
 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต 

สําหรับ ลูกจางประจํา 
 
สวนท่ี 1: ขอมูลของผูรับการประเมิน 
รอบการประเมิน � ครั้ง ท่ี 1  1 ตุลาคม   ถึง 31 มีนาคม 
รอบการประเมิน � ครั้ง ท่ี 2  1 เมษายน   ถึง 30 กันยายน 
 
ชื่อผูรับการประเมิน           
ตําแหนง      กลุมงาน       
คาจาง    สังกัด         
 
ชื่อผูบังคับบัญชา/ ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)         
ตําแหนง             
 
หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน 
1.              
2.              
3.              
 
 
คําช้ีแจง 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับลูกจางประจํา มี 6 สวน ประกอบดวย 
สวนท่ี 1: ขอมูลของผูรับการประเมิน เพ่ือระบุรายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับตัวผูรับการประเมิน 
สวนท่ี 2 : แบบกําหนดและประเมินผลงาน 
สวนท่ี 3 : แบบกําหนดและประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
สวนท่ี 4: สรปุผลการประเมิน โดยใชเพ่ือกรอกคาคะแนนการประเมินในองคประกอบดานผลงาน องคประกอบ
ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน และน้ําหนักของท้ังสององคประกอบ ในแบบสรปุสวนท่ี 4 นี้ ยังใชสําหรับ
คํานวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมดวย 
สวนท่ี 5: การรับทราบผลการประเมิน ผูรับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
สวนท่ี 6: ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปกลั่น กรองผลการประเมิน และให
ความเห็น 

 

เอกสารหมายเลข 2.3 



 
สวนท่ี 2 : แบบกําหนดและประเมินผลงาน รอบการประเมิน    ครั้งท่ี 1    ครั้งท่ี 2 
ชื่อผูรับการประเมิน  ................................................................................................................................       ลงนาม ..............................................................  
ตําแหนง ...................................................................................................................................................  
หนวยงาน .................................................................................................................................................  
ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน .....................................................................................................................       ลงนาม ..............................................................  
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนประเมิน 

(ครั้งท่ี 1) 

คะแนนประเมิน 
(ครั้งท่ี 2) 

1. ปริมาณผลงาน 
 (พิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบกับ เปาหมาย ขอตกลง หรือมาตรฐานของงาน) 

15  
 

2 คุณภาพของงาน  
(พิจารณาจากความถูกตอง ความครบถวน ความสมบูรณ และความประณีต หรือคุณภาพอ่ืน  ๆ)  15  

 

3 ความทันเวลา  
(พิจารณาจากเวลาท่ีใชปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเวลาท่ีกําหนดไวสําหรับการปฏิบัติงาน หรือภารกิจนั้น ๆ ) 15  

 

4 ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีปฏิบัติได  
(พิจารณาจากผลผลิต หรือผลลัพธ ความสมบูรณ และความประณีต หรือคุณภาพอ่ืน ๆ) 

15  
 

5 ความคุมคาของการใชทรัพยากร  
(พิจารณาจากความสัมพันธ ระหวางทรัพยากรท่ีใชกับผลผลิตของงาน หรือโครงการ 

10  
 

รวมคะแนนดานผลงาน 70  
 

 
 
 
 
 
 



 
สวนท่ี 3 : แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ รอบการประเมิน    ครั้งท่ี 1    ครั้งท่ี 2 
ชื่อผูรับการประเมิน  ................................................................................................................................       ลงนาม ..............................................................  
ตําแหนง ...................................................................................................................................................  
หนวยงาน .................................................................................................................................................  
ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน .....................................................................................................................       ลงนาม ..............................................................  

คุณลักษณะการปฏิบัติงานท่ีประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนประเมิน 

(ครั้งท่ี 1) 
คะแนนประเมิน 

(ครั้งท่ี 2) 
2.1 ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
 (พิจารณา จากความรอบรู ความเขาใจเก่ียวกับงานในหนาท่ี งานท่ีเก่ียวของและเครื่องมือใชในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
ความขยันหม่ันเพียร ตั้งใจทํางานใหสําเร็จโดยไมยอทอตอปญหาและอุปสรรค 

5  
 

2.2 การรักษาวินัย  และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนลูกจางประจํา  
(พิจารณาจากการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีในการเคารพกฎระเบียบ
ตาง ๆ รวมท้ังการปฏิบัติตนอยูในกรอบจรรยาบรรณ และคานิยมของหนวยงาน) 

5  
 

2.3 ความรับผิดชอบ 
(พิจารณาจากการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายโดยเต็มใจ มุงม่ันทํางานใหสําเร็จลุลวง และยอมรับผลท่ีเกิด
จากการทํางาน) 

4  
 

2.4 ความรวมมือ  
(พิจารณาจากความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม อันเปนผลทําใหงานลุลวงไปดวยดี) 

4  
 

2.5 สภาพการมาปฏิบัติงาน  
(พิจารณาจากการตรงตอเวลา การลาหยุดงาน การขาดงาน) 

4  
 

2.6 การวางแผนงาน 
 (พิจารณาจากความสามารถในการคาดการณ การวิเคราะหขอมูล กําหนดเปาหมายและวิธีปฏิบัติงานใหเหมาะสม) 

4  
 

2.7 ความคิดริเริ่ม 
 (พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มปรับปรุงงานใหเกิดผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนกวาเดิม รวมท้ังมีความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ มาใชประโยชนตอองคกร) 

4  
 

คะแนนรวมคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 30   

 



 
สวนท่ี 4: สรุปผลการประเมิน 

องคประกอบการประเมิน  
คะแนนเต็ม 

คะแนนประเมิน 
(ครั้งท่ี 1) 

คะแนนประเมิน 
(ครั้งท่ี 2) 

องคประกอบท่ี  1: ผลงาน  70%   

องคประกอบท่ี  2: คุณลักษณะการปฏิบัติงาน  30%   

 
รวม  100%  

 

 
ระดับผลการประเมิน 

 คะแนน ดีเดน เปนท่ียอมรับได ตองปรับปรุง 

 ผลการประเมิน (90 – 100%) (60 – 89%) (ต่ํากวา 60%) 

ครั้งท่ี 1 ........................... (       ) (       ) (       ) 

ครั้งท่ี  2 ........................... (       ) (       ) (       ) 

 
 4.1 ความเห็นเก่ียวกับการพัฒนาฝกอบรม และการแกไขการปฏิบัติงาน (ระบุความถนัด จุดเดน 
และสิ่งท่ีควรพัฒนาของผูรับการประเมิน) 

ครั้งท่ี 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค. ของปถัดไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
            4.2 ความเห็นเก่ียวกับการเลื่อนข้ันคาจาง 

ครั้งท่ี  1 ครั้งท่ี  2 
 
  ควรเลื่อนข้ันคาจาง 1 ชั้น (ผลประเมิน 90 – 100%) 

 
  ควรเลื่อนข้ันคาจาง 1 ชั้น (ผลประเมิน 90 – 100%) 

  ควรเลื่อนข้ันคาจาง 0.5 ชั้น (ผลประเมิน 60 – 89%)   ควรเลื่อนข้ันคาจาง 0.5 ชั้น (ผลประเมิน 60 – 89%) 
  ไมควรเลื่อนข้ันคาจาง (ผลประเมินต่ํากวา 60%) 
 

  ไมควรเลื่อนข้ันคาจาง (ผลประเมินต่ํากวา 60%) 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนข้ันคาจาง (โดยเฉพาะกรณีเสนอ
เลื่อนข้ันคาจาง 1 ข้ัน และกรณีเสนอไมควรเลื่อนข้ันคาจาง ให
ระบุใหชดัเจน) 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนข้ันคาจาง (โดยเฉพาะกรณีเสนอ
เลื่อนข้ันคาจาง 1 ข้ัน และกรณีเสนอไมควรเลื่อนข้ันคาจาง ให
ระบุใหชัดเจน) 

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

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

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

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

................................................................................................... 
 
          ลงชื่อ......................................... ผูประเมิน 
                  (.........................................) 
     ตําแหนง......................................... 
             วันท่ี ....................................... 

................................................................................................... 
  สมควรเลื่อนข้ันคาจาง 1.5 ข้ัน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเลือ่นข้ันคาจางลูกจางประจําของ
สวนราชการ พ.ศ.2544 ขอ 12 วรรคสาม เหตุผล (ระบุวาผลการ
ประเมินดีเดน เขาเกณฑเลื่อนข้ันคาจาง 1 ข้ัน ในครัง้แรก แตมี
ขอจํากัดเรื่องโควตา และผลประเมินดีเดน เขาเกณฑเลื่อนข้ัน
คาจาง 1 ข้ัน ในครั้งแรก แตมีขอจํากัดเรื่องโควตา และผลประเมิน
ดีเดนอีกในครั้งท่ี 2 และมีโควตาใหเลื่อนข้ันคาจางไดอยางไรบาง) 

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

      ลงชื่อ......................................... ผูประเมิน 
                  (.........................................) 
     ตําแหนง......................................... 
             วันท่ี ....................................... 
 

 



 
สวนท่ี 5  การรับทราบผลการประเมิน 

ครั้งท่ี  1 ครั้งท่ี  2 
ผูรับการประเมิน : 
   ไดรับทราบผลการประเมินแลว 
 
ลงชื่อ......................................... ผูรับการประเมิน 
     (.........................................) 
ตําแหนง......................................... 
 วันท่ี ....................................... 

ผูรับการประเมิน : 
   ไดรับทราบผลการประเมินแลว 
 
ลงชื่อ......................................... ผูรับการประเมิน 
     (.........................................) 
ตําแหนง......................................... 
 วันท่ี ....................................... 

ผูประเมิน : 
   ไดแจงผลการประเมินเม่ือวันท่ี............................. 
 
ลงชื่อ......................................... ผูประเมิน 
     (.........................................) 
ตําแหนง......................................... 
 วันท่ี ....................................... 

ผูประเมิน : 
   ไดแจงผลการประเมินเม่ือวันท่ี............................ 
 
ลงชื่อ......................................... ผูประเมิน 
     (.........................................) 
ตําแหนง......................................... 
 วันท่ี ....................................... 

 

สวนท่ี 6 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 

 

ครั้งท่ี  1 ครั้งท่ี  2 
(     ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
(     ) มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้ 
         (1) การใหคะแนนในการประเมิน.................................... 
................................................................................................... 
       (2) การพัฒนาผูรับการประเมิน.......................................... 
................................................................................................... 
        (3) การเลื่อนข้ันคาจาง....................................................... 
................................................................................................... 
 
      ลงชื่อ......................................... ผูประเมิน 
                  (.........................................) 
     ตําแหนง......................................... 
             วันท่ี ....................................... 

(     ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
(     ) มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้ 
         (1) การใหคะแนนในการประเมิน................................... 
................................................................................................... 
       (2) การพัฒนาผูรับการประเมิน......................................... 
................................................................................................... 
        (3) การเลื่อนข้ันคาจาง.................................................... 
................................................................................................... 
 
      ลงชื่อ......................................... ผูประเมิน 
                  (.........................................) 
     ตําแหนง......................................... 
             วันท่ี ....................................... 


