(เอกสำรหมำยเลข 1/1)

แบบมอบหมายงาน
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา
สังกัดสานักงาน ก.ค.ศ.
ชื่อ – สกุล ……………………………..………………………….. ตำแหน่ง …………………………..............ระดับ……...…………………
 กลุ่มงำนบริกำรพื้นฐำน

 กลุ่มงำนสนับสนุน

 กลุ่มงำนช่ำง

 กลุ่มงำนเทคนิคพิเศษ

ภำรกิจ / สำนักงำน........................................................................................................................................................
รอบกำรประเมิน

 ครั้งที่ 1

ผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม - 31 มีนำคม ของปีถัดไป

 ครั้งที่ 2

ผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน - 30 กันยำยน ของปีเดียวกัน

ภำระงำน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เป้ำหมำย/มำตรฐำน
ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องกำร

ระยะเวลำ
แล้วเสร็จ

ผู้มอบ

ลงชื่อ
ผู้รับมอบ

ว /ด /ป

-2กำรฝึกอบรม / ดูงำน / สัมมนำ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ความเห็นของผู้มอบหมายงาน (ควำมสำคัญของงำนที่มอบหมำย จุดเด่นของผู้ได้รับกำรมอบหมำยงำน ควำมรู้
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เฉพำะตัว)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ.......................................................
(....................................................)
ตำแหน่ง......................................................

(เอกสำรหมำยเลข 1/2)

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา
 ครั้งที่ 1 ( 1 ต.ค. ………. - 31 มี.ค. ……….)  ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. ……….- 30 ก.ย. ……….)
ชื่อผู้รับกำรประเมิน……………………………………………………………………………………………............................……………
ตำแหน่ง…………………………………………………………….กลุ่มงำน……………...……………………..ค่ำจ้ำง…………………บำท
สังกัด………………………………..................................................................……………………………………………………………
หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน
1. …………………………..………………………………………………………….......................……………………………………...
2. …………………………..………………………………………………………….......................……………………………………...
3. …………………………..………………………………………………………….......................……………………………………...
ตอนที่ 1 การประเมิน
1.1 การประเมิน
1) ให้คะแนนประเมินทั้งผลงำนและคุณลักษณะในกำรปฏิบัติงำน
2) หำกประสงค์จะประเมินเรื่องใดเพิ่มขึ้น ให้ระบุเรื่องที่จะประเมินในองค์ประกอบอื่น ๆ
รายการประเมิน
1. ผลงำน
1.1 ปริมำณผลงำน (พิจำรณำจำกปริมำณผลงำนเปรียบเทียบกับ
เป้ำหมำย ข้อตกลง หรือมำตรฐำนของงำน)
1.2 คุณภำพของงำน (พิจำรณำจำกควำมถูกต้อง ควำมครบถ้วน ควำม
สมบูรณ์ และควำมประณีต หรือคุณภำพอื่น ๆ)
1.3 ควำมทันเวลำ (พิจำรณำจำกเวลำที่ใช้ปฏิบัติงำนเปรียบเทียบกับเวลำ
ที่กำหนดไว้สำหรับกำรปฏิบัติงำน หรือภำรกิจนั้น ๆ)
1.4 ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกร (พิจำรณำจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ทรัพยำกรที่ใช้กับผลผลิตของงำน หรือโครงกำร)
1.5 ผลสัมฤทธิ์ของงำนที่ปฏิบัติได้ (พิจำรณำจำกผลผลิต หรือผลลัพธ์ของ
ผลงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย หรือวัตถุประสงค์ของงำน)
รวมคะแนนด้านผลงาน

คะแนน
เต็ม
15
20
10
10
15
70

คะแนนประเมิน
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

-2คะแนน
เต็ม

รำยกำรประเมิน
2. คุณลักษณะกำรปฏิบัติงำน
2.1 ควำมสำมำรถ และควำมอุตสำหะในกำรปฏิบัติงำน (พิจำรณำจำก
ควำมรอบรู้ควำมเข้ำ ใจเกี่ย วกับ งำนในหน้ำที่ งำนที่เกี่ยวข้องและ
เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ในกำรปฏิบัติง ำน รวมทั้ง ควำมขยัน หมั่น เพีย ร
ตั้งใจทำงำนให้สำเร็จโดยไม่ย่อท้อ ต่อปัญหำและอุปสรรค)
2.2 กำรรั ก ษำวินั ย และปฏิ บั ติ ต นเหมำะสมกับ กำรเป็ น ลู ก จ้ ำงประจ ำ
(พิจำรณำจำกกำรปฏิบัติตนตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร
ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรเคำรพกฎระเบียบต่ำง ๆ รวมทั้งกำร
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจรรยำบรรณ และค่ำนิยมของหน่วยงำน)
2.3 ควำมรั บ ผิ ด ชอบ (พิ จ ำรณำจำกกำรปฏิ บั ติ ง ำนในหน้ ำ ที่ ที่ ได้ รั บ
มอบหมำยโดยเต็มใจ มุ่งมั่น ทำงำนให้สำเร็จลุล่วง และยอมรับผลที่
เกิดจำกกำรทำงำน)
2.4 ควำมร่วมมือ (พิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
อย่ำงเหมำะสม อันเป็นผลทำให้งำนลุล่วงไปด้วยดี)
2.5 สภำพกำรปฏิบัติงำน (พิจำรณำจำกกำรตรงต่อเวลำ กำรลำหยุดงำน
กำรขำดงำน)
2.6 กำรวำงแผน (พิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรคำดกำรณ์ กำรวิเครำะห์
ข้อมูล กำหนดเป้ำหมำยและวิธีปฏิบัติงำนให้เหมำะสม)
2.7 ควำมคิดริเริ่ม (พิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรคิดริเริ่ม ปรับปรุงงำน
ให้ เกิดผลสำเร็จได้ อย่ ำงมีป ระสิ ทธิภ ำพยิ่งขึ้นกว่ำเดิมรวมทั้งมีควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ มำใช้ประโยชน์ต่อองค์กร)

คะแนนประเมิน
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

5

5

5

5
4
3
3

รวมคะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน

30

คะแนนรวม 1 + 2

100

1.2 สรุปผลการประเมิน
คะแนน
ผลกำรประเมิน

ดีเด่น
(90 - 100 %)

เป็นที่ยอมรับได้
(60 - 89 %)

ต้องปรับปรุง
(ต่ำกว่ำ 60%)

ครั้งที่ 1

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

( )

( )

( )

ครั้งที่ 2

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

( )

( )

( )

-3ตอนที่ 2 ควำมเห็นของผู้ประเมินชั้นต้นเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง และอื่น ๆ
2.1 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝึกอบรม และกำรแก้ไขกำรปฏิบัติงำน (ระบุควำมถนัด จุดเด่น
และสิ่งที่ควรพัฒนำของผู้รับกำรประเมิน)
ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค. ของปีถัดไป)

ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.)

2.2 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

 ควรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง 1 ขั้น (ผลประเมิน 90-100%)
 ควรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60-89%)
 ไม่ควรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง (ผลกำรประเมินต่ำกว่ำ 60%)
ระบุ เหตุ ผ ลในกำรเสนอเลื่ อนขั้น ค่ ำจ้ ำง (โดยเฉพำะกรณี
เสนอเลื่ อนขั้ นค่ ำจ้ ำง 1 ขั้ น และกรณี เสนอไม่ ควรเลื่ อนขั้ น
ค่ำจ้ำง ให้ระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

 ควรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง 1 ขั้น (ผลประเมิน 90-100%)
 ควรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60-89%)
 ไม่ควรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง (ผลกำรประเมินต่ำกว่ำ 60%)
ระบุ เหตุ ผ ลในกำรเสนอเลื่ อนขั้น ค่ ำจ้ำง (โดยเฉพำะกรณี
เสนอเลื่ อนขั้ นค่ ำจ้ำง 1 ขั้ น และกรณี เสนอไม่ ควรเลื่ อนขั้ น
ค่ำจ้ำง ให้ระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 ควรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง 1.5 ขั้น ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร
พ.ศ. 2544 ข้อ 12 วรรคสำม เหตุผล (ระบุว่ำผลกำรประเมิน
ดีเด่น เข้ำเกณฑ์เลื่อนขั้นค่ำจ้ำง 1 ขั้น ในครั้งแรก แต่มีข้อจำกัด
เรื่องโควตำและผลประเมินดีเด่นอีกในครั้งที่ 2 และโควตำ
ให้เลื่อนขั้นค่ำจ้ำงได้อย่ำงไรบ้ำง)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

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

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

-4ตอนที่ 4 ควำมเห็นของผู้ประเมินเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

( ) เห็นด้วยกับกำรประเมินข้ำงต้น
( ) มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกกำรประเมินข้ำงต้น ดังนี้
(1) กำรให้คะแนนในกำรประเมิน………............……
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………….........................................................................
(2) กำรพัฒนำผู้รับกำรประเมิน………........………..
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……….......................................................................……
(3) กำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง…………………............………
………………………………………………..........................……
……………………………………………………………………………
………………………...............................................…………

( ) เห็นด้วยกับกำรประเมินข้ำงต้น
( ) มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกกำรประเมินข้ำงต้น ดังนี้
(1) กำรให้คะแนนในกำรประเมิน……...........………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………….......................................................................…
(2) กำรพัฒนำผู้รับกำรประเมิน…………........……..
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……….......................................................................……
(3) กำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง………...........…….……………
…………………………………….......................…………………
……………………………………………………………………………
…………………………...............................................………

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

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

