
 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลของผูรับการประเมิน 
 

รอบการประเมิน     รอบที่ 1      1  ตุลาคม       ถึง   31  มีนาคม   
   รอบที่ 2      1 เมษายน                    ถึง   30  กันยายน 

 
ชื่อผูรบัการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)         
ตําแหนง            ประเภทตําแหนง          
ระดับตําแหนง             สังกัด    
 

ชื่อผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)      
ตําแหนง 
 
 

สวนท่ี 2 :  สรุปผลการประเมิน 
 

องคประกอบการประเมิน 
คะแนน 

(ก) 
น้ําหนัก % 

(ข) 
รวมคะแนน  

(ก×ข) 

องคประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธ์ิของงาน    

องคประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)     

องคประกอบอื่นท่ีสวนราชการกําหนด (ถามี)    

รวมคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 100%  
 

ระดับผลการประเมิน 
  ดีเดน   ดีมาก  ดี   พอใช  ตองปรับปรุง 
 
 

สวนท่ี 3 :  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
 

ความรู / ทักษะ / สมรรถนะ 
ท่ีตองไดรับการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 
ชวงเวลาที่ตองการ 

การพัฒนา 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

สายสนับสนุน – 1 
(กลุมบริหาร/สํานักงาน) 
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สวนท่ี 4 : การรับทราบผลการประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
สวนท่ี 5 :  ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรับการประเมิน  : 
 

  ไดรับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ         ลงชื่อ......................................... 
รายบุคคลแลว        ตําแหนง.................................... 
         วันที่........................................... 
 

ผูประเมิน   : 
 

  ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบ        ลงชื่อ......................................... 
  ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่................................................  ตําแหนง.................................... 
แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ                                    วันที่........................................... 
โดยมีเปนพยาน.............................................................................    

                        ลงชื่อพยาน...................................................   
               ตําแหนง.......................................................  
               วันที่.............................................................  

ผูบังคับบัญชาเหนอืข้ึนไป  : 
 

 เห็นดวยกับผลการประเมิน 
 มีความเห็นตาง ดังนี้        ลงชื่อ.......................................... 
  ...............................................................    ตําแหนง .................................... 
    ...............................................................    วันที่............................................ 
 

ผูบังคับบัญชาเหนอืข้ึนไปอีกช้ันหนึ่ง : (ามี  ถ) 
 

 เห็นดวยกับผลการประเมิน 
 มีความเห็นตาง ดังนี้       ลงชื่อ............................................. 
  ...............................................................    ตําแหนง  .................................... 
    ...............................................................    วันที่ ............................................ 
 

คําชี้แจง 
แบบสรปุการประเมินผลการปฏิบัติราชการน้ีมีดวยกันประกอบดวย 
สวนที ่  : 1ขอมลูของผูรับการประเมิน   เพื่อระบุรายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวของกับตวัผูรับการประเมิน 
สวนที ่ : 2สรุปผลการประเมิน  ใชเพ่ือกรอกคาคะแนนการประเมินในองคประกอบดานผลสัมฤทธ์ิของงาน องคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

และนํ้าหนักของท้ังสององคประกอบในแบบสรุปสวนที่ นี ้ยังใชสําหรับคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมดวย 2 
 -สําหรับคะแนนองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของผลงานใหนํามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับนี้ 
 สําหรับคะแนนองคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการใหนํามาจาก -แบบประเมินสมรรถนะ  โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับน้ี 

สวนที ่ : 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันจัดทําแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 
สวนที ่ : 4 การรับทราบผลการประเมิน  ผูรับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
สวนที่  : 5 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกลั่นกรองผลการประเมินแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และให

ความเห็น  
 

 คําวา“ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ”สําหรับผูประเมินตามขอ  (9)2หมายถึง หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดผูบังคับบัญชาของผูรับการประเมิน 



 

 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน        รอบการประเมิน    รอบที่ 1     รอบที ่2   
 

ชื่อผูรับการประเมิน            ตําแหนง         ลงนาม   
    

ชื่อผูบังคบับัญชา/ผูประเมิน         ตําแหนง        ลงนาม   
 

พันธกิจท่ี 1 : ดานงานประจํา   คะแนนเต็ม 40 คะแนน (เชิงปริมาณ 20 คะแนน / เชิงคุณภาพ 20 คะแนน) 

 

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย นํ้าหนัก 
คะแนน 

(ก) 

คะแนน 
ที่ได 
(ข) 

คะแนน 
ประเมิน 

(ค)=(ก)x(ข)/5 
1 2 3 4 5 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่1  
ดานงานประจํา นอยกวา 
400 ชั่วโมง 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่1  
ดานงานประจํา 400– 449 
ชั่วโมง 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่1  
ดานงานประจํา 450 – 499  
ชั่วโมง 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่1 
ดานงานประจํา 500 – 549 ชั่วโมง 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่1  
ดานงานประจํา 550 ชั่วโมงขึ้นไป 
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คุณภาพ 
P. 
P1.มีคําสั่งแตงตั้งการ
ปฏิบัติงาน หรือมีหนังสือ
มอบหมายงาน 
P2.Flow chart หรือ
ขั้นตอน การทํางาน 
 

คุณภาพ 
P. 
P1.มีคําสั่งแตงตั้งการ
ปฏิบัติงาน หรือมีหนังสือ
มอบหมายงาน 
P2.Flow chart หรือ
ขั้นตอนการทํางาน 
P3. มีแผนผังควบคุมกํากับ
งานพรอมกิจกรรมการ
ทํางานและปริมาณงานใน
แตละกิจกรรมหรือเปาหมาย
ของงานในรอบ 6 เดือน 
 

คุณภาพ 
P. 
P1.มีคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงาน 
หรือมีหนังสือมอบหมายงาน 
P2.Flow chart หรือขั้นตอน
การทํางาน 
P3. มีแผนผังควบคุมกํากับงาน
พรอมกิจกรรมการทํางานและ
ปริมาณงานในแตละกิจกรรม
หรือเปาหมายของงานในรอบ   
6 เดือน 
D.มีผลการดําเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงาน ในเชิง
ปริมาณและเชิงคณุภาพ 

คุณภาพ 
P. 
P1.มีคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงาน 
หรือมีหนังสือมอบหมายงาน 
P2.Flow chart หรือขั้นตอน  การ
ทํางาน 
P3. มีแผนผังควบคุมกํากับงาน
พรอมกิจกรรมการทํางานและ
ปริมาณงานในแตละกิจกรรมหรือ
เปาหมายของงานในรอบ 6 เดือน 
D.มีผลการดําเนินงานตามแผน 
การปฏิบัติงาน ในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 
C. 
C1. มีสรุปผลการดําเนินงานอยาง
ครบถวน 
C2. มีผลการประเมินความพึง
พอใจ 

คุณภาพ 
P. 
P1.มีคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงาน หรือมี
หนังสือมอบหมายงาน 
P2.Flow chart หรือขั้นตอนการทํางาน 
P3. มีแผนผังควบคุมกํากับงานพรอม
กิจกรรมการทํางานและปริมาณงานในแต
ละกิจกรรมหรือเปาหมายของงานในรอบ 
6 เดือน 
D.มีผลการดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงาน ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
C. 
C1. มีสรุปผลการดําเนินงานอยาง
ครบถวน 
C2. มีผลการประเมินความพึงพอใจ 
A.มีการนําผลการดําเนินงานและ
ขอเสนอแนะไปใชในการวางแผน เพ่ือ
ปรับปรุงและเพ่ือพัฒนางาน 
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คะแนนรวม  พันธกิจท่ี 1  



 

 

พันธกิจท่ี 2 : ดานวิจัย  คะแนนเต็ม 10 คะแนน(เชิงปริมาณ 7.5 คะแนน / เชิงคุณภาพ 2.5 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย นํ้าหนัก 
คะแนน 

(ก) 

คะแนน 
ที่ได 
(ข) 

คะแนน 
ประเมิน 

(ค)=(ก)x(ข)/5 
1 2 3 4 5 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่2 
ดานวิจัย นอยกวา 15 ชั่วโมง 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่2 
ดานวิจัย 15 – 19 ชั่วโมง 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่2 
ดานวิจัย 20 – 24 ชั่วโมง 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่2 
ดานวิจัย 25 - 29 ชั่วโมง 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่2 
ดานวิจัย 30 ชั่วโมงขึ้นไป 

7.5   

คุณภาพ 
P 
P1. มีคําสั่งแตงตั้งการ
ปฏิบัติงาน หรือมีหนังสือ
มอบหมายงาน 
 

คุณภาพ 
P. 
P1. มีคําสั่งแตงตั้งการ
ปฏิบัติงาน หรือมีหนังสือ
มอบหมายงาน 
P2.Flow chart หรือขั้นตอน
การทํางาน/โครงการและ
กําหนดตัวช้ีวัด 
 

คุณภาพ 
P. 
P1. มีคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงาน 
หรือมีหนังสือมอบหมายงาน 
P2. Flow chart หรือขั้นตอน
การทํางาน/โครงการและกําหนด
ตัวชี้วดั 
D. 
D1. มีสวนรวม หรือ เขาประชุม  
D2. มีผลการดําเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงาน 
 

คุณภาพ 
P. 
P1. มีคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงาน 
หรือมีหนังสือมอบหมายงาน 
P2.Flow chart หรือขั้นตอนการ
ทํางาน/โครงการและกําหนด
ตัวชี้วดั 
D. 
D1. มีสวนรวม หรือ เขาประชุม  
D2. มีผลการดําเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงาน 
C.มีสรุปผลการดําเนินงานอยาง
ครบถวน หรือผลการประเมิน
ความพึงพอใจการปฏิบัติงาน 
 

คุณภาพ 
P. 
P1. มีคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงาน 
หรือมีหนังสือมอบหมายงาน 
P2.Flow chart หรือขั้นตอนการ
ทํางาน/โครงการและกําหนดตัวชี้วัด 
D. 
D1. มีสวนรวม หรือ เขาประชุม  
D2. มีผลการดําเนินงานตามแผน 
การปฏิบัติงาน 
C.มีสรุปผลการดําเนินงานอยาง
ครบถวน หรือผลการประเมินความ
พึงพอใจการปฏิบัติงาน 
A.มีการนําผลสรุปไปปรับปรุงหรือ
พัฒนางาน 
 

2.5 
 

  

 

คะแนนรวม  พันธกิจท่ี 2 
 

 



 

 

พันธกิจท่ี 3 : ดานบริการวิชาการ คะแนนเต็ม  20 คะแนน (เชิงปริมาณ 10 คะแนน / เชิงคณุภาพ 10 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย นํ้าหนัก 
คะแนน 

(ก) 

คะแนน 
ที่ได 
(ข) 

คะแนน 
ประเมิน 

(ค)=(ก)x(ข)/5 
1 2 3 4 5 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่3ดาน
บริการวชิาการ  
นอยกวา 60 ชั่วโมง 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่3 
ดานบริการวิชาการ 60 - 64 
ชั่วโมง 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่3 
ดานบริการวิชาการ 65 - 69 
ชั่วโมง 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่3 
ดานบริการวิชาการ 70 - 74 ชั่วโมง 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่3 
ดานบริการวิชาการ 75 ชั่วโมงขึ้นไป 
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คุณภาพ 
P 
P1. มีคําสั่งแตงตั้งการ
ปฏิบัติงาน หรือมีหนังสือ
มอบหมายงาน 
 

คุณภาพ 
P. 
P1. มีคําสั่งแตงตั้งการ
ปฏิบัติงาน หรือมีหนังสือ
มอบหมายงาน 
P2.Flow chart หรือขั้นตอน
การทํางาน/โครงการและ
กําหนดตัวช้ีวัด 
 

คุณภาพ 
P. 
P1. มีคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงาน 
หรือมีหนังสือมอบหมายงาน 
P2. Flow chart หรือขั้นตอน
การทํางาน/โครงการและกําหนด
ตัวชี้วดั 
D. 
D1. มีสวนรวม หรือ เขาประชุม  
D2. มีผลการดําเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงาน 
 

คุณภาพ 
P. 
P1. มีคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงาน 
หรือมีหนังสือมอบหมายงาน 
P2.Flow chart หรือขั้นตอนการ
ทํางาน/โครงการและกําหนด
ตัวชี้วดั 
D. 
D1. มีสวนรวม หรือ เขาประชุม  
D2. มีผลการดําเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงาน 
C.มีสรุปผลการดําเนินงานอยาง
ครบถวน หรือผลการประเมิน
ความพึงพอใจการปฏิบัติงาน 
 

คุณภาพ 
P. 
P1. มีคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงาน 
หรือ มีหนังสือมอบหมายงาน 
P2.Flow chart หรือขั้นตอนการ
ทํางาน/โครงการและกําหนดตัวชี้วัด 
D. 
D1. มีสวนรวม หรือ เขาประชุม  
D2. มีผลการดําเนินงานตามแผน 
การปฏิบัติงาน 
C.มีสรุปผลการดําเนินงานอยาง
ครบถวน หรือผลการประเมินความ
พึงพอใจการปฏิบัติงาน 
A.มีการนําผลสรุปไปปรับปรุงหรือ
พัฒนางาน 
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คะแนนรวม  พันธกิจท่ี 3  



 

 

พันธกิจท่ี 4 : ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเต็ม 10 คะแนน (เชิงปริมาณ  7.5 คะแนน / เชิงคณุภาพ 2.5 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย นํ้าหนัก 
คะแนน 

(ก) 

คะแนน 
ที่ได 
(ข) 

คะแนน 
ประเมิน 

(ค)=(ก)x(ข)/5 
1 2 3 4 5 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่4ดาน
การทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม นอยกวา  15 
ชั่วโมง 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่4 
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 15 – 19 ชั่วโมง 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่4 
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  20 - 24 ชั่วโมง 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่4 
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 25 - 29 ชั่วโมง 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่4 
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 30 ชั่วโมง ขึ้นไป 

7.5  
 

 

คุณภาพ 
P 
P1. มีคําสั่งแตงตั้งการ
ปฏิบัติงาน หรือมีหนังสือ
มอบหมายงาน 
 

คุณภาพ 
P. 
P1. มีคําสั่งแตงตั้งการ
ปฏิบัติงาน หรือมีหนังสือ
มอบหมายงาน 
P2.Flow chart หรือขั้นตอน
การทํางาน/โครงการและ
กําหนดตัวช้ีวัด 
 

คุณภาพ 
P. 
P1. มีคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงาน 
หรือมีหนังสือมอบหมายงาน 
P2. Flow chart หรือขั้นตอน
การทํางาน/โครงการและกําหนด
ตัวชี้วดั 
D. 
D1. มีสวนรวม หรือ เขาประชุม  
D2. มีผลการดําเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงาน 
 

คุณภาพ 
P. 
P1. มีคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงาน 
หรือมีหนังสือมอบหมายงาน 
P2.Flow chart หรือขั้นตอนการ
ทํางาน/โครงการและกําหนด
ตัวชี้วดั 
D. 
D1. มีสวนรวม หรือ เขาประชุม  
D2. มีผลการดําเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงาน 
C.มีสรุปผลการดําเนินงานอยาง
ครบถวน หรือผลการประเมิน
ความพึงพอใจการปฏิบัติงาน 
 

คุณภาพ 
P. 
P1. มีคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงาน 
หรือ มีหนังสือมอบหมายงาน 
P2.Flow chart หรือขั้นตอนการ
ทํางาน/โครงการและกําหนดตัวชี้วัด 
D. 
D1. มีสวนรวม หรือ เขาประชุม  
D2. มีผลการดําเนินงานตามแผน 
การปฏิบัติงาน 
C.มีสรุปผลการดําเนินงานอยาง
ครบถวน หรือผลการประเมินความ
พึงพอใจการปฏิบัติงาน 
A.มีการนําผลสรุปไปปรับปรุงหรือ
พัฒนางาน 
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คะแนนรวม  พันธกิจท่ี 4  



 

 

พันธกิจท่ี 5 : งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย คะแนนเต็ม 20 คะแนน (เชิงปริมาณ 10 คะแนน / เชิงคณุภาพ 10 คะแนน) 

 

 
 

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย นํ้าหนัก 
คะแนน 

(ก) 

คะแนน 
ที่ได 
(ข) 

คะแนน 
ประเมิน 

(ค)=(ก)x(ข)/5 
1 2 3 4 5 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่5 
งานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
นอยกวา 50 ชั่วโมง 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่5 
งานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
50 – 54 ชั่วโมง 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่5 
งานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
55 – 60 ชั่วโมง 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่5 
งานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 60 – 64 ชั่วโมง 

ปริมาณ 
ใชเวลาตามพันธกิจที ่5 
งานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
65 ชั่วโมง ขึ้นไป 
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คุณภาพ 
P 
P1. มีคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงาน 
หรือมีหนังสือมอบหมายงาน 
 

คุณภาพ 
P. 
P1. มีคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงาน 
หรือมีหนังสือมอบหมายงาน 
P2.Flow chart หรือขั้นตอน
การทํางาน/โครงการและกําหนด
ตัวชี้วดั 
 

คุณภาพ 
P. 
P1. มีคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงาน 
หรือมีหนังสือมอบหมายงาน 
P2. Flow chart หรือขั้นตอน
การทํางาน/โครงการและกําหนด
ตัวชี้วดั 
D. 
D1. มีสวนรวม หรือ เขาประชุม  
D2. มีผลการดําเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงาน 
 

คุณภาพ 
P. 
P1. มีคําสั่งแตงตั้งการ
ปฏิบัติงาน หรือมีหนังสือ
มอบหมายงาน 
P2.Flow chart หรือขั้นตอน
การทํางาน/โครงการและ
กําหนดตัวช้ีวัด 
D. 
D1. มีสวนรวม หรือ เขา
ประชุม  
D2. มีผลการดําเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงาน 
C.มีสรุปผลการดําเนินงาน
อยางครบถวน หรือผลการ
ประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงาน 
 

คุณภาพ 
P. 
P1. มีคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงาน 
หรือ มีหนังสือมอบหมายงาน 
P2.Flow chart หรือขั้นตอน
การทํางาน/โครงการและกําหนด
ตัวชี้วดั 
D. 
D1. มีสวนรวม หรือ เขาประชุม  
D2. มีผลการดําเนินงานตามแผน 
การปฏิบัติงาน 
C.มีสรุปผลการดําเนินงานอยาง
ครบถวน หรือผลการประเมิน
ความพึงพอใจการปฏิบัติงาน 
A.มีการนําผลสรุปไปปรับปรุง
หรือพัฒนางาน 
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คะแนนรวม  พันธกิจท่ี 5  

 

คะแนนรวมผลสัมฤทธิข์องงาน พันธกิจท่ี 1 - 5  



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัริาชการหรือสมรรถนะ     รอบการประเมิน    รอบที่ 1     รอบที ่2  
 

ชื่อผูรับการประเมิน            ตําแหนง         ลงนาม   
    

ชื่อผูบังคบับัญชา/ผูประเมิน         ตําแหนง        ลงนาม   
 

 
 

สมรรถนะ 
ระดับท่ี
คาดหวัง 

 
คะแนน(ก) 

 
 

(1 - 5 คะแนน) 

น้ําหนัก 
(ข) 

คะแนนรวม (ค) 
(ค=กXข) 

บันทึกการประเมินโดยผู
ประเมิน (ถามี)และใน
กรณพีื้นที่ไมพอใหบันทึก
ลงในเอกสารหนาหลัง 

แนวทางการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิราชการ 
 ไดนําคะแนนมาจากแบบประเมินสมรรถนะอ่ืนๆ 
มาสรุปไวในแบบประเมินนี้ 
 ใชแบบประเมินนี้ในการประเมินสมรรถนะโดยตั้ง
มาตรวัดสมมรรถนะซึ่งสวนราชการเห็นวามีความ
เหมาะสมไว 
(ระบุรายละเอียดมาตรวัดสําหรับแตละระดับคะแนน) 
 

หมายเหต ุ: 
ในชองน้ําหนัก (ข) หากสวนราชการประสงคจะประเมิน 
สมรรถนะแตละตัวโดยถวงน้ําหนัก ก็ใหระบุน้ําหนักของ 
สมรรถนะแตละตัว แตสวนราชการสามารถเลือกที่จะ
ไมกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักสมรรถนะก็ได 
 
ระดับท่ีคาดหวัง 
ระดับ 3 = ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ 
ระดับ 2 = ขาราชการระดับชํานาญการ  
ระดับ 1 = ขาราชการระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
    ปฏิบัติการ/พนักงานราชการ/ 
    พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

1. การมุงผลสัมฤทธิ ์   20   

2. บริการท่ีดี   20   

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน 
    งานอาชีพ 

  20   

4. การยึดม่ันในความถูกตอง  
ชอบธรรมและจริยธรรม 

  20   

5. การทํางานเปนทีม   20   

รวม 100   

แปลงคะแนนรวม (ค) ขางตน เปนคะแนนการประเมินสมรรถนะ 
ที่มีฐานคะแนนเต็มเปน 100 คะแนน (โดยนํา 20% มาคูณ) 

  

 


