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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ของลูกจ้างกรมการจัดหางาน 
.................................. 

 กรมการจัดหางานเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของลูกจ้างกรมการจัดหางาน ดังนี้ 
 ๑. ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
กรมการจัดหางาน ส าหรับการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ งานของลูกจ้างของ
กรมการจัดหางานที่ก าหนดนี้ มีหลักการที่จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐาน
ของผลส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยส่วนราชการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 ๓. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และน าผลการ
ประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
  ๓.๑ การพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
  ๓.๒ การต่อสัญญาของลูกจ้างทุกประเภทของกรมการจัดหางาน 
  ๓.๓ การเลิกจ้างลูกจ้าง 
  ๓.๔ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ 
 ๔. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะการ
ปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
  ๔.๑ ผลงาน พิจารณาจากองค์ประกอบ 
   (๑) ปริมาณงาน 
   (๒) คุณภาพของงาน 
   (๓) ความทันเวลา 
   (๔) ความคุ้มค่าของงาน 
   (๕) ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ในการน าไปใช้ และประสิทธิผลของงาน 
  ๔.๒ คุณลักษณะการปฏิบัติงาน พิจารณาจากองค์ประกอบ 
   (๑) ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 
   (๒) การรักษาวินัย และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างของกรมการจัดหางาน 
   (๓) ความร่วมมือปฏิบัติงาน 
   (๔) สภาพการมาปฏิบัติงาน 
   (๕) ความซื่อสัตย์สุจริต 
  ๔.๓ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ให้ประเมินจาก
ผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยมีวิธีการและขั้นตอนการประเมินผล ดังนี้ 
   ๔.๓.๑ ก าหนดให้มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในการประเมินแต่ละครั้ง และให้ก าหนด
น้ าหนักคะแนนผลงานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยก าหนดสัดส่วนคะแนนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
สัดส่วนคะแนนของคุณลักษณะการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
   ๔.๓.๒ ส่วนราชการเป็นผู้แบ่งคะแนนให้แต่ละปัจจัยที่จะประเมิน  (รายละอียดในแบบ
ประเมินผล) ตามล าดับความส าคัญของแต่ละปัจจัย และเมื่อรวมแล้วคะแนนเต็มของทุกปัจจัยที่ใช้ประเมินผลงาน 
และคะแนนเต็มของทุกปัจจัยที่ใช้ประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ต้องไม่เกินสัดส่วนคะแนนของผลงานและ
สัดส่วนคะแนนของคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 

/๔.๓.๓ ก าหนด... 



 -๒- 
 

   ๔.๓.๓ ก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับผลการประเมินในแต่ละปัจจัยให้เหมาะสม
ตามสัดส่วนคะแนนของผลงานและสัดส่วนของคะแนนเต็มในแต่ละปัจจัย โดยใช้วิธีค านวณสัดส่วนทาง
คณิตศาสตร์ 
   ๔.๓.๔ ส าหรับกรณีที่คะแนนรวมในการประเมินมีจุดทศนิยม ให้ปัดทิ้งและน าคะแนน
รวมที่ได้ สรุปผลการประเมินตามท่ีก าหนดไว้ ๓ ระดับ 
   ๔.๓.๕ ให้ก าหนดระดับผลการประเมินแต่ละปัจจัยของผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง  
เป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ   คะแนน (ร้อยละ)    ค ำอธิบำย 
 ดีเด่น     ๙๐ – ๑๐๐  ผลงาน หรือคุณลักษณะการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน 
        หรือข้อก าหนด หรือดีเด่น 
  เป็นที่ยอมรับได ้   ๖๐ – ๘๙   ผลงาน หรือคุณลักษณะการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน 
        หรือข้อก าหนด หรือยอมรับได้ 
ไม่ผ่านการประเมิน  ต่ ากว่า ๖๐   ผลงาน หรือคุณลักษณะการปฏิบัติงานต่ ากว่ามาตรฐาน 
        หรือมีข้อบกพร้อมอยู่เสมอ 
    ๔.๓.๖ ให้รวมคะแนนผลการประเมินทั้งสิ้น และคิดเป็นร้อยละ และน ามาเปรียบเทียบ
กับระดับผลการประเมินที่ก าหนดไว้ ๓ ระดับ เพ่ือสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
 

คะแนนเต็ม 
ระดับผลกำรประเมิน 

ดีเด่น 
(๙๐ – ๑๐๐%) 

เป็นที่ยอมรับได้ 
(๖๐ – ๘๙%) 

ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
(ต่ ำกว่ำ ๖๐%) 

๑๐๐ ๙๐ – ๑๐๐ ๖๐ – ๘๙ ๐ – ๕๙ 

ดังตัวอย่างตามเอกสารแนบ 
  ๕. ให้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าปีงบประมาณ           
ปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้  
   ครั้งที่ ๑  ระหว่างวันที่  ๑  ตุลาคม       ถึง  ๓๑  มีนาคม    
   ครัง้ที่ ๒  ระหว่างวันที่  ๑  เมษายน      ถึง  ๓๐  กันยายน      
  ๖. การประเมิน ตามข้อ ๕ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินจัดล าดับผลการประเมิน เรียงล าดับ
จากผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ และผลการประเมินที่ไม่ผ่านการประเมินไว้ในที่
เปิดเผยเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือพิจารณาต่อสัญญาจ้างและเลิกจ้าง ตามล าดับ 
  ๗. ให้มีคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐาน และความเป็นธรรมในการใช้ดุลพินิจของผู้ บังคับบัญชา         
หรือประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอ านาจสั่งต่อสัญญาจ้าง และเลิกสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี          
โดยมีองค์ประกอบตามทีก่ าหนดข้างต้น เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
   ทั้งนี้ ส่วนราชการอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรองให้เกิดความ          
เป็นธรรมด้วยก็ได้ 
  ๘. เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้งแล้ว ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินควร
น าผลการประเมินไปใช้ประกอบการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้รับการประเมิน เพ่ือให้มีการ พัฒนาปรับปรุง            
การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และแผนการพัฒนาผู้รับการประเมินให้มีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานดียิ่งขึ้น 
  ๙. ให้ส่วนราชการวางระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพ่ือน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 
 



 -๓- 
เอกสารแนบ 

 
  ตัวอย่าง  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง มีคะแนนเต็ม       
๑๐๐ คะแนน และก าหนดสัดส่วนผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน เป็น ๕๐ : ๕๐ 
 

รำยกำรประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

ระดับผลกำรประเมิน 
ดีเด่น 

(๙๐ – ๑๐๐%) 
เป็นที่ยอมรับได้ 
(๖๐ – ๘๙%) 

ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
(ต่ ำกว่ำ ๖๐%) 

๑. ผลงำน 

    ๑.๑ ปริมาณงาน 

    ๑.๒ คุณภาพของงาน 

    ๑.๓ ความทันเวลา 

    ๑.๔ ความคุ้มค่า 

    ๑.๕ ผลสัมฤทธิ ์

๒. คุณลักษณะ 

    ๒.๑ ความสามารถ และความอุตสาหะ 

และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

    ๒.๒ การรักษาวินัย และปฏิบัติตน

เหมาะสมกับการเป็นลูกจ้าง 

    ๒.๓ ความร่วมมือปฏิบัติงาน 

    ๒.๔ สภาพการมาปฏิบัติงาน 

    ๒.๕ ความซื่อสัตย์สุจริต 

  

     

๕๐ 

... 

... 

... 

... 

... 

๕๐ 

... 

 

... 

 

... 

... 

... 

 

 

   

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๖๐.๐๐ – ๘๙.๐๐ ๐ – ๕๙.๐๐ 
 

 



-๑- 
 

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างส านักงาน............................................... 
 

 ครั้งที่ ๑   ( ๑  ตุลาคม   ............  –  ๓๑  มีนาคม  ........... )      หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน 
ชื่อผู้รับการประเมิน........................................................................     ๑. ........................................................................................... 
ต าแหน่ง......................................... กลุ่มงาน...................................    ๒. ......................................................................................... 
ค่าจ้าง............................................ สังกัด ........................................   ๓. ........................................................................................... 
 

 ครั้งที่ ๒   ( ๑  เม.ย.   ............  –  ๓๐  กันยายน  ........... )      หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน 
ชื่อผู้รับการประเมิน........................................................................     ๑. ...........................................................................................  
ต าแหน่ง......................................... กลุ่มงาน ..................................    ๒. ........................................................................................... 
ค่าจ้าง............................................ สังกัด ........................................   ๓. ...........................................................................................  
 

ตอนที่ ๑  การประเมิน 
 ๑.๑ การประเมิน 
  ๑) ให้คะแนนประเมินทั้งผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
  ๒) หากประสงค์จะประเมินเรื่องใดเพ่ิมขึ้น ให้ระบุเรื่องที่จะประเมินในองค์ประกอบอ่ืนๆ 
 

หัวข้อ รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

ครั้งท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ 
ดีเด่น 
๙๐-

๑๐๐% 

ยอมรับได้ 
๖๐-๘๙% 

ไม่ผ่านการ
ประเมิน 

ต่ ากว่า ๖๐% 

คะแนน
รวมท่ี
ได้รับ 

ดีเด่น 
๙๐-

๑๐๐% 

ยอมรับ
ได้ 

๖๐-๘๙% 

ไม่ผ่านการ
ประเมิน 

ต่ ากว่า ๖๐% 

คะแนน
รวมท่ี
ได้รับ 

๑ ผลงาน 
๑.๑ ปริมาณผลงาน (พิจารณาจาก
ปริมาณผลงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
ข้อตกลง หรือมาตรฐานของงาน) 
๑.๒ คณุภาพของงาน (พิจารณาจาก
ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความ
สมบูรณ์ และความประณตี หรือคณุภาพ
อื่นๆ) 
๑.๓ ความทันเวลา (พิจารณาจากเวลาที่
ใช้ปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเวลา  
ที่ก าหนดไว้ส าหรับการปฏิบตัิงาน  
หรือภารกจินั้นๆ 
 
 

         

 
 



-๒- 
 

หัวข้อ รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

ครั้งท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ 
ดีเด่น 
๙๐-

๑๐๐% 

ยอมรับได้ 
๖๐-๘๙% 

ไม่ผ่านการ
ประเมิน 

ต่ ากว่า ๖๐% 

คะแนน
รวมท่ี
ได้รับ 

ดีเด่น 
๙๐-

๑๐๐% 

ยอมรับ
ได้ 

๖๐-๘๙% 

ไม่ผ่านการ
ประเมิน 

ต่ ากว่า ๖๐% 

คะแนน
รวมท่ี
ได้รับ 

 ๑.๔ ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
(พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรัพยากรที่ใช้กับผลผลติของงาน 
 หรือโครงการ) 
๑.๕ ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบัติได้ 
(พิจารณาจากผลผลิต หรือผลลัพธ์ 
ความสมบรูณ์ และความประณตี  
หรือคุณภาพอื่นๆ) 

         

 รวมคะแนนด้านผลงาน          
๒ คุณลักษณะการปฏิบตัิงาน 

๒.๑ ความสามารถ และความอตุสาหะ
และความรับผดิชอบในการปฏิบตังิาน 
(พิจารณาจากความรอบรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี งานท่ีเกี่ยวข้อง
และเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจท างาน
ให้ส าเรจ็โดยไมย่่อท้อต่อปัญหาและ
อุปสรรค) 
๒.๒ การรักษาวินัย และการปฏิบตัิตน
เหมาะสมกับการเป็นลูกจ้าง (พิจารณา
จากการปฏิบตัิตนตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง
ที่ดีในการเคารพกฎระเบียบต่างๆ 
รวมทั้งการปฏิบตัิตนอยู่ในกรอบ
จรรยาบรรณ และค่านิยมของหน่วยงาน) 
๒.๓ ความร่วมมือปฏิบัติงาน (พิจารณา
จากความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อยา่งเหมาะสม อันเป็นผลท าให้
งานลุล่วงไปด้วยดี) 
๒.๔ สภาพการมาปฏิบัติงาน (พิจารณา
จากการตรงต่อเวลา การลา หยุดงาน  
การขาดงาน) 
๒.๕ ความซื่อสตัย์สจุริต (พิจารณาจาก
การประพฤตปิฏิบัติงาน ไม่แสวงหาหรือ
ยอมให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จาก
ต าแหน่งหน้าที่ของตนและไม่ข้องแวะต่อ
อามิส สินจา้ง โดยตรงและทางอ้อม 

         

 รวมคะแนนด้านคุณลักษณะ 
การปฏิบัติงาน 

         

 คะแนนรวม ๑ + ๒ ๑๐๐         
 



-๓- 
๑.๒ สรุปผลการประเมิน 

                             คะแนน                  ดีเด่น                   เป็นที่ยอมรับได้                ไม่ผ่านการประเมิน 

                         ผลการประเมิน        (๙๐ – ๑๐๐%)            (๖๐ – ๘๙%)                    (ต่ ากว่า ๖๐%) 

ครั้งที่  ๑               ………………….            (         )                    (         )                          (         ) 

ครั้งที่  ๒               ………………….            (         )                    (         )                          (         ) 
 

 

ตอนที่ ๒  ความเห็นของผู้ประเมินชั้นต้นเกี่ยวกับการพัฒนา และอ่ืนๆ 
 ๒.๑ ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาฝึกอบรม และการแก้ไขการปฏิบัติงาน (ระบุความถนัด จุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา 
                 ของผู้รับการประเมิน) 
 

ครั้งที่ ๑ 
(๑ ต.ค....... – ๓๑ มี.ค. .........) 

ครั้งที่ ๒ 
(๑ เม.ย. ........ – ๓๐ ก.ย. ..........) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



-๔- 
 ๒.๒ ความเห็นเกี่ยวกับการประเมิน 
 

ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 
 ควรต่อสัญญาจ้าง 
 ควรต่อสัญญาแต่ต้องปรับปรุง 
 ไม่ต่อสัญญา 
ระบุเหตุผลในการเสนอ 
..............................................................................................  
................................................................................. ............. 
..............................................................................................  
..............................................................................................  
.............................................................................................. 
..............................................................................................  

ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน 
             (.................................................) 
ต าแหน่ง ................................................................ 
     วันที่ ................................................................. 
 

 ควรต่อสัญญาจ้าง 
 ควรต่อสัญญาแต่ต้องปรับปรุง 
 ไม่ต่อสัญญา 
ระบุเหตุผลในการเสนอ 
............................................................................................  
............................................................................................  
...................................................................... ...................... 
............................................................................................  
............................................................................................  
............................................................................................ 

ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน 
            (.................................................) 
ต าแหน่ง ................................................................ 
     วันที่ ................................................................. 

 
ตอนที่ ๓  ความเห็นของผู้ประเมินเหนือขึ้นไป 
 

ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 
(  )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(  )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 
      (๑) การให้คะแนนในการประเมิน ................................ 
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
      (๒) การพัฒนาผู้รับการประเมิน ................................... 
..............................................................................................  
..............................................................................................  
.................................................................. ............................ 

ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน 
             (.................................................) 
ต าแหน่ง ................................................................ 
     วันที่ ................................................................. 
 

(  )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(  )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 
      (๑) การให้คะแนนในการประเมิน .............................. 
............................................................................................  
............................................................................................  
...................................................................... ...................... 
      (๒) การพัฒนาผู้รับการประเมิน ................................. 
............................................................................................  
....................................................................... ..................... 
............................................................................................  

ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน 
             (.................................................) 
ต าแหน่ง ................................................................ 
     วันที่ ................................................................. 

 
 



-๕- 

ตอนที่ ๔ ความเห็นของผู้ประเมินเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง 

 
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 

(  )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(  )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 
      (๑) การให้คะแนนในการประเมิน ................................ 
..............................................................................................  
..............................................................................................  
      (๒) การพัฒนาผู้รับการประเมิน ................................... 
.......................................................................................... .... 
..............................................................................................  
..............................................................................................  

ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน 
             (.................................................) 
ต าแหน่ง ................................................................ 
     วันที่ ................................................................. 
 

(  )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(  )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 
      (๑) การให้คะแนนในการประเมิน .............................. 
............................................................................................  
............................................................................................ 
      (๒) การพัฒนาผู้รับการประเมิน ................................. 
............................................................................................  
............................................................................................ 
............................................................................................  

ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน 
             (.................................................) 
ต าแหน่ง ................................................................ 
     วันที่ ................................................................. 

 
 


