การประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
ประจําปี ............
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
1. ชื่อ ……………………………………………………………………………………………………….....….…..….…..
2. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง ……………………………………………………………………………….......….….…
ศาล ………………………………………………….………………. ตั้งแต่ ……………………….....…..….…..
3. เงินเดือนชั้น …......……………... ขั้นที่รับอยู่ …………………………. บาท
4. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ …………………........................ถึงวันเสนอรายงานนี้ได้
1) การลาประเภทต่าง ๆ
ลาป่วย
(วัน)

ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
(วัน)
(วัน)

ลาพักผ่อน
(วัน)

ลาอุปสมบท
(วัน)

มาสาย
(ครั้ง)

ขาด
(วัน)

2) ช่วยราชการที่อื่น
หน่วยราชการ …………………………..……… ตั้งแต่ ………....…….……… ถึง ..........................
หน่วยราชการ ………………………….……….. ตั้งแต่ ……....……………….. ถึง .........................
หน่วยราชการ …………………………………… ตั้งแต่ ………....…………….. ถึง .........................
5. ราชการพิเศษซึ่งได้ปฏิบัติในปีนี้ คือ
1) ………………………………………………………………………......…………
2) …………………………………………………………………………......……….
3) ………………………………………………………………………......………….
4) ………………………………………………………………………......………….
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6. การดําเนินการทางวินัย
ในรอบปีที่ผ่านมาเคยถูกดําเนินการทางวินัยเรื่องใด…………………………………….................................................
…………………………………………………….……………………………………………………...................................................
…………………………………………………….……………………………………………………...................................................
เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษ งดเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนตําแหน่งหรือไม่.………………………......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………….……………………………………………………..................................................
7. สํานวนคดี (หมายถึงคดีที่นั่งพิจารณา และคดีที่ตรวจร่างคําพิพากษาในปีที่รายงาน ไม่ว่าจะได้รับ
มอบหมายมาตั้งแต่เมื่อใด)
1) คดีแพ่ง
ปริมาณคดีที่รับผิดชอบ
เจ้าของ
สํานวน

องค์คณะ

คดีมีทุนทรัพย์
(เจ้าของสํานวน)
จํานวนเรื่อง

จํานวนเงิน

คดีไม่มีทุนทรัพย์
(เจ้าของสํานวน)
จํานวนเรื่อง

คดีค้าง
ค้างรวม

เกิน 1 ปี

เกิน 2 ปี
ขึ้นไป

2) คดีอาญา
ปริมาณคดีที่รับผิดชอบ
เจ้าของ
สํานวน

องค์คณะ

เป็นคดีที่มีอัตราโทษอย่างต่ําให้
จําคุกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป หรือจําคุก
ตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต
(เจ้าของสํานวน)

คดีอื่น ๆ
(เจ้าของสํานวน)

จํานวนเรื่อง

จํานวนเรื่อง

คดีค้าง
ค้างรวม

เกิน 1 ปี

เกิน 2 ปี
ขึ้นไป

- 3 3) คดีชํานัญพิเศษ
ปริมาณคดีที่
รับผิดชอบ
เจ้าของ
องค์คณะ
สํานวน

คดีล้มละลาย

คดีทรัพย์สิน
ทางปัญญา ฯ

คดีภาษีอากร

คดีเยาวชน
และครอบครัว

คดีแรงงาน

จํานวนเรื่อง

จํานวนเรื่อง

จํานวนเรื่อง

จํานวนเรื่อง

จํานวนเรื่อง

คดีค้าง
ค้างรวม

เกิน 1 ปี

เกิน 2 ปี
ขึ้นไป

8. คําชี้แจงเพิ่มเติมของผู้รับการประเมินเกี่ยวกับ ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น (ถ้ามี แต่หากไม่มีข้อมูล
ที่ควรชี้แจงเพิ่มเติมก็ไม่จําเป็นต้องชี้แจง)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) ............................................................ (ผู้รับการประเมิน)
(…………...............................................)
วันที่......................................................

- 4 คําแนะนํา : ให้ผู้ประเมินกรอกคะแนนในช่องเกณฑ์การประเมิน เป็นตัวเลข เท่านั้น
ห้าม ใส่เครื่องหมาย  ในช่องเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากเกณฑ์การประเมินบางระดับเป็นช่วงคะแนน ทําให้ไม่สามารถทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ประเมิน

ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติงาน
เกณฑ์การประเมิน/คะแนนทีไ่ ด้
รายการประเมิน
1. ความรู้
ความรู้วิชากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําแนะนํา และข้อบังคับต่าง ๆ
ในราชการศาลยุติธรรม หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับ
การพิจารณาพิพากษาคดีและคําพิพากษาศาลฎีกา หรือความรู้ทางวิชาการอื่น
ที่จําเป็นแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

ดีมาก
10 - 9

ดี
8

ปกติ
7-6

พอใช้
5

ควร
ปรับปรุง
4-0

-----

-----

-----

-----

-----

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. ความสามารถในงานคดี (สําหรับตําแหน่งทีพ่ จิ ารณาคดี
หรือตรวจสํานวนคดีและร่างคําพิพากษา)
2.1 ความสามารถในการนั่งพิจารณาคดี การสื่อสารกับคู่ความ
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถในการทําคําสั่ง
คําร้อง คําขอต่าง ๆ หรือความสามารถในการตรวจสํานวนคดีและ
ร่างคําพิพากษาของศาลสูง การศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ สรุปเหตุผล ทําคําพิพากษา
และคํ า สั่ ง วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดคดี หรื อ การเสนอความเห็ น ในทางวิ ช าการ
การอธิบายและชี้แจงแนวความคิดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างชัดเจนครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
2.3 ความสามารถในการพิจารณาคดีตามเกณฑ์มาตรฐานของศาล
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการบริหารคดีให้เสร็จสิ้นภายในเวลา
ที่เหมาะสม
2.4 ความสามารถในการบัน ทึ กคํา พยานและรายงานกระบวน
พิจารณาคดีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและตรงประเด็น หรือความสามารถ
ในการทําคําบันทึกทักท้วงสนับสนุน หรืออธิบายร่างคําพิพากษาของ
ศาลสูงได้ตรงตามปัญหาอย่างเหมาะสม

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

- 5 คําแนะนํา : ให้ผู้ประเมินกรอกคะแนนในช่องเกณฑ์การประเมิน เป็นตัวเลข เท่านั้น
ห้าม ใส่เครื่องหมาย  ในช่องเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากเกณฑ์การประเมินบางระดับเป็นช่วงคะแนน ทําให้ไม่สามารถทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน/คะแนนที่ได้
รายการประเมิน

ดีมาก
10 - 9

ดี
8

ปกติ
7-6

พอใช้
5

ควร
ปรับปรุง
4-0

ข้อคิดเห็นเพิม่ เติม .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................……………........................................................................
2. ความสามารถในงานทีร่ บั ผิดชอบ (สําหรับตําแหน่งผูบ้ ริหารศาล
เลขานุการศาล หรือตําแหน่งทางวิชาการ)
2.1 ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง การเสนอความเห็นในทางวิชาการ การบรรยายการอธิบาย
และชี้แจงด้วยความรอบคอบชัดเจน ถูกต้องครบถ้วนอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

-----

2.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาสรุปเหตุผล และวินจิ ฉัยสั่งการ
----หรือการแก้ไขปัญหาอย่างทันการ ด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและ
รวดเร็ว

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

2.3 ความสามารถในการยกร่าง ตรวจร่าง เสนอความเห็นในการ
ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และข้อบังคับต่างๆ อย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายที่มคี วามยุ่งยาก
ซับซ้อนเป็นพิเศษ

-----

-----

-----

-----

-----

2.4 ความสามารถในการกําหนดทิศทาง การดําเนินงานของงาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ความสามารถในการทํางานประสานหรือร่วมมือ
กับหน่วยงานฝ่ายอื่น และจัดการงานให้เสร็จภายในเวลาที่เหมาะสม

-----

-----

-----

-----

-----

ข้อคิดเห็นเพิม่ เติม .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................……………........................................................................

- 6 คําแนะนํา : ให้ผู้ประเมินกรอกคะแนนในช่องเกณฑ์การประเมิน เป็นตัวเลข เท่านั้น
ห้าม ใส่เครื่องหมาย  ในช่องเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากเกณฑ์การประเมินบางระดับเป็นช่วงคะแนน ทําให้ไม่สามารถทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน/คะแนนที่ได้
ดีมาก
10 - 9

ดี
8

ปกติ
7-6

พอใช้
5

ควร
ปรับปรุง
4-0

3.1 ความสามารถและการวางตนในการเป็นผู้นํา การแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ การบริหารและจัดระบบงาน การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อรักษาประโยชน์ของราชการและประชาชน

-----

-----

-----

-----

-----

3.2 ความสามารถในการปกครองบั ง คับ บั ญ ชาแก่ ผู้ พิพ ากษา
ในศาลและข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม และการประสานงานภายใน
หน่วยงานและกับหน่วยงานอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

-----

-----

-----

-----

-----

รายการประเมิน
3. ความสามารถในการบริหาร (สําหรับตําแหน่งผู้บริหารที่มี
หน้าที่โดยตรง ให้พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลนั้นตามที่มี
การกํ า หนดอํ า นาจไว้ ส่ ว นผู้ พิ พ ากษาทั่ ว ไปให้ ใ ช้ เ กณฑ์ ที่ กํ า หนด
โดยอนุโลม พิจารณาจากการปฏิบัติตนของบุคคลผู้นั้นโดยทั่วไป)

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................……………......................................................................

- 7 คําแนะนํา : ให้ผู้ประเมินกรอกคะแนนในช่องเกณฑ์การประเมิน เป็นตัวเลข เท่านั้น
ห้าม ใส่เครื่องหมาย  ในช่องเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากเกณฑ์การประเมินบางระดับเป็นช่วงคะแนน ทําให้ไม่สามารถทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ประเมิน

ตอนที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตน
เกณฑ์การประเมิน/คะแนนที่ได้
รายการประเมิน

ดีมาก
10 - 9

4. ความอุตสาหะ
ความขยันขั น แข็ งและอดทน การยอมรับในภาระหน้าที่หรืองาน
ของตนโดยไม่เกี่ยงงาน ดําเนินงานให้สําเร็จลุล่วงโดยคํานึงถึงเป้าหมาย ----และความสํ าเร็ จของงานเป็ นหลั ก การเสีย สละ การอุทิศ เวลาให้ แ ก่
ราชการ
5. ความซื่อสัตย์สุจริตและความประพฤติ
ความซื่อสัตย์สุจริตไว้วางใจได้ ความประพฤติ การดํารงตนและ
ชื่อเสียงเกียรติคุณ การปฏิบัติตามวินัย ความนิยมของผู้ร่วมงานและ ----ประชาชน ความมีมารยาททางสังคม การรู้จักกาลเทศะ และความสามัคคี
6. การดํารงตน
การใช้กิริยามารยาท สุภาพ อ่อนโยน การใช้ถ้อยคํา วาจาที่เหมาะสม
การตรงต่อเวลา

-----

ดี
8

ปกติ
7-6

พอใช้
5

ควร
ปรับปรุง
4-0

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ...................................................................................................................................................

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

-8คําแนะนํา : ให้ผู้ประเมินกรอกคะแนนในช่องเกณฑ์การประเมิน เป็นตัวเลข เท่านั้น
ห้าม ใส่เครื่องหมาย  ในช่องเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากเกณฑ์การประเมินบางระดับเป็นช่วงคะแนน ทําให้ไม่สามารถทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ประเมิน

ตอนที่ 4 สรุปความเห็นในการประเมิน
คะแนนเต็ม

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์

คะแนนที่ได้

100 คะแนน
ดีมาก
100 - 90

ดี
89 - 80

ปกติ
79 - 60

พอใช้
59 - 50

ควรปรับปรุง
น้อยกว่า 50

ความเห็นผูป้ ระเมินระดับต้น
( ) ผ่านการประเมิน
( ) ไม่ผ่านการประเมิน
(ระบุเหตุผล)...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าประเมินตามความเป็นจริง
(ลงชื่อผู้ประเมิน) .............................................................................
(............................................................................)
ตําแหน่ง ...................................................................................
วันที่......................................................................

ความเห็นผูป้ ระเมินระดับสูงขึ้นไป
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
(ระบุเหตุผล).............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าประเมินตามความเป็นจริง

(ลงชื่อผู้ประเมิน) .............................................................................
(............................................................................)
ตําแหน่ง ...................................................................................
วันที่......................................................................

- 9 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
1. รายละเอียดในแบบประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตน
ตอนที่ 4 สรุปความเห็นในการประเมิน
2. เกณฑ์การประเมิน
แบบการประเมินนี้แบ่งการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปกติ พอใช้ และควรปรับปรุง ดังนี้
ดีมาก
ดี
ปกติ
พอใช้

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ควรปรับปรุง

หมายถึง ทํางานได้ต่ํากว่ามาตรฐาน มีข้อบกพร่องอยู่เสมอ

ดีมาก
10 - 9

ทํางานได้ผลดีสูงกว่ามาตรฐาน หรือตามความคาดหมายอย่างมากและสม่ําเสมอ
ทํางานได้ตามมาตรฐานเป็นผลดี และสําเร็จรวดเร็วกว่าปกติ
ทํางานได้ตามมาตรฐาน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ทํางานเกือบได้มาตรฐาน ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง

ดี
8

เกณฑ์การประเมิน
ปกติ
7-6

3. การสรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ยที่กําหนด
ดีมาก
ดี
ปกติ
พอใช้
ควรปรับปรุง

คะแนนอยู่ในระดับ 100
คะแนนอยู่ในระดับ 89
คะแนนอยู่ในระดับ 79
คะแนนอยู่ในระดับ 59
คะแนนอยู่ในระดับน้อยกว่า

-

90
80
60
50
50

พอใช้
5

ควรปรับปรุง
4–0

