ……………………………………………………………..

สวนที่ 2   ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา (พิจารณาจากจุดที่ตองปรับปรุง)
ลํ าดับความสํ าคัญ

รายการ เรงดวน ปกติ
วิธีการพัฒนา ระยะเวลา

1. ความรูในการปฏิบัติงาน
1.1
1.2

2. ทกัษะในการปฏิบัติงาน
2.1
2.2

3. วิธีการทํ างาน
3.1
3.2

4. พฤติกรรมในการทํ างาน
4.1
4.2

5. อ่ืนๆ
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ตอนที่ 4 การเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนและการจัดลํ าดับ
สวนที่ 1 ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

  (พจิารณาตามหลักเกณฑหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ ว 5 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2544)
     ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น  ผลการประเมินดีเดน (90-100%)
     ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น  ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได (60-89%)
     ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน  ผลการประเมินตองปรับปรุง (ตํ ่ากวา 60%)

เหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

สวนที่ 2   ความเห็นเกี่ยวกับการจัดลํ าดับ
………………………………………………………………………………. ……………………………..

………………………………………………………………………………. ………………………………………
………………………………………………………………………………. ………………………………………
………………………………………………………………………………. ………………………………………

ลงชื่อ………………………………………….ผูประเมิน
     (…………….……………………….……)
ตํ าแหนง……………………………………………
วันที่………เดือน…………………….พ.ศ………..
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ตอนที่ 5 การแจงผลการประเมิน

1. ผลการปฏิบัติงาน (เชน ผลการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2.  การพัฒนา  (จุดที่ตองปรับปรุง คํ าแนะนํ า)
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ …………………………………… ผูประเมิน
ต ําแหนง ……………………………………………
วันที่ ……… / ……………./ …..

ο รบัทราบผลการประเมิน
ο  ความคิดเห็นผลการประเมิน ที่ไดรับแจง (ถามี)

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ ……………………………… ผูรับการประเมิน
ต ําแหนง ……………………………………………
วันที่ ……… / ……………./ ….
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ตอนที่ 6 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

 เหน็ดวยกับการประเมิน โดยสรุป ดังนี้
………………………………………………

………………………………………………………..

 เหน็ดวยกับการประเมิน โดยสรุป ดังนี้
………………………………………………

………………………………………………………..

 มคีวามเห็นแตกตาง ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

………………………………………………
……………………………………………………….
2. การพัฒนา

………………………………………………
……………………………………………………….
3. อ่ืน ๆ

………………………………………………
……………………………………………………….…

 มคีวามเห็นแตกตาง ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

………………………………………………
……………………………………………………….
2. การพัฒนา

………………………………………………
……………………………………………………….
3. อ่ืน ๆ

………………………………………………
……………………………………………………….…

ลงชื่อ …………………………
         ( …………………….. )
ต ําแหนง …………………….
วนัที่ ….. เดือน ……….. พ.ศ. ….

ลงชื่อ …………………………
         ( …………………….. )
ต ําแหนง …………………….
วนัที่ ….. เดือน ……….. พ.ศ. ….



ค ําอธิบาย เอกสารหมายเลข 5
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ

--------------------

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบที่กํ าหนดขึ้นนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนหลักฐาน
ของสวนราชการในการพิจารณาใหขาราชการไดรับการพัฒนา หรือการพิจารณาใหออกจากราชการตาม
มาตราการที ่3 มาตรการพฒันาและบรหิารก ําลังคนเพือ่เพ่ิมประสทิธิภาพระบบราชการ

2. แบบประเมินน้ีสวนราชการสามารถนํ าไปใชไดหากเห็นวาเหมาะสม หรืออาจปรับใชให
เหมาะสมกับลักษณะของแตละตํ าแหนงก็ได

สํ าหรับสวนราชการที่มีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใชประกอบการพิจารณา
ด ําเนินการในเรื่องอื่น ๆ อยูแลว เชน การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจํ าปและเห็นวาสามารถนํ ามาใช
ไดตามมาตรการนี้ก็ใหใชแบบประเมินดังกลาว

3. แบบประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขาราชการ(เอกสารหมายเลข 1)
ประกอบดวย

ตอนที่ 1  การมอบหมายงาน
1) ใหผูรับการประเมินระบุงาน โครงการ หรือกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย พรอม

ทัง้รายละเอียด เปาหมายหรือมาตรฐานผลผลิตที่ตองการ ระยะเวลาแลวเสร็จ ตามที่ไดมีการตกลง
รวมกนัระหวางผูมอบหมายงานและผูรับมอบ และใหทั้งสองฝายลงชื่อไวเปนหลักฐาน โดยจัดทํ าตั้งแต
เร่ิมรอบการประเมิน  และอาจเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงการมอบหมายงานไดตามความเหมาะสม

2) ผูมอบหมายงาน บนัทกึความเหน็เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงเกีย่วกบัการมอบหมายงานให
บคุคลดงักลาวเพื่อประโยชนในการประเมินผลงานตอไป

ตอนที่ 2  การประเมนิผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน   ประกอบดวย
สวนที่ 1  การประเมินผลงาน (ก)

 ใหผูประเมิน ประเมินผลสํ าเร็จของงานโดยพิจารณาเทียบกับเปาหมายหรือมาตรฐาน
ตามทีไ่ดตกลงไวลวงหนาแลว ซึ่งการประเมินอาจกํ าหนดผลประเมินเปนระดับการประเมินและกํ าหนด
คะแนนในแตละระดับตามที่ไดกํ าหนดหลักเกณฑหรือมาตรฐานไว ดังตัวอยางรายการประเมินและ
ระดบัการประเมินตามเอกสารหมายเลข 4  โดยอาจกํ าหนดผลการประเมินแบงเปน 4 ระดับ และ
กํ าหนดคะแนนในแตละระดับไวซึ่งอาจกํ าหนดเปนชวงคะแนน คือ ดีเดน (คะแนน 4 หรือ3.60-4.00 
หรือ 90-100)  ดี (คะแนน = 3 หรือ 3.00 – 3.59 หรือ 75 –89.9)  พอใช (คะแนน = 2 หรือ 
2.40 – 2.99 หรือ 60 – 74.9)  ตองปรับปรงุ (คะแนน = 1 หรือ 1.00 – 2.39 หรือ ตํ ่ากวา 60)

ทั้งนี้ จะกํ าหนดนํ้ าหนักรายการประเมินในแตละขอเพ่ือใหความสํ าคัญของแตละราย
การที่จะประเมินดวยก็ได

ในกรณทีีก่ารประเมินผลงานมีมากกวา 1 รายการ ใหใชคาคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมินทั้งหมด
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สวนที่ 2  การประเมินคุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน (ข)
 ในการประเมินคุณลักษณะหรือพฤติกรรม ตองมีการกํ าหนดไวลวงหนาเพ่ือใหผูรับ

การประเมนิทราบวา คุณลักษณะหรือพฤติกรรมใดบางที่จะตองถูกประเมิน และมาตรฐานที่คาดหวัง
เปนอยางไร

 ผูประเมิน ประเมินคุณลักษณะหรือพฤติกรรมตามที่ระบุไวในแตละตํ าแหนงโดย
เทยีบจากคณุลักษณะหรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงออกกบัมาตรฐานทีกํ่ าหนดไว(ตวัอยางเอกสารหมายเลข 4)   
ทัง้นีอ้าจจะบนัทกึตัวอยางเหตุการณ เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย เชน มีการขาดงานโดยไมย่ืนใบลา
ในวัน/เดือน/ป และการประเมินก็อาจกํ าหนดผลการประเมินเปนระดับการประเมินและกํ าหนด
คะแนนในแตละระดบัซึง่อาจก ําหนดเปนชวงคะแนน เชนเดยีวกบัการประเมนิผลงานทีแ่บงเปน 4 ระดับ 
และกํ าหนดคะแนนในแตละระดับไว คือ ดีเดน (คะแนน 4 หรือ 3.60-4.00 หรือ 90-100)  
ด ี(คะแนน = 3 หรือ3.00 – 3.59 หรือ 75 –89.9) พอใช (คะแนน = 2 หรือ 2.40 – 2.99 หรือ 
60 – 74.9)   ตองปรับปรงุ (คะแนน = 1 หรือ 1.00 – 2.39 หรือ ตํ ่ากวา 60)

 ทั้งนี้ จะกํ าหนดนํ้ าหนักรายการประเมินในแตละขอเพ่ือใหความสํ าคัญของแตละ 
รายการที่จะประเมินดวยก็ได

 ในกรณีที่การประเมินคุณลักษณะหรือพฤติกรรมมีมากกวา 1 รายการ ใหใชคา
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินทั้งหมด

สวนที่ 3  สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 น ําผลการประเมินจากสวนที่ 1 (ผลงาน) และสวนที่ 2 (คุณลักษณะหรือพฤติกรรม) 

และองคประกอบอื่น ๆ (ถามี)มารวมกัน โดยใหมีการกํ าหนดนํ้ าหนักคะแนนขององคประกอบที่ประเมิน
ตามหลักเกณฑที่กํ าหนด และหาคาคะแนนเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงาน สรุปเปนผลการประเมินตาม 
หลักเกณฑทีกํ่ าหนด เชน ผลการประเมนิอยูในระดบัดเีดน(ไดคะแนน 4.00 – 3.60 หรือ 90 – 100 %)  
ผลการประเมินเปนที่ยอมรับไดอยูในระดับดี (ไดคะแนน 3.59 – 3.00 หรือ 75-89.9 %) ผลการ
ประเมนิเปนที่ยอมรับไดอยูในระดับพอใช (ไดคะแนน 2.99 – 2.40 หรือ 60-74.9%) ผลการประเมิน
ตองปรับปรุง (ไดคะแนน 2.39 – 1.00หรือตํ่ ากวา 60%)

ตอนที่ 3   การวเิคราะหผลการปฏิบัติงาน  ประกอบดวย
สวนที่ 1  ความเหน็เกี่ยวกับผลงานและคุณลักษณะ/พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

 ใหผูประเมินพิจารณารายละเอียดจากผลการประเมินทั้งหมดแลวระบุขอเดนและขอ
ทีต่องปรับปรุงของผูไดรับการประเมิน

สวนที่ 2  ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
  ใหผูประเมนิ พิจารณาจากขอทีผู่ไดรับการประเมนิจะตองปรับปรงุในสวนที่ 1 และเสนอ

ความเหน็เกี่ยวกับสิ่งที่จะตองพัฒนาซึ่งอาจเปนเรื่องของความรู ทักษะ วิธีการทํ างาน พฤติกรรมในการ
ทํ างาน โดยระบุรายละเอียดแตละเร่ืองที่เห็นวาผูไดรับการประเมินสมควรไดรับการพัฒนาเพื่อเพ่ิม 
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พรอมทั้งจัดลํ าดับความสํ าคัญเรงดวนของการพัฒนา และใหความเห็น
เก่ียวกบักับวิธีการพัฒนา และระยะเวลาสํ าหรับการพัฒนาในแตละเร่ือง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาในการพัฒนาตอไป

ตอนที่ 4  การเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนและการจัดลํ าดับ
สวนที่ 1  ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

 เมือ่ผูประเมินชั้นตน สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานแลว ใหพิจารณาวาผูไดรับ
การประเมินสมควรไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนอยูในระดับกี่ขั้น ตามหลักเกณฑที่กํ าหนดในหนังสือ
สํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว5 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2544 พรอมเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้น 
เงินเดอืนดงักลาว โดยเฉพาะผูไดรับการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น วามีผลงานแสดงใหประจักษ
อยางไร และกรณทีีไ่มสมควรเลือ่นขัน้เงินเดอืนนัน้ เพราะเหตุใด

สวนที่ 2  ความเห็นเกี่ยวกับการจัดลํ าดับผลการประเมิน
เมื่อผูประเมินชั้นตนประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการในหนวยงานของตน 

ทัง้หมดแลว ใหพิจารณาจัดลํ าดับผลการปฏิบัติงานของผูไดรับการประเมินแตละรายวาอยูในลํ าดับใด
ของขาราชการที่ไดรับการประเมินทั้งหมด โดยพิจารณาเทียบกับผูปฏิบัติงานในระดับเดียวกันหรือ
ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือจัดลํ าดับผลการประเมินตามหลักเกณฑที่กํ าหนดไวและใหความ
เห็นในการจัดลํ าดับขาราชการดังกลาว

ตอนที่ 5  การแจงผลการประเมิน
 หลังจากผูประเมินชั้นตนประเมินผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการประเมินการ

ปฏิบตังิานของขาราชการในหนวยแลว ใหแจงผลการประเมินนั้นใหผูไดรับการประเมินทราบ และใหผู
รับการประเมนิลงชือ่รับทราบดวย หากผูรับการประเมนิเหน็วาผลการประเมินไมตรงกับขอเท็จจริง ก็ใหมี
ความเหน็เพิม่เติมไว เพ่ือจะไดเสนอผูบังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณาอีกช้ันหนึ่ง

ตอนที่ 6  ความเหน็ของผูบังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไป
 ใหผูบงัคบับญัชาในระดับเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับ หรือ 2 ระดับ พิจารณาผลการ

ประเมินและใหความเห็นเกี่ยวกับการประเมินที่ผูประเมินชั้นตนไดประเมินไว โดยใหระบุวาเห็นดวย
หรือมคีวามเห็นแตกตางในประเด็นตาง ๆ อยางไรบาง

--------------------------------


	àÍ¡ÊÒÃËÁÒÂàÅ¢ 5
	¤ÇÒÁàËç¹¢Í§¼ÙéºÑ§¤ÑººÑªÒàË¹×Í�
	¤ÇÒÁàËç¹¢Í§¼ÙéºÑ§¤ÑººÑªÒàË¹×Í�
	¤ÓÍ¸ÔºÒÂàÍ¡ÊÒÃ5.pdf
	¤ÓÍ¸ÔºÒÂ àÍ¡ÊÒÃËÁÒÂàÅ¢ 5




