










แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

(สาํหรับขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีอยูร่ะหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ) 

 

ส่วนที ่๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 

 

รอบการประเมิน    รอบท่ี ๑ (๑ ตุลาคม  ........................ ถึง ๓๑ มีนาคม  ..................... ) 

  รอบท่ี ๒ (๑ เมษายน  ..................... ถึง ๓๐ กนัยายน  .................... ) 

 

ช่ือผูรั้บการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................... 

ตาํแหน่ง...............................................................................ประเภทตาํแหน่ง.............................................................. 

ระดบัตาํแหน่ง......................................................................สังกดั............................................................................... 

 

ช่ือผูป้ระเมิน (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................................. 

ตาํแหน่ง........................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง 

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการน้ีมีดว้ยกนั ๓ หนา้ ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี ๑ :  ขอ้มูลของผูรั้บการประเมิน เพ่ือระบุรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูรั้บการประเมิน 

ส่วนท่ี ๒ :  สรุปผลการประเมิน ใช้เพ่ือกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธ์ิของงาน องค์ประกอบด้านพฤติกรรม 

การปฏิบัติราชการ และนํ้ าหนักของทั้ งสององค์ประกอบ ในแบบสรุปส่วนท่ี ๒ น้ี ยงัใช้สําหรับคํานวณคะแนนผลการ 

ปฏิบติัราชการรวมดว้ย 

- สาํหรับคะแนนองคป์ระกอบดา้นผลสัมฤทธ์ิของงาน ให้นาํมาจากแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน โดยให้แนบทา้ยแบบสรุปฉบบัน้ี 

- สาํหรับคะแนนองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมการปฏิบติัราชการ ให้นาํมาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยให้แนบทา้ยแบบสรุปฉบบัน้ี 

ส่วนท่ี ๓ :  แผนพฒันาการปฏิบติัราชการรายบุคคล ผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมินร่วมกนัจดัทาํแผนพฒันาผลการปฏิบติัราชการ 

ส่วนท่ี ๔ : การรับทราบผลการประเมิน ผูรั้บการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 

ส่วนท่ี ๕ : ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปกลัน่กรองผลการประเมิน แผนพฒันาผลการปฏิบติัราชการ และ

ให้ความเห็น 

 

 

คาํว่า “ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป” สาํหรับผูป้ระเมินตามขอ้ ๒(๙) หมายถึง หวัหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดัผูบ้งัคบับญัชาของผูรั้บการประเมิน 

แบบ ปข.๒/๑ 



ส่วนที ่๒ : การสรุปผลการประเมิน 

 

องคป์ระกอบการประเมิน คะแนน (ก) นํ้าหนกั (ข) 
รวมคะแนน  

(ก x(ข)/๑๐๐ 

องคป์ระกอบท่ี ๑ : ผลสมัฤทธ์ิของงาน   ๕๐   

องคป์ระกอบท่ี ๒ : พฤติกรรมการปฏิบติัราชการ (สมรรถนะ)   ๕๐   

รวม ๑๐๐   

 

ระดับผลการประเมิน 

 ดีเด่น   

 ดีมาก   

 ดี   

 พอใช ้   

 ตอ้งปรับปรุง (ตํ่ากวา่ ๖๐ คะแนน) 

 

ส่วนที ่๓ : แผนพฒันาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ความรู้/ทกัษะ/สมรรถนะ 

ท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันา 
วิธีการพฒันา 

ช่วงเวลาท่ีตอ้งการ 

การพฒันา 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



ส่วนที ่๔ : การรับทราบผลการประเมิน 

 

ผู้รับการประเมิน 

 ไดรั้บทราบผลการประเมินและแผนพฒันาการปฏิบติัราชการรายบุคคลแลว้ 

ลงช่ือ......................................................................... 

(................................................................................) 

ตาํแหน่ง.................................................................... 

วนัท่ี........................................................................... 

ผู้ประเมนิ 

 ไดแ้จง้ผลการประเมินและผูรั้บการประเมินไดล้งนามรับทราบ 

 ไดแ้จง้ผลการประเมินเม่ือวนัท่ี........................................................................ แต่ผูรั้บการประเมินไม่ลงนามรับทราบ  

 โดยมี.......................................................................... เป็นพยาน 

ลงช่ือ......................................................................... พยาน ลงช่ือ......................................................................... 

(................................................................................) (................................................................................) 

ตาํแหน่ง.................................................................... ตาํแหน่ง.................................................................... 

วนัท่ี........................................................................... วนัท่ี........................................................................... 

 

ส่วนที ่๕ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไป 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไป : 

 เห็นดว้ยกบัผลการประเมิน 

 มีความเห็นต่าง ดงัน้ี ................................................................................................................................................. 

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

ลงช่ือ......................................................................... 

(................................................................................) 

ตาํแหน่ง.................................................................... 

วนัท่ี........................................................................... 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไปอกีช้ันหน่ึง (ถ้ามี) : 

 เห็นดว้ยกบัผลการประเมิน 

 มีความเห็นต่าง ดงัน้ี ................................................................................................................................................. 

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

ลงช่ือ......................................................................... 

(................................................................................) 

ตาํแหน่ง.................................................................... 

วนัท่ี........................................................................... 



แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

 

ส่วนที ่๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 

 

รอบการประเมิน    รอบท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ........................ ถึง ๓๑ มีนาคม  ...................... ) 

  รอบท่ี ๒ (๑ เมษายน  ..................... ถึง ๓๐ กนัยายน  .................... ) 

 

ช่ือผูรั้บการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................... 

ตาํแหน่ง .......................................................................  ประเภทตาํแหน่ง  ................................................................ 

ระดบัตาํแหน่ง.................................................................สังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม.............................. 

 

ช่ือผูป้ระเมิน (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................ 

ตาํแหน่ง...................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง 

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการน้ีมีดว้ยกนั ๓ หนา้ ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี ๑ :  ขอ้มูลของผูรั้บการประเมิน เพ่ือระบุรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูรั้บการประเมิน 

ส่วนท่ี ๒ :  สรุปผลการประเมิน ใช้เพ่ือกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธ์ิของงาน องค์ประกอบด้านพฤติกรรม 

การปฏิบัติราชการ และนํ้ าหนักของทั้ งสององค์ประกอบ ในแบบสรุปส่วนท่ี ๒ น้ี ยงัใช้สําหรับคํานวณคะแนนผลการ 

ปฏิบติัราชการรวมดว้ย 

- สาํหรับคะแนนองคป์ระกอบดา้นผลสัมฤทธ์ิของงาน ให้นาํมาจากแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน โดยให้แนบทา้ยแบบสรุปฉบบัน้ี 

- สาํหรับคะแนนองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมการปฏิบติัราชการ ให้นาํมาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยให้แนบทา้ยแบบสรุปฉบบัน้ี 

ส่วนท่ี ๓ :  แผนพฒันาการปฏิบติัราชการรายบุคคล ผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมินร่วมกนัจดัทาํแผนพฒันาผลการปฏิบติัราชการ 

ส่วนท่ี ๔ : การรับทราบผลการประเมิน ผูรั้บการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 

ส่วนท่ี ๕ : ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปกลัน่กรองผลการประเมิน แผนพฒันาผลการปฏิบติัราชการ และ

ให้ความเห็น 

 

 

คาํว่า “ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป” สาํหรับผูป้ระเมินตามขอ้ ๒(๙) หมายถึง หวัหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดัผูบ้งัคบับญัชาของผูรั้บการประเมิน 

แบบ ปข.๒/๑ 



ส่วนที ่๒ : การสรุปผลการประเมิน 

 

องคป์ระกอบการประเมิน คะแนน (ก) นํ้าหนกั (ข) 
รวมคะแนน  

(ก x ข)/๑๐๐ 

องคป์ระกอบท่ี ๑ : ผลสมัฤทธ์ิของงาน   ๙๐   

องคป์ระกอบท่ี ๒ : พฤติกรรมการปฏิบติัราชการ (สมรรถนะ)   ๑๐   

รวม ๑๐๐   

 

ระดับผลการประเมิน 

 ดีเด่น   

 ดีมาก   

 ดี   

 พอใช ้   

 ตอ้งปรับปรุง (ตํ่ากวา่ ๖๐ คะแนน) 

 

ส่วนที ่๓ : แผนพฒันาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ความรู้/ทกัษะ/สมรรถนะ 

ท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันา 
วิธีการพฒันา 

ช่วงเวลาท่ีตอ้งการ 

การพฒันา 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ผลสมัฤทธ์ิของงาน ๗๐ % สมรรถนะ ๓๐ % แกไ้ขโดย ประกาศหลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการประเมินผลฯ ฉบบัท่ี ๒ ตั้งแต่รอบการประเมินวนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง 

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นตน้มา  ทั้งน้ีสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มสรุปผลการ

ประเมินผลฯ ไดท่ี้ http://www.moj.go.th/th/home-pd 

 



ส่วนที ่๔ : การรับทราบผลการประเมิน 

 

ผู้รับการประเมิน 

 ไดรั้บทราบผลการประเมินและแผนพฒันาการปฏิบติัราชการรายบุคคลแลว้ 

ลงช่ือ......................................................................... 

                 (                                                         ) 

ตาํแหน่ง ....................................................................... 

วนัท่ี........................................................................... 

ผู้ประเมนิ 

 ไดแ้จง้ผลการประเมินและผูรั้บการประเมินไดล้งนามรับทราบ 

 ไดแ้จง้ผลการประเมินเม่ือวนัท่ี........................................................................ แต่ผูรั้บการประเมินไม่ลงนามรับทราบ  

 โดยมี.......................................................................... เป็นพยาน 

ลงช่ือ......................................................................... พยาน ลงช่ือ......................................................................... 

(................................................................................) (................................................................................) 

ตาํแหน่ง.................................................................... ตาํแหน่ง.................................................................... 

วนัท่ี........................................................................... วนัท่ี........................................................................... 

 

ส่วนที ่๕ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไป 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไป : 

 เห็นดว้ยกบัผลการประเมิน 

 มีความเห็นต่าง ดงัน้ี ................................................................................................................................................. 

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

ลงช่ือ......................................................................... 

(................................................................................) 

ตาํแหน่ง.................................................................... 

วนัท่ี........................................................................... 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไปอกีช้ันหน่ึง (ถ้ามี) : 

 เห็นดว้ยกบัผลการประเมิน 

 มีความเห็นต่าง ดงัน้ี ................................................................................................................................................. 

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

ลงช่ือ......................................................................... 

(................................................................................) 

ตาํแหน่ง.................................................................... 

วนัท่ี........................................................................... 



 

แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 

รอบการประเมิน    รอบท่ี ๑ (๑ ตุลาคม  ........................ ถึง ๓๑ มีนาคม  ..................... )   รอบท่ี ๒ (๑ เมษายน  ..................... ถึง ๓๐ กนัยายน  .................... ) 

 

ช่ือผูรั้บการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................  ลงนาม ............................................................................... 

 

ช่ือผูป้ระเมิน (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................  ลงนาม ............................................................................... 

ตวัช้ีวดัผลงาน 
คะแนนตามระดบัค่าเป้าหมาย คะแนน  

(ก) 

นํ้าหนกั  

(ข) 

คะแนนรวม  

(ก x ข)/๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑                

๒                

๓                

รวม   ๑๐๐  

 

 หมายเหตุ  :  ในการประเมินใหค้าํนึงถึง ปริมาณผลงาน, คุณภาพผลงาน, ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาท่ีกาํหนด ความประหยดัหรือความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากร 

แบบ ปข.๑/๑ 



แบบ ปข.๑/๒ 

แบบประเมินสมรรถนะ   

ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน 

ตําแหน่งประเภทวชิาการ  ระดับปฏิบัติการ 

    

รอบการประเมิน    รอบท่ี ๑ (๑ ตุลาคม  ........................ ถึง ๓๑ มีนาคม  ..................... )   รอบท่ี ๒ (๑ เมษายน  ..................... ถึง ๓๐ กนัยายน  .................... ) 

ช่ือผูรั้บการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................  ลงนาม ............................................................................... 

ช่ือผูป้ระเมิน (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................  ลงนาม ............................................................................... 

สมรรถนะ 
ระดบัที ่

คาดหวัง 

คะแนน 

(ก) 

นํา้หนัก 

(ข) 

คะแนนรวม (ค) 

(ค = ก x ข)/๕ 

บันทึกการประเมิน 

โดยผู้ประเมิน (ถ้ามี) 
รายละเอยีดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

๑. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ความมุ่งมัน่จะปฏิบติัหน้าท่ีราชการให้ดีหรือเกินมาตรฐานท่ีมีอยูโ่ดยมาตรฐานน้ีอาจเป็น

ผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมาของตนเอง หรือเกณฑว์ดัผลสมัฤทธ์ิท่ีส่วนราชการกาํหนดข้ึน 

อีกทั้งยงัหมายรวมถึงการสร้างสรรคพ์ฒันาผลงานหรือกระบวนการปฏิบติังานตาม

เป้าหมายท่ียากและทา้ทายชนิดท่ีอาจไม่เคยมีผูใ้ดสามารถกระทาํไดม้าก่อน 

ระดบัของสมรรถนะ 

ระดบัท่ี ๑= แสดงความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการให้ดี 

ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑ และสามารถทาํงานไดผ้ลงานตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒ และสามารถปรับปรุงวิธีการทาํงานเพ่ือให้ได ้ 

ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓ และสามารถกาํหนดเป้าหมาย รวมทั้งพฒันางาน 

เพ่ือให้ไดผ้ลงานท่ีโดดเด่น หรือแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และกลา้ตดัสินใจ แมว้่าการตดัสินใจนั้นจะมี 

ความเส่ียง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

 

๑     คะแนน รายละเอยีด 

๑ จําเป็นต้องได้รับการพฒันาอย่างยิ่ง : ผูถู้กประเมินไม่สามารถ

แสดงออกให้เห็นถึงพฤติกรรมตามระดบัสมรรถนะท่ีกาํหนด 

๒ ต้องได้รับการพฒันา : ผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรมไดน้อ้ยกวา่

คร่ึงของสมรรถนะท่ีกาํหนด  

๓ อยู่ในระดับใช้งานได้ : ผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรมไดม้ากกวา่

คร่ึงของระดบัสมรรถนะท่ีกาํหนด  

๔ อยู่ในระดับท่ีใช้งานได้ดี : ผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรมตาม

ระดบัสมรรถนะท่ีกาํหนด  

๕ อยู่ในระดับท่ีใช้งานได้ดีเยี่ยม : ผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรม

เหนือกวา่ระดบัสมรรถนะท่ีกาํหนด  
 

 

 

 

 

 



สมรรถนะ 
ระดบัที ่

คาดหวัง 

คะแนน 

(ก) 

นํา้หนัก 

(ข) 

คะแนนรวม (ค) 

(ค = ก x ข)/๕ 

บันทึกการประเมิน 

โดยผู้ประเมิน (ถ้ามี) 
รายละเอยีดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

๒. บริการทีด่ี 

ความตั้งใจและความพยายามของขา้ราชการในการให้บริการต่อประชาชน ขา้ราชการ หรือ

หน่วยงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระดบัท่ี ๑=  สามารถให้บริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการไดด้ว้ยความเตม็ใจ  
ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑ และช่วยแกปั้ญหาให้แก่ผูรั้บบริการ  

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒ และให้บริการท่ีเกินความคาดหวงั แมต้อ้งใช้

เวลาหรือความพยายามอยา่งมาก  
ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓ และเขา้ใจ และให้บริการท่ีตรงตามความตอ้งการ

ท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการได ้

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และให้บริการท่ีเป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริงให้แก่

ผูรั้บบริการ 

๑      

๓. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

ความสนใจใฝ่รู้ สัง่สม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ย

การศึกษา คน้ควา้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง จนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เชิง

วิชาการและเทคโนโลยต่ีาง ๆ เขา้กบัการปฏิบติัราชการให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

ระดบัท่ี ๑=  แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑ และมีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน

สาขาอาชีพของตน 

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒ และสามารถนาํความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ มาปรับใชก้บัการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓  และศึกษาพฒันาตนเองให้มีความรู้ และความ

เช่ียวชาญในงานมากข้ึน ทั้งในเชิงลึก และเชิงกวา้งอยา่งต่อเน่ือง 

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และสนบัสนุนการทาํงานของคนในส่วนราชการท่ี

เนน้ความเช่ียวชาญในวิทยาการดา้นต่าง ๆ  

 

๑      



สมรรถนะ 
ระดบัที ่

คาดหวัง 

คะแนน 

(ก) 

นํา้หนัก 

(ข) 

คะแนนรวม (ค) 

(ค = ก x ข)/๕ 

บันทึกการประเมิน 

โดยผู้ประเมิน (ถ้ามี) 
รายละเอยีดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

๔. การยดึมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

การดาํรงตนและประพฤติปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาขา้ราชการเพ่ือรักษาศกัด์ิศรีแห่งความเป็นขา้ราชการ 

ระดบัท่ี ๑=   มีความสุจริต 

ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑   และมีสจัจะเช่ือถือได ้

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒  และยดึมัน่ในหลกัการ 
ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓  และยนืหยดัเพ่ือความถูกตอ้ง 

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และอุทิศตนเพ่ือความยติุธรรม 

๑      

๕. การทาํงานเป็นทมี 

ความตั้งใจท่ีจะทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นส่วนหน่ึงของทีม หน่วยงาน หรือ ส่วนราชการ 

โดยผูป้ฏิบติัมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จาํเป็นตอ้งมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถใน

การสร้างและรักษาสมัพนัธภาพกบัสมาชิกในทีม 

ระดบัท่ี ๑=   ทาํหนา้ท่ีของตนในทีมให้สาํเร็จ 

ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑   และให้ความร่วมมือในการทาํงานกบัเพ่ือน

ร่วมงาน 

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒   และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม 

ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓  และสนบัสนุน ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมทีม เพ่ือให้

งานประสบความสาํเร็จ 

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และสามารถนาํทีมให้ปฏิบติัภารกิจให้ไดผ้ลสาํเร็จ 

๑      

 

 

 

 

รวม     

 

 

 
 



แบบ ปข.๑/๒ 

แบบประเมินสมรรถนะ 

ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  ระดับทักษะพเิศษ 

ตําแหน่งประเภทวชิาการ  ระดับชํานาญการ 

 

รอบการประเมิน    รอบท่ี ๑ (๑ ตุลาคม  ........................ ถึง ๓๑ มีนาคม  ..................... )   รอบท่ี ๒ (๑ เมษายน  ..................... ถึง ๓๐ กนัยายน  .................... ) 

ช่ือผูรั้บการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................  ลงนาม ............................................................................... 

ช่ือผูป้ระเมิน (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................  ลงนาม ............................................................................... 

สมรรถนะ 
ระดบัที ่

คาดหวัง 

คะแนน 

(ก) 

นํา้หนัก 

(ข) 

คะแนนรวม (ค) 

(ค = ก x ข)/๕ 

บันทึกการประเมิน 

โดยผู้ประเมิน (ถ้ามี) 
รายละเอยีดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

๑. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ความมุ่งมัน่จะปฏิบติัหน้าท่ีราชการให้ดีหรือเกินมาตรฐานท่ีมีอยูโ่ดยมาตรฐานน้ีอาจเป็น

ผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมาของตนเอง หรือเกณฑว์ดัผลสมัฤทธ์ิท่ีส่วนราชการกาํหนดข้ึน 

อีกทั้งยงัหมายรวมถึงการสร้างสรรคพ์ฒันาผลงานหรือกระบวนการปฏิบติังานตาม

เป้าหมายท่ียากและทา้ทายชนิดท่ีอาจไม่เคยมีผูใ้ดสามารถกระทาํไดม้าก่อน 

ระดบัของสมรรถนะ 

ระดบัท่ี ๑= แสดงความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการให้ดี 

ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑ และสามารถทาํงานไดผ้ลงานตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒ และสามารถปรับปรุงวิธีการทาํงานเพ่ือให้ไดผ้ล

งานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓ และสามารถกาํหนดเป้าหมาย รวมทั้งพฒันางาน 

เพ่ือให้ไดผ้ลงานท่ีโดดเด่น หรือแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และกลา้ตดัสินใจ แมว้่าการตดัสินใจนั้นจะมีความ

เส่ียง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

 

๒     คะแนน รายละเอยีด 

๑ จําเป็นต้องได้รับการพฒันาอย่างยิ่ง : ผูถู้กประเมินไม่สามารถ

แสดงออกให้เห็นถึงพฤติกรรมตามระดบัสมรรถนะท่ีกาํหนด 

๒ ต้องได้รับการพฒันา : ผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรมไดน้อ้ยกวา่

คร่ึงของสมรรถนะท่ีกาํหนด  

๓ อยู่ในระดับใช้งานได้ : ผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรมไดม้ากกวา่

คร่ึงของระดบัสมรรถนะท่ีกาํหนด  

๔ อยู่ในระดับท่ีใช้งานได้ดี : ผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรมตาม

ระดบัสมรรถนะท่ีกาํหนด  

๕ อยู่ในระดับท่ีใช้งานได้ดีเยี่ยม : ผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรม

เหนือกวา่ระดบัสมรรถนะท่ีกาํหนด  
 

   

 



สมรรถนะ 
ระดบัที ่

คาดหวัง 

คะแนน 

(ก) 

นํา้หนัก 

(ข) 

คะแนนรวม (ค) 

(ค = ก x ข)/๕ 

บันทึกการประเมิน 

โดยผู้ประเมิน (ถ้ามี) 
รายละเอยีดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

๒. บริการทีด่ี 

ความตั้งใจและความพยายามของขา้ราชการในการให้บริการต่อประชาชน ขา้ราชการ หรือ

หน่วยงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระดบัท่ี ๑=  สามารถให้บริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการไดด้ว้ยความเตม็ใจ  
ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑ และช่วยแกปั้ญหาให้แก่ผูรั้บบริการ  

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒ และให้บริการท่ีเกินความคาดหวงั แมต้อ้งใช้

เวลาหรือความพยายามอยา่งมาก  
ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓ และเขา้ใจ และให้บริการท่ีตรงตามความตอ้งการ

ท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการได ้

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และให้บริการท่ีเป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริงให้แก่

ผูรั้บบริการ 

๒      

๓. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

ความสนใจใฝ่รู้ สัง่สม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ย

การศึกษา คน้ควา้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง จนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เชิง

วิชาการและเทคโนโลยต่ีาง ๆ เขา้กบัการปฏิบติัราชการให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

ระดบัท่ี ๑=  แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑ และมีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน

สาขาอาชีพของตน 

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒ และสามารถนาํความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ มาปรับใชก้บัการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓  และศึกษาพฒันาตนเองให้มีความรู้ และความ

เช่ียวชาญในงานมากข้ึน ทั้งในเชิงลึก และเชิงกวา้งอยา่งต่อเน่ือง 

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และสนบัสนุนการทาํงานของคนในส่วนราชการ 

ท่ีเนน้ความเช่ียวชาญในวิทยาการดา้นต่าง ๆ  

 

๒      



สมรรถนะ 
ระดบัที ่

คาดหวัง 

คะแนน 

(ก) 

นํา้หนัก 

(ข) 

คะแนนรวม (ค) 

(ค = ก x ข)/๕ 

บันทึกการประเมิน 

โดยผู้ประเมิน (ถ้ามี) 
รายละเอยีดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

๔. การยดึมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

การดาํรงตนและประพฤติปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาขา้ราชการเพ่ือรักษาศกัด์ิศรีแห่งความเป็นขา้ราชการ 

ระดบัท่ี ๑=   มีความสุจริต 

ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑   และมีสจัจะเช่ือถือได ้

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒  และยดึมัน่ในหลกัการ 
ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓  และยนืหยดัเพ่ือความถูกตอ้ง 

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และอุทิศตนเพ่ือความยติุธรรม 

๒      

๕. การทาํงานเป็นทมี 

ความตั้งใจท่ีจะทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นส่วนหน่ึงของทีม หน่วยงาน หรือ ส่วนราชการ 

โดยผูป้ฏิบติัมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จาํเป็นตอ้งมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถใน

การสร้างและรักษาสมัพนัธภาพกบัสมาชิกในทีม 

ระดบัท่ี ๑=   ทาํหนา้ท่ีของตนในทีมให้สาํเร็จ 

ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑   และให้ความร่วมมือในการทาํงานกบัเพ่ือน

ร่วมงาน 

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒   และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม 

ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓  และสนบัสนุน ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมทีม เพ่ือให้

งานประสบความสาํเร็จ 

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และสามารถนาํทีมให้ปฏิบติัภารกิจให้ไดผ้ลสาํเร็จ 

๒      

 

 

 

 

รวม     

 

 

 



แบบ ปข.๑/๒ 

แบบประเมินสมรรถนะ 

ตําแหน่งประเภทวชิาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 

ตําแหน่งประเภทอาํนวยการ ระดับต้น 

    

รอบการประเมิน    รอบท่ี ๑ (๑ ตุลาคม  ........................ ถึง ๓๑ มีนาคม  ..................... )   รอบท่ี ๒ (๑ เมษายน  ..................... ถึง ๓๐ กนัยายน  .................... ) 

ช่ือผูรั้บการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................  ลงนาม ............................................................................... 

ช่ือผูป้ระเมิน (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................  ลงนาม ............................................................................... 

สมรรถนะ 
ระดบัที ่

คาดหวัง 

คะแนน 

(ก) 

นํา้หนัก 

(ข) 

คะแนนรวม (ค) 

(ค = ก x ข)/๕ 

บันทึกการประเมิน 

โดยผู้ประเมิน (ถ้ามี) 
รายละเอยีดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

๑. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ความมุ่งมัน่จะปฏิบติัหน้าท่ีราชการให้ดีหรือเกินมาตรฐานท่ีมีอยูโ่ดยมาตรฐานน้ีอาจเป็น

ผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมาของตนเอง หรือเกณฑว์ดัผลสมัฤทธ์ิท่ีส่วนราชการกาํหนดข้ึน 

อีกทั้งยงัหมายรวมถึงการสร้างสรรคพ์ฒันาผลงานหรือกระบวนการปฏิบติังานตาม

เป้าหมายท่ียากและทา้ทายชนิดท่ีอาจไม่เคยมีผูใ้ดสามารถกระทาํไดม้าก่อน 

ระดบัของสมรรถนะ 

ระดบัท่ี ๑= แสดงความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการให้ดี 

ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑ และสามารถทาํงานไดผ้ลงานตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒ และสามารถปรับปรุงวิธีการทาํงานเพ่ือให้ไดผ้ล

งานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓ และสามารถกาํหนดเป้าหมาย รวมทั้งพฒันางาน 

เพ่ือให้ไดผ้ลงานท่ีโดดเด่น หรือแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และกลา้ตดัสินใจ แมว้่าการตดัสินใจนั้นจะมีความ

เส่ียง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

๓     คะแนน รายละเอยีด 

๑ จําเป็นต้องได้รับการพฒันาอย่างยิ่ง : ผูถู้กประเมินไม่สามารถ

แสดงออกให้เห็นถึงพฤติกรรมตามระดบัสมรรถนะท่ีกาํหนด 

๒ ต้องได้รับการพฒันา : ผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรมไดน้อ้ยกวา่

คร่ึงของสมรรถนะท่ีกาํหนด  

๓ อยู่ในระดับใช้งานได้ : ผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรมไดม้ากกวา่

คร่ึงของระดบัสมรรถนะท่ีกาํหนด  

๔ อยู่ในระดับท่ีใช้งานได้ดี : ผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรมตาม

ระดบัสมรรถนะท่ีกาํหนด  

๕ อยู่ในระดับท่ีใช้งานได้ดีเยี่ยม : ผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรม

เหนือกวา่ระดบัสมรรถนะท่ีกาํหนด  
  

๒. บริการทีด่ี 

ความตั้งใจและความพยายามของขา้ราชการในการให้บริการต่อประชาชน ขา้ราชการ หรือ

๓      



สมรรถนะ 
ระดบัที ่

คาดหวัง 

คะแนน 

(ก) 

นํา้หนัก 

(ข) 

คะแนนรวม (ค) 

(ค = ก x ข)/๕ 

บันทึกการประเมิน 

โดยผู้ประเมิน (ถ้ามี) 
รายละเอยีดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

หน่วยงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระดบัท่ี ๑=  สามารถให้บริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการไดด้ว้ยความเตม็ใจ  
ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑ และช่วยแกปั้ญหาให้แก่ผูรั้บบริการ  

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒ และให้บริการท่ีเกินความคาดหวงั แมต้อ้งใช้

เวลาหรือความพยายามอยา่งมาก  
ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓ และเขา้ใจ และให้บริการท่ีตรงตามความตอ้งการ

ท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการได ้

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และให้บริการท่ีเป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริงให้แก่

ผูรั้บบริการ 

๓. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

ความสนใจใฝ่รู้ สัง่สม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ย

การศึกษา คน้ควา้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง จนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เชิง

วิชาการและเทคโนโลยต่ีาง ๆ เขา้กบัการปฏิบติัราชการให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

ระดบัท่ี ๑=  แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑ และมีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน

สาขาอาชีพของตน 

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒ และสามารถนาํความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ มาปรับใชก้บัการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓  และศึกษาพฒันาตนเองให้มีความรู้ และความ

เช่ียวชาญในงานมากข้ึน ทั้งในเชิงลึก และเชิงกวา้งอยา่งต่อเน่ือง 

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และสนบัสนุนการทาํงานของคนในส่วนราชการท่ี

เนน้ความเช่ียวชาญในวิทยาการดา้นต่าง ๆ  

 

 

 

๓      



สมรรถนะ 
ระดบัที ่

คาดหวัง 

คะแนน 

(ก) 

นํา้หนัก 

(ข) 

คะแนนรวม (ค) 

(ค = ก x ข)/๕ 

บันทึกการประเมิน 

โดยผู้ประเมิน (ถ้ามี) 
รายละเอยีดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

๔. การยดึมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

การดาํรงตนและประพฤติปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาขา้ราชการเพ่ือรักษาศกัด์ิศรีแห่งความเป็นขา้ราชการ 

ระดบัท่ี ๑=   มีความสุจริต 

ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑   และมีสจัจะเช่ือถือได ้

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒  และยดึมัน่ในหลกัการ 
ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓  และยนืหยดัเพ่ือความถูกตอ้ง 

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และอุทิศตนเพ่ือความยติุธรรม 

๓      

๕. การทาํงานเป็นทมี 

ความตั้งใจท่ีจะทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นส่วนหน่ึงของทีม หน่วยงาน หรือ ส่วนราชการ 

โดยผูป้ฏิบติัมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จาํเป็นตอ้งมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถใน

การสร้างและรักษาสมัพนัธภาพกบัสมาชิกในทีม 

ระดบัท่ี ๑=   ทาํหนา้ท่ีของตนในทีมให้สาํเร็จ 

ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑   และให้ความร่วมมือในการทาํงานกบัเพ่ือน

ร่วมงาน 

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒   และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม 

ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓  และสนบัสนุน ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมทีม เพ่ือให้

งานประสบความสาํเร็จ 

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และสามารถนาํทีมให้ปฏิบติัภารกิจให้ไดผ้ลสาํเร็จ 

๓      

 

 

 

 

รวม     

 

 

 

 

 



แบบ ปข.๑/๒ 

แบบประเมินสมรรถนะ 

ตําแหน่งประเภทวชิาการ  ระดับเช่ียวชาญ 

ตําแหน่งประเภทอาํนวยการ ระดับสูง 

    

รอบการประเมิน    รอบท่ี ๑ (๑ ตุลาคม  ๒๕๕๓ ถึง ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๔ )   รอบท่ี ๒ (๑ เมษายน  ..................... ถึง ๓๐ กนัยายน  .................... ) 

ช่ือผูรั้บการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................  ลงนาม ............................................................................... 

ช่ือผูป้ระเมิน (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................  ลงนาม ............................................................................... 

สมรรถนะ 
ระดบัที ่

คาดหวัง 

คะแนน 

(ก) 

นํา้หนัก 

(ข) 

คะแนนรวม (ค) 

(ค = ก x ข)/๕ 

บันทึกการประเมิน 

โดยผู้ประเมิน (ถ้ามี) 
รายละเอยีดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

๑. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ความมุ่งมัน่จะปฏิบติัหน้าท่ีราชการให้ดีหรือเกินมาตรฐานท่ีมีอยูโ่ดยมาตรฐานน้ีอาจเป็นผล

การปฏิบติังานท่ีผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑว์ดัผลสมัฤทธ์ิท่ีส่วนราชการกาํหนดข้ึน อีกทั้ง

ยงัหมายรวมถึงการสร้างสรรคพ์ฒันาผลงานหรือกระบวนการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ียาก

และทา้ทายชนิดท่ีอาจไม่เคยมีผูใ้ดสามารถกระทาํไดม้าก่อน 

ระดบัของสมรรถนะ 

ระดบัท่ี ๑= แสดงความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการให้ดี 

ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑ และสามารถทาํงานไดผ้ลงานตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒ และสามารถปรับปรุงวิธีการทาํงานเพ่ือให้ไดผ้ลงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓ และสามารถกาํหนดเป้าหมาย รวมทั้งพฒันางาน 

เพ่ือให้ไดผ้ลงานท่ีโดดเด่น หรือแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และกลา้ตดัสินใจ แมว้่าการตดัสินใจนั้นจะมีความ

เส่ียง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

 

๔     คะแนน รายละเอยีด 

๑ จําเป็นต้องได้รับการพฒันาอย่างยิ่ง : ผูถู้กประเมินไม่สามารถ

แสดงออกให้เห็นถึงพฤติกรรมตามระดบัสมรรถนะท่ีกาํหนด 

๒ ต้องได้รับการพฒันา : ผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรมไดน้อ้ย

กวา่คร่ึงของสมรรถนะท่ีกาํหนด  

๓ อยู่ในระดับใช้งานได้ : ผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรมได้

มากกวา่คร่ึงของระดบัสมรรถนะท่ีกาํหนด  

๔ อยู่ในระดับท่ีใช้งานได้ดี : ผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรมตาม

ระดบัสมรรถนะท่ีกาํหนด  

๕ อยู่ในระดับท่ีใช้งานได้ดีเยี่ยม : ผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรม

เหนือกวา่ระดบัสมรรถนะท่ีกาํหนด  
  



สมรรถนะ 
ระดบัที ่

คาดหวัง 

คะแนน 

(ก) 

นํา้หนัก 

(ข) 

คะแนนรวม (ค) 

(ค = ก x ข)/๕ 

บันทึกการประเมิน 

โดยผู้ประเมิน (ถ้ามี) 
รายละเอยีดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

๒. บริการทีด่ี 

ความตั้งใจและความพยายามของขา้ราชการในการให้บริการต่อประชาชน ขา้ราชการ หรือ

หน่วยงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระดบัท่ี ๑=  สามารถให้บริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการไดด้ว้ยความเตม็ใจ  
ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑ และช่วยแกปั้ญหาให้แก่ผูรั้บบริการ  

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒ และให้บริการท่ีเกินความคาดหวงั แมต้อ้งใชเ้วลา

หรือความพยายามอยา่งมาก  
ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓ และเขา้ใจ และให้บริการท่ีตรงตามความตอ้งการท่ี

แทจ้ริงของผูรั้บบริการได ้

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และให้บริการท่ีเป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริงให้แก่

ผูรั้บบริการ 

๔      

๓. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

ความสนใจใฝ่รู้ สัง่สม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ย

การศึกษา คน้ควา้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง จนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เชิงวิชาการ

และเทคโนโลยต่ีาง ๆ เขา้กบัการปฏิบติัราชการให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

ระดบัท่ี ๑=  แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑ และมีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน

สาขาอาชีพของตน 

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒ และสามารถนาํความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ มาปรับใชก้บัการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓  และศึกษาพฒันาตนเองให้มีความรู้ และความเช่ียวชาญ

ในงานมากข้ึน ทั้งในเชิงลึก และเชิงกวา้งอยา่งต่อเน่ือง 

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และสนบัสนุนการทาํงานของคนในส่วนราชการท่ี

เนน้ความเช่ียวชาญในวิทยาการดา้นต่าง ๆ  

 

๔      



สมรรถนะ 
ระดบัที ่

คาดหวัง 

คะแนน 

(ก) 

นํา้หนัก 

(ข) 

คะแนนรวม (ค) 

(ค = ก x ข)/๕ 

บันทึกการประเมิน 

โดยผู้ประเมิน (ถ้ามี) 
รายละเอยีดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

๔. การยดึมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

การดาํรงตนและประพฤติปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาขา้ราชการเพ่ือรักษาศกัด์ิศรีแห่งความเป็นขา้ราชการ 

ระดบัท่ี ๑=   มีความสุจริต 

ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑   และมีสจัจะเช่ือถือได ้

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒  และยดึมัน่ในหลกัการ 
ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓  และยนืหยดัเพ่ือความถูกตอ้ง 

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และอุทิศตนเพ่ือความยติุธรรม 

๔      

๕. การทาํงานเป็นทมี 

ความตั้งใจท่ีจะทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นส่วนหน่ึงของทีม หน่วยงาน หรือ ส่วนราชการ โดยผู ้

ปฏิบติัมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จาํเป็นตอ้งมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้าง

และรักษาสัมพนัธภาพกบัสมาชิกในทีม 

ระดบัท่ี ๑=   ทาํหนา้ท่ีของตนในทีมให้สาํเร็จ 

ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑   และให้ความร่วมมือในการทาํงานกบัเพ่ือน

ร่วมงาน 

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒   และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม 

ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓  และสนบัสนุน ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมทีม เพ่ือให้งาน

ประสบความสาํเร็จ 

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และสามารถนาํทีมให้ปฏิบติัภารกิจให้ไดผ้ลสาํเร็จ 

๔      

 

 

 

 

รวม     

 

 

 

 

 



แบบ ปข.๑/๒ 

แบบประเมินสมรรถนะ 

ตําแหน่งประเภทวชิาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ 

    

รอบการประเมิน    รอบท่ี ๑ (๑ ตุลาคม  ........................ ถึง ๓๑ มีนาคม  ..................... )   รอบท่ี ๒ (๑ เมษายน  ..................... ถึง ๓๐ กนัยายน  .................... ) 

ช่ือผูรั้บการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................  ลงนาม ............................................................................... 

ช่ือผูป้ระเมิน (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................  ลงนาม ............................................................................... 

สมรรถนะ 
ระดบัที ่

คาดหวัง 

คะแนน 

(ก) 

นํา้หนัก 

(ข) 

คะแนนรวม (ค) 

(ค = ก x ข)/๕ 

บันทึกการประเมิน 

โดยผู้ประเมิน (ถ้ามี) 
รายละเอยีดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

๑. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ความมุ่งมัน่จะปฏิบติัหน้าท่ีราชการให้ดีหรือเกินมาตรฐานท่ีมีอยูโ่ดยมาตรฐานน้ีอาจเป็นผล

การปฏิบติังานท่ีผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑว์ดัผลสมัฤทธ์ิท่ีส่วนราชการกาํหนดข้ึน อีกทั้ง

ยงัหมายรวมถึงการสร้างสรรคพ์ฒันาผลงานหรือกระบวนการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ียาก

และทา้ทายชนิดท่ีอาจไม่เคยมีผูใ้ดสามารถกระทาํไดม้าก่อน 

ระดบัของสมรรถนะ 

ระดบัท่ี ๑= แสดงความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการให้ดี 

ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑ และสามารถทาํงานไดผ้ลงานตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒ และสามารถปรับปรุงวิธีการทาํงานเพ่ือให้ไดผ้ลงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓ และสามารถกาํหนดเป้าหมาย รวมทั้งพฒันางาน 

เพ่ือให้ไดผ้ลงานท่ีโดดเด่น หรือแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และกลา้ตดัสินใจ แมว้่าการตดัสินใจนั้นจะมีความ

เส่ียง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

 

 

๕     คะแนน รายละเอยีด 

๑ จําเป็นต้องได้รับการพฒันาอย่างยิ่ง : ผูถู้กประเมินไม่สามารถ

แสดงออกให้เห็นถึงพฤติกรรมตามระดบัสมรรถนะท่ีกาํหนด 

๒ ต้องได้รับการพฒันา : ผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรมไดน้อ้ยกวา่

คร่ึงของสมรรถนะท่ีกาํหนด  

๓ อยู่ในระดับใช้งานได้ : ผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรมไดม้ากกวา่

คร่ึงของระดบัสมรรถนะท่ีกาํหนด  

๔ อยู่ในระดับท่ีใช้งานได้ดี : ผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรมตาม

ระดบัสมรรถนะท่ีกาํหนด  

๕ อยู่ในระดับท่ีใช้งานได้ดีเยี่ยม : ผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรม

เหนือกวา่ระดบัสมรรถนะท่ีกาํหนด  
 

 

 



สมรรถนะ 
ระดบัที ่

คาดหวัง 

คะแนน 

(ก) 

นํา้หนัก 

(ข) 

คะแนนรวม (ค) 

(ค = ก x ข)/๕ 

บันทึกการประเมิน 

โดยผู้ประเมิน (ถ้ามี) 
รายละเอยีดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

๒. บริการทีด่ี 

ความตั้งใจและความพยายามของขา้ราชการในการให้บริการต่อประชาชน ขา้ราชการ หรือ

หน่วยงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระดบัท่ี ๑=  สามารถให้บริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการไดด้ว้ยความเตม็ใจ  
ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑ และช่วยแกปั้ญหาให้แก่ผูรั้บบริการ  

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒ และให้บริการท่ีเกินความคาดหวงั แมต้อ้งใชเ้วลา

หรือความพยายามอยา่งมาก  
ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓ และเขา้ใจ และให้บริการท่ีตรงตามความตอ้งการท่ี

แทจ้ริงของผูรั้บบริการได ้

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และให้บริการท่ีเป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริงให้แก่

ผูรั้บบริการ 

๕      

๓. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

ความสนใจใฝ่รู้ สัง่สม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ย

การศึกษา คน้ควา้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง จนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เชิงวิชาการ

และเทคโนโลยต่ีาง ๆ เขา้กบัการปฏิบติัราชการให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

ระดบัท่ี ๑=  แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑ และมีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน

สาขาอาชีพของตน 

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒ และสามารถนาํความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ มาปรับใชก้บัการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓  และศึกษาพฒันาตนเองให้มีความรู้ และความเช่ียวชาญ

ในงานมากข้ึน  

ทั้งในเชิงลึก และเชิงกวา้งอยา่งต่อเน่ือง 

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และสนบัสนุนการทาํงานของคนในส่วนราชการท่ี

เนน้ความเช่ียวชาญในวิทยาการดา้นต่าง ๆ  

 

๕      



สมรรถนะ 
ระดบัที ่

คาดหวัง 

คะแนน 

(ก) 

นํา้หนัก 

(ข) 

คะแนนรวม (ค) 

(ค = ก x ข)/๕ 

บันทึกการประเมิน 

โดยผู้ประเมิน (ถ้ามี) 
รายละเอยีดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

๔. การยดึมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

การดาํรงตนและประพฤติปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาขา้ราชการเพ่ือรักษาศกัด์ิศรีแห่งความเป็นขา้ราชการ 

ระดบัท่ี ๑=   มีความสุจริต 

ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑   และมีสจัจะเช่ือถือได ้

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒  และยดึมัน่ในหลกัการ 
ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓  และยนืหยดัเพ่ือความถูกตอ้ง 

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และอุทิศตนเพ่ือความยติุธรรม 

๕      

๕. การทาํงานเป็นทมี 

ความตั้งใจท่ีจะทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นส่วนหน่ึงของทีม หน่วยงาน หรือ ส่วนราชการ โดยผู ้

ปฏิบติัมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จาํเป็นตอ้งมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้าง

และรักษาสัมพนัธภาพกบัสมาชิกในทีม 

ระดบัท่ี ๑=   ทาํหนา้ท่ีของตนในทีมให้สาํเร็จ 

ระดบัท่ี ๒= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๑   และให้ความร่วมมือในการทาํงานกบัเพ่ือน

ร่วมงาน 

ระดบัท่ี ๓= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๒   และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม 

ระดบัท่ี ๔= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๓  และสนบัสนุน ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมทีม เพ่ือให้งาน

ประสบความสาํเร็จ 

ระดบัท่ี ๕= แสดงสมรรถนะระดบัท่ี ๔ และสามารถนาํทีมให้ปฏิบติัภารกิจให้ไดผ้ลสาํเร็จ 

๕      

 

 

 

 

รวม     

 



แบบ ปข. ๒/๒ 

บัญชีรายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (ข้าราชการและลูกจ้างประจํา) 

รอบการประเมิน    รอบท่ี ๑ (๑ ตุลาคม  ........................ ถึง ๓๑ มีนาคม  ..................... )   รอบท่ี ๒ (๑ เมษายน  ..................... ถึง ๓๐ กนัยายน  .................... ) 

ลาํดบั 

ท่ี 
ช่ือ - สกุล ตาํแหน่ง 

เลขท่ี 

ตาํแหน่ง 

เงินเดือน

ปัจจุบนั 

คะแนน 

ประเมิน 

ผลการเล่ือนเงินเดือนยอ้นหลงั ๕ คร้ัง วนัลา 
เสนอขอ 

จาํนวน

เงิน 
หมายเหตุ 

เม.ย....... ต.ค...... เม.ย....... ต.ค...... เม.ย....... ป่วย กิจ พกัผอ่น สาย 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

รวม               

หมายเหตุ 

- ใหเ้รียงตามลาํดบัคะแนนประเมิน (ลูกจา้งประจาํต่อจากขา้ราชการ) 

- ใหใ้ชแ้บบพิมพต์ามท่ีกาํหนดใหเ้ท่านั้น 

- ใหใ้ชเ้คร่ืองพิมพ ์และกระดาษ A4 เท่านั้น 

ลงช่ือ                                                               หวัหนา้หน่วยงาน 
         (....................................................................) 
ตาํแหน่ง................................................................. 
       วนัท่ี.................../...................../..................... 
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