แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของลูกจ้ างประจํา
หน้ าที่ความรับผิดชอบปั จจุบนั
ครัง้ ที่ 1 (1 ต.ค……. – 31 มี.ค…….)
ครัง้ ที่ 2 (1 เม.ย……. – 30 ก.ย……..)
1……………………………………………………………………………………………………..
ชื่อผู้รับการประเมิน
2…………………………………………………………………………………………………….
ตําแหน่ง
หมวด
3…………………………………………………………………………………………………….
ค่าจ้ าง
สังกัด โรงพยาบาล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 1 การประเมิน
1.1 การประเมิน
1) ให้ คะแนนประเมินทังผลงานและคุ
้
ณลักษณะในการปฏิบตั ิงาน
2) หากประสงค์จะประเมินเรื่ องใดเพิ่มขึ ้น ให้ ระบุเรื่ องที่จะประเมินในองค์ประกอบอื่น ๆ
หัวข้ อ

1

รายการประเมิน

ผลงาน
1.1 ปริมาณผลงาน (พิจารณาจากปริมาณผลงาน เปรี ยบเทียบ
กับเป้าหมาย ข้ อตกลง หรื อมาตรฐานของงาน)
1.2 คุณภาพของงาน (พิจารณาจากความถูกต้ อง ความครบถ้ วน
ความสมบูรณ์ และความประณีต หรื อคุณภาพอื่น ๆ)
1.3 ความทันเวลา (พิจารณาจากเวลาที่ใช้ ปฏิบตั ิงาน เปรี ยบเทียบ
กับเวลาที่กําหนดไว้ สําหรับการปฏิบตั ิงานหรื อภารกิจนัน้ ๆ )

คะแนน
เต็ม

10
10
10

ครัง้ ที่ 1
ดีเด่น
ยอมรับได้ ต้ องปรับปรุง
(90-100%) (60-89%) (ตํ่ากว่า 60%)

ครัง้ ที่ 2
คะแนนรวม
ดีเด่น
ยอมรับได้ ต้ องปรับปรุง
ที่ได้ รับ
(90-100%) (60-89%) (ตํ่ากว่า 60%)

คะแนนรวม
ที่ได้ รับ

-2หัวข้ อ

2

รายการประเมิน

1.4 ความคุ้มค่าของการใช้ ทรัพยากร(พิจารณาจากความสัมพันธ์
ระหว่างทรัพยากรที่ใช้ กบั ผลผลิตของงาน หรื อโครงการ
1.5 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบตั ิได้ (พิจารณาจากผลผลิต
หรื อผลลัพธ์ของผลงานเปรี ยบเทียบกับเป้าหมาย
หรื อวัตถุประสงค์ของงาน
1.6 องค์ประกอบอื่น ๆ
1)……………………………………………
2)…………………………………………..
รวมคะแนนด้ านผลงาน
คุณลักษณะการปฏิบตั ิงาน
2.1 ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบตั ิงาน
(พิจารณาจากความรอบรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับงานใน
หน้ าที่ งานที่เกี่ยวข้ องและเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน รวมทังความขยั
้
นหมัน่ เพียร ตังใจทํ
้ างานให้
สําเร็จโดยไม่ยอ่ ท้ อต่อปั ญหาและอุปสรรค)
2.2 การรักษาวินยั และปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับการเป็ น
ลูกจ้ างประจํา (พิจารณาจากการปฏิบตั ิตนตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีใน
การเคารพกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทังการปฏิ
้
บตั ิตนอยูใ่ น
กรอบจรรยาบรรณ และค่านิยมของหน่วยงาน)
2.3 ความรับผิดชอบ(พิจารณาจากการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ที่
ได้ รับมอบหมายโดยเต็มใจ มุง่ มัน่ ทํางานให้ สําเร็ จลุลว่ ง
และยอมรับผลที่เกิดจากการทํางาน)

คะแนน
เต็ม
10
10

10

10

10

ครัง้ ที่ 1
ดีเด่น
ยอมรับได้ ต้ องปรับปรุง
(90-100%) (60-89%) (ตํ่ากว่า 60%)

ครัง้ ที่ 2
คะแนนรวม
ดีเด่น
ยอมรับได้ ต้ องปรับปรุง
ที่ได้ รับ
(90-100%) (60-89%) (ตํ่ากว่า 60%)

คะแนนรวม
ที่ได้ รับ

-3หัวข้ อ

รายการประเมิน

2.4 ความร่วมมือ (พิจารณาจากความสามารถในการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างเหมาะสม อันเป็ นผลทําให้ งานลุลว่ งไป
ด้ วยดี)
2.5 สภาพการมาปฏิบตั ิงาน (พิจารณาจากการตรงต่อเวลา
การลาหยุดงาน การขาดงาน)
2.6 การวางแผน (พิจารณาจากความสามารถในการคาดการณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล กําหนดเป้าหมายและวิธีปฏิบตั ิงาน
ให้ เหมาะสม)
2.7 ความคิดริเริ่ม (พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ ม
ปรับปรุงงานให้ เกิดผลสําเร็จได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
กว่าเดิม รวมทังมี
้ ความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะมาใช้ ประโยชน์
ต่อองค์กร)
2.8 คุณลักษณะอื่น ๆ (ถ้ ามี)
1)…………………………………………..
2)…………………………………………..
้ หมวดแรงงาน กึง่ ฝี มือ และฝี มือ
(ตําแหน่งลูกจ้ างประจําตังแต่
ให้ ประเมินข้ อ 2.1-2.5 เป็ นอย่างน้ อย ตําแหน่งลูกจ้ างประจํา
หมวดฝี มือพิเศษระดับต้ น ระดับกลาง ระดับสูง และเฉพาะ
ให้ ประเมินทุกข้ อ)
รวมคะแนนด้ านคุณลักษณะการปฏิบตั ิงาน
คะแนนรวม 1-2

คะแนน
เต็ม
5
5
5
5

100

ครัง้ ที่ 1
ดีเด่น
ยอมรับได้ ต้ องปรับปรุง
(90-100%) (60-89%) (ตํ่ากว่า 60%)

ครัง้ ที่ 2
คะแนนรวม
ดีเด่น
ยอมรับได้ ต้ องปรับปรุง
ที่ได้ รับ
(90-100%) (60-89%) (ตํ่ากว่า 60%)

คะแนนรวม
ที่ได้ รับ

-41.2 สรุปผลการประเมิน
คะแนน
ผลการประเมิน
ครัง้ ที่ 1 ……………….
ครัง้ ที่ 2 …….………….

ดีเด่น
(90 – 100 %)
( )
( )

เป็ นที่ยอมรับได้
(60 – 89 %)
( )
( )

ต้ องปรับปรุง
(ตํ่ากว่า 60 %)
( )
( )

ตอนที่ 2 ความเห็นของผู้ประเมินชัน้ ต้ นเกี่ยวกับการพัฒนา การเลื่อนขัน้ ค่ าจ้ าง และอื่น ๆ
2.1 ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาฝึ กอบรมและการแก้ ไขการปฏิบัตงิ าน (ระบุความถนัด จุดเด่น
และสิง่ ที่ควรพัฒนาของผู้รับการประเมิน)
ครั ง้ ที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.)
ครั ง้ ที่ 1 (ต.ค. – 31 มี.ค. ของปี ถัดไป)

-52.2 ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้ ค่ าจ้ าง
ครั ง้ ที่ 1
ควรเลื่อนขึ ้นค่าจ้ าง 1 ขัน้ (ผลประเมิน 90 – 100 %)
ควรเลื่อนขันค่
้ าจ้ าง 0.5 ขัน้ (ผลประเมิน 60 – 89 %)
ไม่ควรเลื่อนขันค่
้ าจ้ าง (ผลประเมินตํ่ากว่า 60 %)

ครั ง้ ที่ 2
ควรเลื่อนขันค่
้ าจ้ าง 1 ขัน้ (ผลประเมิน 90 – 100 %)
ควรเลื่อนขันค่
้ าจ้ าง 0.5 ขัน้ (ผลประเมิน 60 – 89 %)
ไม่ควรเลื่อนขันค่
้ าจ้ าง (ผลประเมินตํ่ากว่า 60 %)

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขันค่
้ าจ้ าง (โดยเฉพาะกรณี
เสนอเลื่อนขันค่
้ าจ้ าง 1 ขัน้ และกรณีเสนอไม่ควรเลื่อน

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขันค่
้ าจ้ าง (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเลื่อนขันค่
้ าจ้ าง 1 ขัน้ และกรณีเสนอ

ขันค่
้ าจ้ าง ให้ ระบุให้ ชดั เจน)
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

ไม่ควรเลื่อนขันค่
้ าจ้ าง ให้ ระบุให้ ชดั เจน)
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
ควรเลื่อนขันค่
้ าจ้ าง 1.5 ขัน้ ตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้ วยการเลื่อนขันค่
้ าจ้ างลูกจ้ างประจําของ
ส่วนราชการ พ.ศ.2544 ข้ อ 12 วรรคสาม

ลงชื่อ……………………………………….ผู้ประเมิน
(…………………………………….)
ตําแหน่ง……………………………………..
วันที่………………………………………….

เหตุผล (ระบุวา่ ผลการประเมินดีเด่น เข้ าเกณฑ์เลื่อน
ขันค่
้ าจ้ าง 1 ขัน้ ในครัง้ แรก แต่มีข้อจํากัด
เรื่ องโควตาและผลประเมินดีเด่นอีกในครัง้ ที่ 2
และมีโควตาให้ เลื่อนขันค่
้ าจ้ างได้ อย่างไรบ้ าง)
……………………………………………………………
…………………………………………………………….
……………………………………………………………
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………………….ผู้ประเมิน
(…………………………………….)
ตําแหน่ง……………………………………..
วันที่…………………………………………..

-6ตอนที่ 3 ความเห็นของผู้ประเมินเหนือขึน้ ไป
ครั ง้ ที่ 1
( ) เห็นด้ วยกับการประเมินข้ างต้ น
( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้ างต้ น ดังนี ้
(1) การให้ คะแนนในการประเมิน………………….
……………………………………………………………..

ครั ง้ ที่ 2
( ) เห็นด้ วยกับการประเมินข้ างต้ น
( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้ างต้ น ดังนี ้
(1) การให้ คะแนนในการประเมิน……………………
……………………………………………………………

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
(2) การพัฒนาผู้รับการประเมิน……………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
(3) การเลื่อนขันค่
้ าจ้ าง ……………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(2) การพัฒนาผู้รับการประเมิน…………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(3) การเลื่อนขันค่
้ าจ้ าง……………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………………….
(นายกิตติพงศ์ อุบลสะอาด)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลับแล
วันที่………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………………….
(นายกิตติพงศ์ อุบลสะอาด)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลับแล
วันที่…………………………………………

-7ตอนที่ 4 ความเห็นของผู้ประเมินเหนือขึน้ ไปอีกชัน้ หนึ่ง
ครั ง้ ที่ 1
( ) เห็นด้ วยกับการประเมินข้ างต้ น
( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้ างต้ น ดังนี ้
(1) การให้ คะแนนในการประเมิน………………….
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
(2) การพัฒนาผู้รับการประเมิน……………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
(3) การเลื่อนขันค่
้ าจ้ าง..……………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

ครั ง้ ที่ 2
( ) เห็นด้ วยกับการประเมินข้ างต้ น
( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้ างต้ น ดังนี ้
(1) การให้ คะแนนในการประเมิน……………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(2) การพัฒนาผู้รับการประเมิน…………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(3) การเลื่อนขันค่
้ าจ้ าง ……………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………………….
(………………………………………..)
ตําแหน่ง ……………………………………
วันที่………………………………………………..

ลงชื่อ…………………………………………….
(…………………………………………)
ตําแหน่ง…………………………………………..
วันที่………………………………………………..

