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รายละเอียดและคําอธิบายเพ่ิมเติม 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ระดับบุคคล 

องคประกอบ หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 
1. ผูประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1.1 อธิบดีกรมอนามัย ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการท่ี

อยูในบังคับบัญชา 
1.2 รองอธิบดีกรมอนามัย ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ
ผูอํานวยการสํานัก กอง ศูนย หรือหัวหนาหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทา
สํานัก หรือกอง ท่ีอยูในบังคับบัญชา 
1.3 ผูอํานวยการสํานัก กอง ศูนย หรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ี
มีฐานะเทียบเทาสํานัก หรือกอง ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรท่ีอยูในบังคับบัญชา 
1.4 ผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาตาม (1) หรือ 
(2) หรือ (3) แลวแตกรณีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรท่ี
อยูในบังคับบัญชา โดยจัดทําหนังสือมอบหมายเปนลายลักษณอักษร 

2. รอบระยะเวลาการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหดําเนินการประเมินปละ 2 รอบ 
ตามปงบประมาณ ดังนี้ 
    - รอบท่ี 1 วันท่ี 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป 
    - รอบท่ี 2 วันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน ของปเดียวกัน 

3. องคประกอบในการประเมินและ
สัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบ 
 

ขาราชการ พนักงานราชการ 
  - ผลสัมฤทธิ์ของงาน รอยละ 80 
  - สมรรถนะ รอยละ 20 

 ขาราชการท่ีทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
 - ผลสัมฤทธิ์ของงาน รอยละ 50 
  - สมรรถนะ รอยละ 50 

 ลูกจางประจํา 
  - ผลงาน 70 คะแนน 
  - คุณลักษณะการปฏิบัติงาน 30 คะแนน 

4. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ   

 

 
 
 
 
 
 
           4.1 ผลสัมฤทธิ์... 
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4.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(ตามเอกสารหมายเลข 1) 

ขาราชการ/พนักงานราชการ แหลงท่ีมาของตัวชี้วัด 
 1. คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 2. ยุทธศาสตรของกรมอนามัย 
 3. ภารกิจ/ยุทธศาสตรของสํานัก/กอง/ศูนย หรือเทียบเทา 
 4. งาน/ภารกิจ ตามหนาท่ีความรับผิดชอบ (job description) 

 ลูกจางประจํา 
 1. ผลงาน 70 คะแนน แบงเปน 
      1.1 ปริมาณงาน 15 คะแนน 
 (พิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย ขอตกลง หรือมาตรฐานของงาน) 
      1.2 คุณภาพงาน 15 คะแนน 
 (พิจารณาจากความถูกตอง ความครบถวน ความสมบูรณ และความประณีต หรือ
คุณภาพอื่นๆ)  

      1.3 ความทันเวลา 15 คะแนน 
(พิจารณาจากเวลาท่ีใชปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเวลาท่ีกําหนดไวสําหรับการปฏิบัติงาน
หรือภารกิจน้ันๆ) 

      1.4 ผลลัพธ ประโยชนในการนําไปใชและประสิทธิผลของงาน 15 
คะแนน 
 (พิจารณาจากผลผลิต หรือผลลัพธ ความสมบูรณ และความประณีต หรือคุณภาพอื่นๆ) 

      1.5 ความคุมคาของงาน 10 คะแนน 
 (พิจารณาจากความสัมพันธ ระหวางทรัพยากรท่ีใชกับผลผลิตของงาน หรือโครงการ) 

 
  ตองมีการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายในการดําเนินงานให
สอดคลองตามองคประกอบท่ีกําหนด และแจงใหผูปฏิบัติงานทราบกอน
มีการประเมิน เชน องคประกอบดานผลงาน ในเรื่องปริมาณงาน อาจ
กําหนดวาในรอบการประเมินจะตองทําสําเร็จก่ีชิ้น จึงจะไดคะแนนเต็ม 
กรณีทํางานไมสําเร็จตามกําหนดก็จะไดคะแนนลดลั่นลงมา 

4.1.1 จํานวนตัวช้ีวัด ขาราชการ  ระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง/ศูนย หรือเทียบเทา 
 กําหนดใหมีตัวชี้วัดท่ีไดรับการถายทอด ไมนอยกวา 10-15 ตัว 

ขาราชการ  ระดับหัวหนาฝาย/กลุมงาน 
กําหนดใหมีตัวชี้วัดท่ีไดรับการถายทอด ไมนอยกวา 5-8 ตัว 

ขาราชการ ระดับผูปฏิบัติงาน 
กําหนดใหมีตัวชี้วัดท่ีไดรับการถายทอด ไมนอยกวา 3-5 ตัว 
   **สําหรับขาราชการท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรอง
ผูอํานวยการ/ผูชวยหัวหนาหนวยงาน/หัวหนางาน ใหกําหนดตัวชี้วัด
ลดหลั่นลงมาตามความเหมาะสม 

 
           4.1.1 จํานวน... 
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4.1.1 จํานวนตัวช้ีวัด (ตอ) พนักงานราชการ 
 กําหนดใหมีตัวชี้วัดท่ีไดรับการถายทอด ไมนอยกวา 3-5 ตัว 
ลูกจางประจํา 
กําหนดใหมีตัวชี้วัดท่ีไดรับการถายทอด ใหสอดคลองในแตละ
องคประกอบอยางนอย 1 ตัว ในแตละองคประกอบยอย     

4.1.2 การกําหนดคาเปาหมาย ขาราชการ/ พนักงานราชการ แบงออกเปน 5 ระดับ คือ 
  ระดับ 1 ต่ํากวาท่ีคาดหวังและตองปรับปรุงแกไข 
  ระดับ 2 ต่ํากวาท่ีคาดหวัง 
  ระดับ 3 บรรลุตามท่ีคาดหวัง 
  ระดับ 4 เกินกวาท่ีคาดหวัง 
  ระดับ 5 ดีเดน 

ลูกจางประจํา 
  ใหผู บั ง คับบัญชา กําหนดเปาหมายในการทํางาน โดย
เทียบเคียงกับสัดสวนคะแนนท่ีใหไวในแตละองคประกอบการประเมิน 
เชน ปริมาณงานรอยละ 15 หรือเทากับ 15 คะแนน ผูปฏิบัติงานตอง
สงมอบงาน 15 ชิ้น จึงจะไดคะแนนเต็ม หากผูปฏิบัติงานไมสามารถสง
มอบงานไดตามจํานวนดังกลาว เชน ปฏิบัติงานได 13 ชิ้น ใหไดรับ 13 
คะแนน ท้ังนี้ใหใชการเทียบสัดสวนในลักษณะของบัญญัติไตรยางคใน
การคิดคํานวณคะแนนจากเปาหมายการทํางานท่ีกําหนด 

4.1.3 การกําหนดน้ําหนัก ขาราชการ ตําแหนงประเภทบริหาร และประเภทอํานวยการ คลอบ
คลุมถึงผูท่ีดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการและผูท่ีไดรับมอบหมายให 
“ปฏิบัติหนาท่ี” “รักษาการในตําแหนง” และ “รักษาราชการแทน” ใน
ตําแหนงประเภทอํานวยการ 
- ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ใหกําหนดน้ําหนักเทากับ ๒ 
- ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของกรม ใหกําหนดน้ําหนัก เทากับ 2 
- ตัวชี้วัดตามงาน/ภารกิจ ตามหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหกําหนด

น้ําหนัก เทากับ 1 
ขาราชการท่ัวไป/พนักงานราชการ 
  ใหกําหนดน้ําหนักของตัวชี้วัดตามลําดับความสําคัญตามขอ 
4.1 ท้ังนี้ใหแตละสํานัก/กอง/ศูนย หรือเทียบเทา พิจารณาตามความ
เหมาะสม 
 ลูกจางประจํา 
  ไมกําหนดในการคํานวณคาคะแนนท่ีไดรับ เนื่องจากใชจากการ
พิจารณาจากคะแนนท่ีไดรับจริง 

 
 
          4.2 สมรรถนะ... 
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4.2 สมรรถนะ (ตามเอกสารหมายเลข 1) ขาราชการ  พจนานุกรมสมรรถนะ กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ท่ี นร 1008/ว 27 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2552 โดยผานความ
เห็นชอบจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ โดยมีการกําหนดรายละเอียด
พฤติกรรมบงชี้รายการและระดับสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการ
บริหาร สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ สําหรับตําแหนงใน
สายงานกําหนดสายงานตาม  สําหรับขาราชการ ดังนี้ 

 สายวิชาการ 
1. นายแพทย 15. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
2. ทันตแพทย 16. นักวิทยาศาสตรการแพทย 
3. พยาบาลวิชาชีพ 17. แพทยแผนไทย 
4. นักโภชนาการ 18. นักประชาสมัพันธ 
5. นักวิชาการสาธารณสุข 19. นักสังคมสงเคราะห 
6. นักวิชาการสิ่งแวดลอม 20. ชางภาพการแพทย 
7. เภสัชกร 21. เจาพนักงานเภสัชกรรม 
8. นักเทคนิคการแพทย 22. เจาพนักงานรังสีการแพทย 
9. นักรังสีการแพทย 23. เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 
10. นักจิตวิทยา 24. เจาพนักงานทันตสาธารณสุข 
11. นักวิชาการเผยแพร 25. เจาพนักงานสาธารณสุข 
12. นักวิชาการสถิต ิ 26. เจาพนักงานสถิต ิ
13. นักวิชาการคอมพิวเตอร 27. เจาพนักงานเวชสถิต ิ
14. นักวิเทศสัมพันธ 28. พยาบาลเทคนิค 
 29. โภชนากร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 
 
 
 
 
 
           สายสนับสนุน... 
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 สายสนับสนุน  สนับสนุนงานดานบริหารจัดการ 
1. นักวิชาการชางศิลป 9. เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 
2. นิติกร 10. นายชางไฟฟา 
3. นักวิชาการเงินและบัญชี 11. นายชางศิลป 
4. นักวิชาการพัสด ุ 12. เจาพนักงานหองสมุด 
5. บรรณารักษ 13. เจาพนักงานธุรการ 
6. นักจัดการงานท่ัวไป 14. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
7. นักทรัพยากรบุคคล 15. เจาพนักงานพัสด ุ
8. นักวิชาการตรวจสอบภายใน   

 พนักงานราชการ 
  ใหกําหนดรายการสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ จากพจนานุกรมสมรรถนะกรมอนามัย เชนเดียวกับขาราชการในชื่อ
ตําแหนงเดียวกันหรือลักษณะงานใกลเคียงกัน ในระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน 
 ลูกจางประจํา 
  ใหใชการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ตามท่ีกําหนดใน
องคประกอบการประเมิน 30 คะแนน แบงเปน 
    1. ความสามารถและอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 5 คะแนน 
         (พิจารณาจากความรอบรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานในหนาท่ี งานท่ีเกี่ยวของและ
เครื่องมือใชในการปฏิบัติงาน รวมท้ังความขยันหม่ันเพียร ต้ังใจทํางานใหสําเร็จโดยไมยอ
ทอตอปญหาและอุปสรรค) 

   2. การรักษาวินยัและปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนลูกจางประจํา 5 คะแนน 
        (พิจารณาจากการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการปฏิบัติตนเปน
ตัวอยางท่ีดีในการเคารพกฎระเบียบตางๆ รวมท้ังการปฏิบัติตนอยูในกรอบจรรยาบรรณ 
และคานิยมของหนวยงาน) 

   3. ความรับผิดชอบ 4 คะแนน 
             (พิจารณาจากการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายโดยเต็มใจ มุงม่ันทํางานให
สําเร็จลุลวง และยอมรับผลท่ีเกิดจากการทํางาน) 

    4. ความรวมมือ 4 คะแนน 
        (พิจารณาจากความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม อันเปน
ผลทําใหงานลุลวงไปดวยดี) 

   5. สภาพการมาปฏิบัติงาน 4 คะแนน 
        (พิจารณาจากการตรงตอเวลา การลาหยุดงาน การขาดงาน) 

   6. การวางแผน 4 คะแนน 
         (พิจารณาจากความสามารถในการคาดการณ การวิเคราะหขอมลู กําหนดเปาหมาย
และวิธีปฏิบัติงานใหเหมาะสม) 

   7. ความคิดริเริ่ม 4 คะแนน 
        (พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริม่ปรับปรุงงานใหเกิดผลสําเร็จไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนกวาเดิม รวมท้ังมีความคิดเห็น ขอเสนอแนะมาใชประโยชนตอองคกร) 

 
          4.2.1 จํานวน... 
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4.2.1 จํานวนสมรรถนะ ขาราชการ 
 1. ตําแหนงประเภทบริหาร และประเภทอํานวยการ คลอบคลุมถึงผูท่ี
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการและผูท่ีไดรับมอบหมายให “ปฏิบัติ
หนาท่ี” “รักษาการในตําแหนง” และ “รักษาราชการแทน” ในตําแหนง
ประเภทอํานวยการ  
2. ตําแหนงประเภทวิชาการ (ระดับทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ/ชํานาญการพิเศษ) 
ซ่ึงเปนตําแหนงในสายงานวิชาการ 
3. ตําแหนงประเภทวิชาการ (ระดับชํานาญการ/ปฏิบัติการ) และ
ประเภทท่ัวไป (ระดับชํานาญงาน/ปฏิบัติงาน) ซ่ึงเปนตําแหนงในสายงานวิชาการ 
4. ตําแหนงประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ/ชํานาญการพิเศษ) และ
ประเภทท่ัวไป (ระดับอาวุโส) ซ่ึงเปนตําแหนงในสายงานสนับสนุน 
5. ตําแหนงประเภทวิชาการ (ระดับชํานาญการ/ปฏิบัติการ) และ
ประเภทท่ัวไป (ระดับชํานาญงาน/ปฏิบัติงาน) ซ่ึงเปนตําแหนงใน 
สายงานสนับสนุน 

พนักงานราชการ 
ใหกําหนดรายการสมรรถนะ เชนเดียวกับขาราชการในชื่อตําแหนง
เดียวกันหรือลักษณะงานใกลเคียงกัน 

 ลูกจางประจํา 
 ใหใชการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ตามท่ีกําหนดใน
องคประกอบการประเมิน ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงานใหครบทุก
องคประกอบ 

4.2.2 การกําหนดคาเปาหมาย 
(ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง) 

ขาราชการ/พนักงานราชการ 
กําหนดคาเปาหมาย (ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง) ของสมรรถนะแตละ
รายการใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพจนานุกรมสมรรถนะกรมอนามัย 
ลูกจางประจํา 
 ใหผูบังคับบัญชา กําหนดเปาหมายตามคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
โดยเทียบเคียงกับสัดสวนคะแนน ท่ีใหไวในแตละองคประกอบการ
ประเมิน เชน การรักษาวินัย 5 คะแนน ถาผูปฏิบัติงานไมเคยทําผิดวินัย 
หรือระเบียบท่ีกําหนด จึงจะไดคะแนนเต็ม หากมีการทําผิด เชน ทําผิด 
1 ครั้ง ใหไดรับ 4 คะแนน ท้ังนี้ใหใชการเทียบสัดสวนในลักษณะของ
บัญญัติไตรยางคในการคิดคํานวณคะแนนจากเปาหมายตามคุณลักษณะ
ท่ีกําหนด 

    

 

            4.2.3 การกําหนด... 
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4.2.3 การกําหนดน้ําหนัก ขาราชการ 
1. ตําแหนงประเภทบริหาร และประเภทอํานวยการ คลอบคลุมถึงผูท่ี
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการและผูท่ีไดรับมอบหมายให “ปฏิบัติ
หนาท่ี” “รักษาการในตําแหนง” และ “รักษาราชการแทน” ในตําแหนง
ประเภทอํานวยการ ไมมีการกําหนดน้ําหนักในแตละรายการสมรรถนะ 
กําหนดเกณฑการใหคะแนนและคํานวณดังนี้ 

 มาตรวัด ใชมาตรวัดแบบ Bar Scale 
         โดยสังเกตพฤติกรรมสมรรถนะในแตละระดับในฐานะ
มาตรวัด การประเมินสมรรถนะคือการประเมินวา ผูถูกประเมินนั้นๆ มี
พฤติกรรมสมรรถนะในระดับท่ีสูงกวา เทากับหรือต่ํากวาระดับสมรรถนะ
ท่ีคาดหวังและแปลงผลการประเมินดังกลาวออกเปนคาคะแนนการ
ประเมิน โดยใชหลักเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 

0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
สมรรถนะท่ี
ประเมินอยูใน
ระดับ
สมรรถนะท่ีต่ํา
กวาระดับ
สมรรถนะท่ี
คาดหวัง 3 
ระดับ 

สมรรถนะท่ี
ประเมินอยูใน
ระดับ
สมรรถนะท่ีต่ํา
กวาระดับ
สมรรถนะท่ี
คาดหวัง 2 
ระดับ 

สมรรถนะท่ี
ประเมินอยูใน
ระดับ
สมรรถนะท่ีต่ํา
กวาระดับ
สมรรถนะท่ี
คาดหวัง 1 
ระดับ 

สมรรถนะท่ี
ประเมินอยูใน
ระดับ
สมรรถนะท่ี
เทากับหรือสูง
กวาระดับ
สมรรถนะท่ี
คาดหวัง 

วิธีการคํานวณคะแนนสมรรถนะ 
  - จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะสูงกวา 
หรือเทากับระดับของสมรรถนะท่ีคาดหวัง ใหคูณดวย 3 
 - จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา 
ระดับของสมรรถนะท่ีคาดหวัง 1 ระดับ ใหคูณดวย 2 
 - จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา 
ระดับของสมรรถนะท่ีคาดหวัง 2 ระดับ ใหคูณดวย 1 
 - จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา 
ระดับของสมรรถนะท่ีคาดหวัง 3 ระดับ ใหคูณดวย 0 
หลังจากนั้นใชสูตรการคํานวณคะแนนสมรรถนะ ดังนี้ 
    
 
 

 
           2. ขาราชการ... 

ผลรวมของคะแนนสมรรถนะทุกตัว 
       จํานวนสมรรถนะ X 3 
 

X 100 
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 2. ขาราชการ ตําแหนงประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไปและพนักงาน
ราชการ ใหกําหนดน้ําหนักของสมรรถนะ 
 3. ลูกจางประจํา ไมกําหนดในการคํานวณคาคะแนนท่ีไดรับ เนื่องจาก
ใชการพิจารณาจากคะแนนท่ีไดรับจริง 

5. การกําหนดระดับผลการประเมิน 
 
ท้ังนี้ การบริหารวงเงินใหกับบุคลากร
ภายในหนวยงาน ใหอยูในอํานาจของ
ผูอํานวยการและคณะกรรมการพิจารณา 
โดยดุลยพินิจ อยางเปนธรรม 

ขาราชการท่ัวไปทุกตําแหนง รวมท้ังขาราชการท่ีอยูระหวางการทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
    ระดับดีเดน  90 – 100                  
    ระดับดีมาก 80 – 89.99                
    ระดับดี 70 – 79.99                   
    ระดับพอใช  60 – 69.99               
    ระดับตองปรับปรุง ต่ํากวารอยละ 60     
 

 พนักงานราชการ 
   ระดับดีเดน  95 – 100                
   ระดับดีมาก 85 – 94.99             
   ระดับดี 75 – 84.99            
   ระดับพอใช  65 – 74.99             
   ระดับตองปรับปรุง ต่ํากวารอยละ 65   
 
  การกําหนดชวงคะแนนในแตละระดับการประเมิน เปนไป
ตามท่ีกําหนดในกฎระเบียบของพนักงานราชการ (แบบอิงเกณฑ) ท้ังนี้ 
หากมีคะแนนเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี ให
ผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งเลิก
จางตอไป 

ลูกจางประจํา 
   ระดับดีเดน   90 – 100 
   ระดับเปนท่ียอมรับได  60 – 89 
   ระดับตองปรับปรุง  ต่ํากวารอยละ 60 
 
 การกําหนดชวงคะแนนในแตละระดับการประเมิน เปนไป
ตามท่ีกําหนดในกฎระเบียบของลูกจางประจํา (แบบอิงเกณฑ) 

 
 
 
 
            6. แบบประเมิน... 
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6. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ขาราชการ ตําแหนงประเภทบริหาร และประเภทอํานวยการ คลอบ
คลุมถึงผูท่ีดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการและผูท่ีไดรับมอบหมายให 
“ปฏิบัติหนาท่ี” “รักษาการในตําแหนง” และ “รักษาราชการแทน” ใน
ตําแหนงประเภทอํานวยการ ใชแบบฟอรมตามแบบสรุปการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (ตามเอกสารหมายเลข 2) 
 ขาราชการท่ัวไป ใชแบบฟอรมตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(ตามเอกสารหมายเลข 3) 
 พนักงานราชการ ใชแบบฟอรมตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(ตามเอกสารหมายเลข 4) 
 ลูกจางประจํา ใชแบบฟอรมตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(ตามเอกสารหมายเลข 5) 
 
           สําหรับสมรรถนะ ของขาราชการและพนักงานราชการ ควรมี
การประเมินสมรรถนะแบบรอบดานจากผูรวมงานอยางนอย 5 คน และ
ผูบังคับบัญชาแลวนําไปหาคาเฉลี่ยในสมรรถนะแตละตัว 

7. การพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ ขาราชการ/พนักงานราการ ใหผูบังคับบัญชาจัดใหมีการพัฒนาแก
ผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเม่ือพบวาผูปฏิบัติงานไดรับผลการประเมิน
สมรรถนะต่ํากวาระดับท่ีคาดหวัง ท้ังนี้เพ่ือ 
  1. พัฒนาระดับสมรรถนะใหเทากับหรือสูงกวาระดับสมรรถนะ
ท่ีคาดหวัง 
  2. พัฒนาทักษะ ความรูท่ีจําเปนใหเทากับหรือสูงกวาทักษะท่ี
คาดหวัง 
  3. พัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการดําเนินงานสูความเปนเลิศของสถาน
บริการ (Excellent Center) 
  และใหบันทึกการพัฒนาลงในแบบสรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในระบบงานบุคลากรกรมอนามัยดวย 
 
ลูกจางประจํา ใหผูบังคับบัญชาจัดใหมีการพัฒนาแกผูปฏิบัติงาน ตาม
ความเหมาะสม เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 

8. การติดตามผลการปฏิบัติราชการ ขาราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจางประจํา ใหผูบังคับบัญชา กํากับ 
ติดตาม พัฒนา และใหคําปรึกษาในการปฏิบัติราชการในระหวางรอบ
การประเมิน 

 

 

 
            9. การประเมิน... 
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9. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ขาราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจางประจํา ใหผูบั ง คับบัญชา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเม่ือสิ้นรอบการประเมิน ดังนี้ 
 1. ผูท่ีไปชวยราชการ รวมท้ังขาราชการท่ีตองเขารับการปฏิบัติงาน
ตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะในโรงพยาบาล คําสั่งใหรักษาการในตําแหนง 
ใหผูบังคับบัญชาของผูรับการประเมินในหนวยงานท่ีไปตามกรณี
ดังกลาว ท้ังภายในและภายนอกสังกัดกรมอนามัย เปน “ผูมีอํานาจ
หนาท่ีประเมิน” เม่ือสิ้นรอบการประเมิน      1.1 กรณีขาราชการผูใด
ไดรับมอบหมายใหไปชวยราชการหรือปฏิบัติราชการในหนวยงานอ่ืนเกิน
กวาก่ึงหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใด ใหหัวหนาสวน
ราชการหรือหนวยงานท่ีขาราชการผูนั้นไปชวยราชการหรือปฏิบัติราชการมี
หนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการดังกลาวในรอบการประเมิน
นั้น และขาราชการท่ีโอนหรือยายหลังวันท่ี 1 มีนาคม หรือวันท่ี 1 กันยายน 
ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการในสวนราชการเดิม
กอนการโอนหรือยาย เปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการผูนั้น 
 2. ผูลาศึกษาเพ่ิมเติมตามคําสั่งหรือการมอบหมายของทางราชการใน
หลักสูตร ท่ี อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณาเห็นวาเปน
ความจําเปนอยางยิ่งใหถือเสมือนวาขาราชการท่ีไปศึกษาในหลักสูตร
นั้นๆ ไปปฏิบัติราชการ ซ่ึงอาจนําผลงานจากการศึกษามาประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนได (ไดแก หลักสูตรวิสัญญีพยาบาล 1 ป) 

10. การแจงผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

ขาราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจางประจํา ใหผูบังคับบัญชาแจงผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เฉพาะคะแนนประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องตน ซ่ึงคะแนนดังกลาวไดผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน ใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล โดยใหลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมินในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กรมอนามัย พรอมใหคําปรึกษาเพ่ือนําไปสูการพัฒนา 

11. การกล่ันกรองผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

ขาราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจางประจํา ใหมีการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ในรูปของคณะกรรมการ เพ่ือทํา
หนาท่ีกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ และให
ครอบคลุมถึง พนักงานราชการและลูกจางประจําในหนวยงานดวย 

 

 

 

 

           12. การประกาศผล... 
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องคประกอบ หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 

12. การประกาศผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

ขาราชการ/พนักงานราชการ ใหหนวยงานประกาศผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงานราชการในสังกัด เฉพาะ
กลุมระดับดีเดนและดีมาก หลังกรมอนามัยไดมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน/
คาตอบแทน และประกาศรอยละของการเลื่อนเงินเดือนและ
คาตอบแทนแลว ในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือเปนการยกยอง 
ชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน
ในรอบตอไปใหดียิ่งข้ึน 
ลูกจางประจํา ใหหนวยงานประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของลูกจางประจําในสังกัด เฉพาะกลุมระดับดีเดน เพ่ือเปนการ
ยกยอง ชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการ
ประเมินในรอบตอไปใหดียิ่งข้ึน 

13. ระบบการจัดเก็บการประเมินและ
หลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน 

ขาราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจางประจํา ใหหนวยงานทําการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบงานบุคลากร ท่ีกรมอนามัยได
ดําเนินการจัดทําข้ึน ท้ังนี้ใหหนวยงานนําสงแบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล (ตนฉบับ) ทุกคน และเอกสารท่ีเก่ียวของมายังกอง
การเจาหนาท่ี 
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สมรรถนะของกรมอนามัย 
 
ประเภทตําแหนงและสมรรถนะสําหรับการประเมิน 
   1. ตําแหนงประเภทบริหาร และประเภทอํานวยการ คลอบคลุมถึงผูท่ีดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการและผูท่ีไดรับมอบหมายให “ปฏิบัติหนาท่ี” “รักษาการในตําแหนง” และ “รักษาราชการแทน” ใน
ตําแหนงประเภทอํานวยการ ไมมีการกําหนดน้ําหนักในแตละรายการสมรรถนะ กําหนดใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี 16 กันยายน 2559 
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร สมรรถนะหลักของกรมอนามัย 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 1. สภาวะผูนํา 1. การวางแผนและการจัดการ 
2. บริการท่ีดี 2. วิสัยทัศน 2. การติดตามและประเมินผล 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ 

3. การวางกลยุทธภาครัฐ 3. การบริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศและความรู 

4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม 

4. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน 4. ความเขาใจผูอ่ืน 

5. การทํางานเปนทีม 5. การควบคุมตนเอง  
 6. การสอนงานและการมอบหมายงาน  

  2. ตําแหนงประเภทวิชาการ (ระดับทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ/ชํานาญการพิเศษ) ซ่ึงเปนตําแหนงใน
สายงานวิชาการ ใหกําหนดสมรรถนะ ดังนี้ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะหลักของกรมอนามัย 
สมรรถนะเฉพาะตาม 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. บริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
 

1. การวางแผนและ 
การจัดการ 
2. การติดตามและประเมินผล 
3. การบริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศและความรู 
4. ความเขาใจผูอ่ืน 
 

1. การวิจัยและพัฒนา 
2. การสรางนวัตกรรม 
3. การสรางสัมพันธภาพกับภาคี
เครือขาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 
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  3. ตําแหนงประเภทวิชาการ (ระดับชํานาญการ/ปฏิบัติการ) และประเภทท่ัวไป (ระดับชํานาญงาน/
ปฏิบัติงาน)  ซ่ึงเปนตําแหนงในสายงานวิชาการ ใหกําหนดสมรรถนะ ดังนี้ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะหลักของกรมอนามัย 
สมรรถนะเฉพาะตาม 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. บริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 

1. การวางแผนและการจัดการ 
2. การติดตามและประเมินผล 
3. การบริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศและความรู 
4. ความเขาใจผูอ่ืน 
 

1. การดําเนินการเชิงรุก 
2. การทํางานบนฐานความรู 
3. การสรางสัมพันธภาพกับภาคี
เครือขาย 
 

  4. ตําแหนงประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ/ชํานาญการพิเศษ) และประเภทท่ัวไป (ระดับ
อาวุโส) ซ่ึงเปนตําแหนงในสายงานสนับสนุน ใหกําหนดสมรรถนะ ดังนี้ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะหลักของกรมอนามัย 
สมรรถนะเฉพาะตาม 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. บริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 

1. การวางแผนและ 
การจัดการ 
2. การติดตามและประเมินผล 
3. การบริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศและความรู 
4. ความเขาใจผูอ่ืน 
 

1. การคิดวิเคราะห 
2. การสรางนวัตกรรม 
3. ความยืดหยุนในการทํางาน 
 

  5. ตําแหนงประเภทวิชาการ (ระดับชํานาญการ/ปฏิบัติการ) และประเภทท่ัวไป (ระดับ
ชํานาญงาน/ปฏิบัติงาน) ซ่ึงเปนตําแหนงในสายงานสนับสนุน ใหกําหนดสมรรถนะ ดังนี้ 

 สมรรถนะหลัก สมรรถนะหลักของกรมอนามัย 
สมรรถนะเฉพาะตาม 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. บริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 

1. การวางแผนและ 
การจัดการ 
2. การติดตามและประเมินผล 
3. การบริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศและความรู 
4. ความเขาใจผูอ่ืน 

1. การคนควาแสวงหาขอมูล 
2. การทํางานบนฐานความรู 
3. ความยืดหยุนในการทํางาน 
 

    พนักงานราชการ 
    ใหกําหนดรายการสมรรถนะ เชนเดียวกับขาราชการในชื่อตําแหนงเดียวกันหรือ
ลักษณะงานใกลเคียงกัน 
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ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
 

ประเภท/สมรรถนะ สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะ 

ทางการบริหาร 
สมรรถนะหลัก 
ของกรมอนามัย 

สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงาน

ท่ีปฏิบัต ิ
ประเภทบริหาร     

ระดับสูง 5 4 5 - 
ระดับตน 5 3 4 - 

ประเภทอํานวยการ     
ระดับสูง 4 2 4 4 
ระดับตน 3 1 3 3 

ประเภทวิชาการ     
ระดับทรงคุณวุฒิ 5 3 5 5 
ระดับเชี่ยวชาญ 4 2* 4 4 
ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

3 1* 3 3 

ระดับชํานาญการ 2 - 2 2 
ระดับปฏิบัติการ 1 - 1 1 

ประเภทท่ัวไป     
ระดับอาวุโสข้ึนไป 2 - 2 2 
ระดับชํานาญงาน 1 - 1 1 
ระดับปฏิบัติงาน 1 - 1 1 

* สําหรับผูท่ีไดรับมอบหมายให “ปฏิบัติหนาท่ี” “รักษาการในตําแหนง” และ “รักษาราชการแทน” ใน
ตําแหนงประเภทอํานวยการ 
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การกําหนดนํ้าหนักสําหรับการประเมิน 

 
สมรรถนะหลัก 

(30) 
น้ําหนัก 

สมรรถนะหลักของกรมอนามัย 
(40) 

น้ําหนัก 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 5 1. การวางแผนและการจัดการ 10 
2. บริการท่ีดี 5 2. การติดตามและประเมินผล 10 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 5 3. การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ

และความรู 
10 

4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม 
และจริยธรรม 

5 4. ความเขาใจผูอ่ืน 10 

5. การทํางานเปนทีม 10   
 

วิชาการ 
ทว/ชช/ชพ (30) 

น้ําหนัก 
วิชาการ 

ชก/ปก/ชง/ปง (30) 
น้ําหนัก 

1. การวิจัยและพัฒนา 10 1. การดําเนินการเชิงรุก 10 
2. การสรางนวัตกรรม 10 2. การทํางานบนฐานความรู 10 
3. การสรางสัมพันธภาพภาคีเครือขาย 10 3. การสรางสัมพันธภาพภาคีเครือขาย 10 
 

สนับสนุน 
ชช/ชพ/อว (30) 

น้ําหนัก 
สนับสนุน 

ชก/ปก/ชง/ปง (30) 
น้ําหนัก 

1. การคิดวิเคราะห 10 1. การคนควาแสวงหาความรู 10 
2. การสรางนวัตกรรม 10 2. การทํางานบนฐานความรู 10 
3. ความยืดหยุนในการทํางาน  10 3. ความยืดหยุนในการทํางาน 10 
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พจนานุกรมสมรรถนะ 
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สมรรถนะหลัก 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์     (Achievement   Motivation) 
คําจํากัดความ :  ความมุงม่ันจะปฏิบัติหนาท่ีราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู  โดยมาตรฐานนี้อาจ
เปนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาของตนเองหรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน  อีกท้ังยังหมาย
รวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียาก และทาทายชนิดท่ีอาจ
ไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 
ระดับท่ี 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี ้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : แสดงความพยายามในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหดี  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• มีความมานะ อดทน ขยันหม่ันเพียร และตรงตอเวลา 

• มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายและสงงานไดตามกําหนดเวลาอยางถูกตอง 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสามารถทํางานไดผลงานตามเปาหมายท่ีวางไว 
               ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• กําหนดวิธีการหรือข้ันตอนในการทํางานของตนและสามารถทํางานบรรลุเปาหมาย ท่ี
ผูบังคับบัญชากําหนด หรือเปาหมายของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความถูกตองของงาน หรือขอมูลท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือใหไดงานท่ีมีคุณภาพ 

ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือใหไดผลงานท่ีมี 
              ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• ปรับปรุงวิธีการท่ีทําใหทํางานไดดีข้ึน  ไดผลงานท่ีมุงเนนการประหยัดสมเหตุสมผลและเกิด
ประโยชนคุมคา  หรือ  

• เสนอหรือทดลองวิธีการหรือข้ันตอนการทํางานแบบใหมท่ีประหยัดสมเหตุสมผล และเกิด
ประโยชนคุมคา  สามารถบรรลุเปาหมายท่ีผูบังคับบัญชากําหนดหรือเปาหมายของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถกําหนดเปาหมาย รวมท้ังพัฒนางาน เพ่ือใหไดผลงานท่ี 
              โดดเดน หรือแตกตางอยางมีนัยสําคัญตาม พฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• กําหนดเปาหมายท่ีทาทาย เพ่ือใหไดผลงานท่ีดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด  หรือ 

• พัฒนาระบบ ข้ันตอน วิธีการทํางาน เพ่ือใหไดผลงานท่ีโดดเดน หรือแตกตางไมเคยมีผูใดทํา
ไดมากอน        

ระดับท่ี 5 :  แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และกลาตัดสินใจ แมวาการตัดสินใจนั้นจะมีความเส่ียง เพ่ือใหบรรลุ 
                เปาหมายของหนวยงาน หรือสวนราชการ  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• ตัดสินใจได โดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยางชัดเจน และดําเนินการ เพ่ือใหภาครัฐและ
ประชาชนไดประโยชนสูงสุด 

• บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพ่ือใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจของ
หนวยงานตามท่ีวางแผนไว 
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2. บริการท่ีดี (Service Mind) 
คําจํากัดความ :  ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอประชาชนขาราชการ 
หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
ระดับท่ี 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี ้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : สามารถใหบริการท่ีผูรับบริการตองการไดดวยความเต็มใจ  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• ใหการบริการท่ีเปนมิตร สุภาพ  รวดเร็ว 

• ตอบขอซักถามในรายละเอียดของงานท่ีถูกตองชัดเจนแกผูรับบริการ 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนแกผูรับบริการอยางรวดเร็ว ไม
บายเบี่ยง ไมแกตัว หรือปดภาระ 

• ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของใดๆ ในการใหบริการไปพัฒนาการ
ใหบริการใหดียิ่งข้ึน               

ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และใหบริการท่ีเกินความคาดหวัง แมตองใชเวลาหรือความพยายาม 
               อยางมาก ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพ่ือชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ 

• ใหขอมูล ขาวสาร ท่ีเก่ียวของกับงานท่ีกําลังใหบริการอยู   ซ่ึงเปนประโยชนแกผูรับบริการ
แมวาผูรับบริการจะไมไดถามถึง หรือไมทราบมากอน 

ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และเขาใจและใหบริการท่ีตรงตามความตองการท่ีแทจริงของ 
              ผูรับบริการได ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• เขาใจ หรือพยายามทําความเขาใจดวยวิธีการตางๆ  เพ่ือใหบริการไดตรงตามความตองการท่ี
แทจริงของผูรับบริการ 

• ใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนแกผูรับบริการ  เพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือความตองการท่ี
แทจริงของผูรับบริการ 

ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และใหบริการท่ีเปนประโยชนอยางแทจริงใหแกผูรับบริการ 
               ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• คิดถึงผลประโยชนของผูรับบริการในระยะยาว และพรอมท่ีจะเปลี่ยนวิธีหรือข้ันตอนการ
ใหบริการ เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ 

• สามารถใหความเห็นท่ีแตกตางจากวิธีการ หรือข้ันตอนท่ีผูรับบริการตองการใหสอดคลองกับ
ความจําเปน ปญหา โอกาส เพ่ือเปนประโยชน 
อยางแทจริงของผูรับบริการ 
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3. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
คําจํากัดความ :  ความสนใจใฝรู  สั่งสม  ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย
การศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องจนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยี
ตาง ๆ เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ระดับท่ี 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี ้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : แสดงความสนใจและติดตามความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ีเกี่ยวของ 
               ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• กระตือรือรนในการศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน
ท่ีจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ 

• ติดตามเทคโนโลยี และความรูใหมๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ท่ีจะเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติราชการ       

ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีความรูในวิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน   
               ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• รอบรูในเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ีเก่ียวของ ซ่ึงอาจมีผลตอ
งานท่ีรับผิดชอบ 

• รับรูถึงแนวโนมวิทยาการท่ีทันสมัย และเก่ียวของกับงานของตนอยางตอเนื่อง              
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถนําความรู วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับใชกับ 
              การปฏิบัติหนาท่ีราชการ  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการได  

• สามารถแกไขปญหาท่ีอาจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการได 
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และศึกษา พัฒนาตนเองใหมีความรู และความเช่ียวชาญในงานมาก 
              ข้ึนท้ังในเชิงลึก และเชิงกวางอยางตอเนื่อง  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีมีลักษณะเปนสหวิทยาการ และสามารถนําความรูไปปรับใชได
อยางกวางขวาง 

• สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในอนาคต 
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสนับสนุนการทํางานของคนในสวนราชการท่ีเนนความเช่ียวชาญ 
               ในวิทยาการดานตางๆ  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองคกรดวยการจัดสรรทรัพยากรท่ี
เอ้ือตอการพัฒนา 

• บริหารจัดการใหสวนราชการนําเทคโนโลยี  ความรู หรือวิทยาการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการในงานอยางตอเนื่อง 
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4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม  และจริยธรรม (Integrity) 
คําจํากัดความ :  การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม  
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  และจรรยาขาราชการเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการ 
ระดับท่ี 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี ้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : มีความสุจริต  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ ถูกตองตามกฎหมาย และวินัยขาราชการ 

• แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีสัจจะเช่ือถือได  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• รักษาคําพูด มีสัจจะเชื่อถือได พูดอยางไรทําอยางนั้น ไมบิดเบือนอางขอยกเวนใหตนเอง 

• มีจิตสํานึกและความภาคภูมิใจ อุทิศแรงกายแรงใจผลักดันใหภารกิจหลักของตนและหนวยงาน 
บรรลุเพ่ือสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาประเทศชาติและสังคมไทย 

ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และยึดม่ันในหลักการ  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• ยึดม่ันในหลักการ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือ
ผลประโยชน กลารับผิด และรับผิดชอบ 

• เสียสละเวลาและความสุขสวนตน เพ่ือใหเกิดประโยชนแกทางราชการ 
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และยืนหยัดเพ่ือความถูกตอง  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• ยืนหยัดเพ่ือความถูกตองโดยมุงพิทักษผลประโยชนของทางราชการ แมตกอยูในสถานการณ ท่ี
อาจยากลําบาก 

• กลาตัดสินใจ ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความถูกตอง เปนธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจ 
ใหแกผูเสียประโยชน 

ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และอุทิศตนเพ่ือความยุติธรรม  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติแมในสถานการณท่ีอาจเสี่ยง ตอความ
ม่ันคงในตําแหนงหนาท่ีการงาน หรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวิต 
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5. การทํางานเปนทีม (Teamwork) 
คําจํากัดความ : ความตั้งใจท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงาน  หรือ สวนราชการโดย 
ผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิก ไมจําเปนตองมีฐานะหัวหนาทีม   รวมท้ังความสามารถในการสรางและรักษา 
สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
ระดับท่ี 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี ้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : ทําหนาท่ีของตนในทีมใหสําเร็จ  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในสวนท่ีตนไดรับมอบหมาย 

• ใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของทีม 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และใหความรวมมือในการทํางานกับเพ่ือนรวมงาน 
               ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• ยอมรับขอสรุปและผลการตัดสินใจของทีมงานและใหความรวมมือกับผูอ่ืนในทีมดวยดี 

• กลาวถึงเพ่ือนรวมงานในเชิงสรางสรรคและแสดงความเชื่อม่ันในศักยภาพของเพ่ือนรวมทีมท้ัง
ตอหนาและลับหลัง 

ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจากผูอ่ืนและประมวลความคิดเห็นมาใช
ประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกันในทีม 

• ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

• เสนอแนวคิดหรือวิธีการทํางานและใหคําปรึกษาแนะนําแกสมาชิกในทีมเพ่ือใหเกิดการทํางานท่ี
มีประสิทธิภาพ 

ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสนับสนุน ชวยเหลือเพ่ือนรวมทีม เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ   
               ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• ยกยอง และใหกําลังใจเพ่ือนรวมทีมอยางจริงใจและใหความชวยเหลือเก้ือกูลแกเพ่ือนรวมทีมแม
ไมมีการรองขอ 

• รักษามิตรภาพอันดีกับเพ่ือนรวมทีม เพ่ือชวยเหลือกันในวาระตางๆ ใหงานสําเร็จ 
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสามารถนําทีมใหปฏิบัติภารกิจใหไดผลสําเร็จ  
               ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• เสริมสรางความสามัคคีในทีม โดยไมคํานึงความชอบหรือไมชอบสวนตนและประสานสัมพันธ 
สรางขวัญกําลังใจของทีมเพ่ือปฏิบัติภารกิจของสวนราชการใหบรรลุผล 

• คลี่คลาย หรือแกไขขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในทีม 
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สมรรถนะทางการบริหาร 

1.  สภาวะผูนํา  (Leadership) 
คําจํากัดความ  :  ความสามารถ หรือความตั้งใจท่ีจะรับบทในการเปนผูนําของกลุม กําหนดทิศทาง เปาหมาย วิธีการ
ทํางาน ใหทีมปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น เต็มประสิทธภิาพ   และบรรลุ วัตถุประสงคของสวนราชการ 
ระดับท่ี 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี ้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1 :  ดําเนินการประชุมไดดีและคอยแจงขาวสารความเปนไปโดยตลอด   ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบ วาระ วัตถุประสงค และเวลาตลอดจนมอบหมายงาน
ใหแกบุคคลในกลุมได 

• แจงขาวสารใหผูท่ีจะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยูเสมอ แมไมไดถูกกําหนดให
ตองกระทํา 

• อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูท่ีเก่ียวของทราบ                   
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และเปนผูนําในการทํางานของกลุมและใชอํานาจอยางยุติธรรม 
               ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• สงเสริมและกระทําการเพ่ือใหกลุมปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

• กําหนดเปาหมาย ทิศทางท่ีชัดเจน จัดกลุมงานและเลือกคนใหเหมาะกับงาน หรือกําหนดวิธีการ
ท่ีจะทําใหกลุมทํางานไดดีข้ึน 

• รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

• สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ 

• ปฏิบัติตอสมาชิกในทีมดวยความยุติธรรม                                             
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และใหการดูแลและชวยเหลือทีมงาน  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• เปนท่ีปรึกษาและชวยเหลือทีมงาน 

• ปกปองทีมงาน และชื่อเสียงของสวนราชการ 

• จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือขอมูลท่ีสําคัญมาใหทีมงาน                                                                                                                                                    
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และประพฤติตนสมกับเปนผูนํา  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• กําหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจํากลุมและประพฤติตนอยูในกรอบของธรรมเนียมปฏิบัตินั้น 

• ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

• ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผูใตบังคับบัญชา                   
ระดับท่ี 5 :  แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และนําทีมงานใหกาวไปสูพันธกิจระยะยาวขององคกร 
                ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• สามารถรวมใจคนและสรางแรงบันดาลใจใหทีมงานเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ
ลุลวง 

• เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทัศนในการสรางกลยุทธเพ่ือรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 
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2. วิสัยทัศน (Visioning) 
คําจํากัดความ  : ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจนและ
ความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจเพ่ือใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค 
ระดับท่ี 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี ้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : รูและเขาใจวิสัยทัศนขององคกร  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• รู เขาใจและสามารถอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจไดวางานท่ีทําอยูนั้นเก่ียวของหรือตอบสนองตอ
วิสัยทัศนของสวนราชการอยางไร 

ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และชวยทําใหผูอ่ืนรูและเขาใจวิสัยทัศนขององคกร 
               ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• อธิบายใหผูอ่ืนรูและเขาใจวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางานของหนวยงานภายใตภาพรวมของ
สวนราชการได 

• แลกเปลี่ยนขอมูลรวมถึงรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเพ่ือประกอบการกําหนดวิสัยทัศน     
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และ สรางแรงจูงใจใหผูอ่ืนเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามวิสัยทัศน 
               ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• โนมนาวใหสมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการเพ่ือ
ตอบสนองตอวิสัยทัศน 

• ใหคําปรึกษาแนะนําแกสมาชิกในทีมถึงแนวทางในการทํางานโดยยึดถือวิสัยทัศนและเปาหมาย
ขององคกรเปนสําคัญ  

ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสวนราชการ 
               ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• ริเริ่มและกําหนดนโยบายใหมๆ เพ่ือตอบสนองตอการนําวิสัยทัศนไปสูความสําเร็จ 
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และกําหนดวิสัยทัศนของสวนราชการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 
              ระดับประเทศ ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทางในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการเพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนระดับประเทศ 

• คาดการณไดวาประเทศจะไดรับผลกระทบอยางไรจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก   
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3. การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation) 
คําจํากัดความ : ความเขาใจวิสัยทัศนและนโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดกล
ยุทธของสวนราชการได 
ระดับท่ี 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี ้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : รูและเขาใจนโยบายรวมท้ังภารกิจภาครัฐ วามีความเกี่ยวโยงกับหนาท่ีความรับผิดชอบของ 
              หนวยงานอยางไร ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• เขาใจนโยบาย ภารกิจ รวมท้ังกลยุทธของภาครัฐและสวนราชการ วาสัมพันธ เชื่อมโยงกับ
ภารกิจของหนวยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบอยางไร 

• สามารถวิเคราะหปญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหนวยงานได                  
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และนําประสบการณมาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธได 
               ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• ประยุกตใชประสบการณในการกําหนดกลยุทธของหนวยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบใหสอดคลอง
กับกลยุทธภาครัฐได 

• ใชความรูความเขาใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปได                  

ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และนําทฤษฎีหรือแนวคิดซับซอนมาใชในการกําหนดกลยุทธ 
               ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• ประยุกตใชทฤษฎี หรือแนวคิดซับซอน ในการคิดและพัฒนาเปาหมายหรือกลยุทธของ
หนวยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบ 

• ประยุกตแนวทางปฏิบัติท่ีประสบความสําเร็จ (Best Practice) หรือผลการวิจัยตางๆ  มา
กําหนดแผนงานเชิงกลยุทธในหนวยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบ                                  

ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และ กําหนดกลยุทธท่ีสอดคลองกับสถานการณตางๆ  ท่ีเกิดข้ึน 
               ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• ประเมินและสังเคราะหสถานการณ ประเด็น หรือปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ภายในประเทศหรือของโลกโดยมองภาพในลักษณะองครวมเพ่ือใชในการกําหนด กลยุทธ
ภาครัฐหรือสวนราชการ 

• คาดการณสถานการณในอนาคต และกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณตางๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนเพ่ือใหบรรลุพันธกิจของสวนราชการ                  

ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และบูรณาการองคความรูใหมมาใชในการกําหนดกลยุทธภาครัฐ 
               ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• ริเริ่ม สรางสรรค และบูรณาการองคความรูใหมในการกําหนดกลยุทธภาครัฐ โดยพิจารณาจาก
บริบทในภาพรวม 

• ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง                                                                                                 
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4. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปล่ียน (Change Leadership) 
คําจํากัดความ   : ความสามารถในการกระตุน หรือผลักดันหนวยงานไปสูการปรับเปลี่ยนท่ีเปนประโยชน 
รวมถึงการสื่อสารใหผูอ่ืนรับรู เขาใจ และดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนนั้นเกิดข้ึนจริง 
ระดับท่ี 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี ้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และปรับพฤติกรรมหรือแผนการทํางานใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงนั้น 

• เขาใจและยอมรับถึงความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และเรียนรูเพ่ือใหสามารถปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงนั้นได                   

ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสามารถทําใหผูอ่ืนเขาใจการปรับเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึน 
               ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• ชวยเหลือใหผูอ่ืนเขาใจถึงความจําเปนและประโยชนของการเปลี่ยนแปลงนั้น 

• สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนองคกร พรอมท้ังเสนอแนะวิธีการและมีสวนรวมใน
การปรับเปลี่ยนดังกลาว                   

ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และกระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอ่ืนเห็นความสําคัญของ 
              การปรับเปล่ียน  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• กระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอ่ืนเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยน เพ่ือใหเกิดความรวมแรง
รวมใจ 

• เปรียบเทียบใหเห็นวาสิ่งท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบันกับสิ่งท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปนั้นแตกตางกันใน
สาระสําคัญอยางไร 

• สรางความเขาใจใหเกิดข้ึนแกผูท่ียังไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น           
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และวางแผนงานท่ีดีเพ่ือรับการปรับเปล่ียนในองคกร 
               ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• วางแผนอยางเปนระบบและชี้ใหเห็นประโยชนของการปรับเปลี่ยน 

• เตรียมแผน และติดตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางสมํ่าเสมอ           
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และผลักดันใหเกิดการปรับเปล่ียนอยางมีประสิทธิภาพ 
               ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• ผลักดันใหการปรับเปลี่ยนสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จ 

• สรางขวัญกําลังใจ และความเชื่อม่ันในการขับเคลื่อนใหเกิดการปรับเปลี่ยนอยางมีประสิทธิภาพ                  
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5. การควบคุมตนเอง (Self   Control) 
คําจํากัดความ  : ความสามารถในการควบคุมอารมณและพฤติกรรมในสถานการณท่ีอาจจะถูกยั่วยุ หรือ
เผชิญหนากับความไมเปนมิตร หรือตองทํางานภายใตสภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้นเม่ืออยูใน
สถานการณท่ีกอความเครียดอยางตอเนื่อง 
ระดับท่ี 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี ้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1 :  ไมแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• ไมแสดงพฤติกรรมท่ีไมสุภาพหรือไมเหมาะสมในทุกสถานการณ       
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และควบคุมอารมณในแตละสถานการณไดเปนอยางดี 
               ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• รูเทาทันอารมณของตนเองและควบคุมไดอยางเหมาะสม โดยอาจหลีกเลี่ยงจากสถานการณท่ี
เสี่ยงตอการเกิดความรุนแรงข้ึนหรืออาจเปลี่ยนหัวขอสนทนา หรือหยุดพักชั่วคราวเพ่ือสงบสติ
อารมณ  

ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี  2  และสามารถใชถอยทีวาจา หรือปฏิบัติงานตอไปไดอยางสงบ 
              แมจะอยูในภาวะท่ีถูกย่ัวยุ  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• รูสึกไดถึงความรุนแรงทางอารมณในระหวางการสนทนา หรือการปฏิบัติงาน เชน  ความโกรธ 

ความผิดหวังหรือความกดดัน แตไมแสดงออกแมจะถูกยั่วย ุโดยยังคงสามารถปฏิบัติงาน
ตอไปไดอยางสงบ 

• สามารถเลือกใชวิธีการแสดงออกท่ีเหมาะสมเพ่ือไมใหเกิดผลในเชิงลบท้ังตอตนเองและผูอ่ืน  
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และจัดการความเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
               ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาวะกดดันทางอารมณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• ประยุกตใชวิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนลวงหนาเพ่ือจัดการกับความเครียดและความกดดัน
ทางอารมณ ท่ีคาดหมายไดวาจะเกิดข้ึน 

• บริหารจัดการอารมณของตนไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือลดความเครียดของตนเองหรือ
ผูรวมงาน     

ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และเอาชนะอารมณดวยความเขาใจ  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• ระงับอารมณรุนแรง ดวยการพยายามทําความเขาใจและแกไขท่ีตนเหตุของปญหา รวมท้ัง
บริบทและปจจัยแวดลอมตางๆ 

• ในสถานการณท่ีตึงเครียดมากก็ยังสามารถควบคุมอารมณของตนเองได รวมถึงทําใหคนอ่ืนๆ มี
อารมณท่ีสงบลงได  
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6. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) 
คําจํากัดความ  : ความตั้งใจท่ีจะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอ่ืนในระยะยาวจนถึงระดับท่ีเชื่อม่ันวา
จะสามารถมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระท่ีจะตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของตนได 
ระดับท่ี 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี ้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : สอนงานหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• สอนงานดวยการใหคําแนะนําอยางละเอียด หรือดวยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน 

• ชี้แนะแหลงขอมูล หรือแหลงทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือใชในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และตั้งใจพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีศักยภาพ 
               ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• สามารถใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาหรือสงเสริมขอดีและปรับปรุงขอดอยใหลดลง 

• ใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดแสดงศักยภาพเพ่ือสรางความม่ันใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และวางแผนเพ่ือใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาแสดงความสามารถใน 
              การทํางาน ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• วางแผนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

• มอบหมายงานท่ีเหมาะสม รวมท้ังใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาท่ีจะไดรับการฝกอบรม หรือพัฒนา
อยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 

• มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจใหผูใตบังคับบัญชาเปนบางเรื่องเพ่ือใหมี
โอกาสริเริ่มสิ่งใหมๆ   หรือบริหารจัดการดวยตนเอง  

ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถชวยแกไขปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพ 
              ของผูใตบังคับบัญชา    ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมท่ีเปนปจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา 

• สามารถเขาใจถึงสาเหตุแหงพฤติกรรมของแตละบุคคล เพ่ือนํามาเปนปจจัยในการพัฒนา
ศักยภาพของผูใตบังคับบัญชาได 

ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และทําใหสวนราชการมีระบบการสอนงานและการมอบหมายหนาท่ี 
              ความรับผิดชอบ ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• สราง และสนับสนุนใหมีการสอนงานและมีการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบอยางเปนระบบ
ในสวนราชการ 

• สราง และสนับสนุนใหมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องในสวนราชการ 
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สมรรถนะหลักของกรมอนามัย 

1. การวางแผนและการจัดการ (Planning and Organizing - PO ) 
คําจํากัดความ : ความสามารถในการจัดลําดับความสําคัญของงานท่ีเรงดวน และการกําหนดแผนการ
ปฏิบัติงานสําหรับงานท่ีเปนปกติประจําวันและความเรงดวนไดรวมท้ังการกําหนดผลท่ีคาดหวังงานท่ีปฏิบัติ 
และการหาวิธีประเมินผลการทํางานของตนเองและของทีมงาน 
ระดับท่ี 0:  ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับท่ี 1: • ระบุไดถึงกิจกรรมหรืองานท่ีท่ีตองปฏิบัติในแตละวันได 

• สามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดข้ึน 

• รูและเขาใจถึงเปาหมายการทํางานของทีมงาน 

• แสวงหาโอกาสท่ีจะรับฟงขอมูลปอนกลับจากผูอ่ืนเพ่ือพัฒนาการทํางานของตนเองใหเปนไป
ตามแผนงานท่ีกําหนดข้ึน 

ระดับท่ี 2: • ชวยกําหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ไดจากขอมูลท่ีมีอยู 

• วิเคราะหงานหรือกิจกรรมท่ีจะตองทํากอนหลังได 

• สามารถกําหนดเปาหมายของการทํางานประจําวันได 

• ประเมินผลการทํางานของตนเองและปรับปรุงวิธีการทํางานของตนเองและปรับปรุงวิธีการ
ทํางานอยูเสมอ 

• ชวยสมาชิกในทีมจัดลําดับความสําคัญของงานท่ีเรงดวนได 
ระดับท่ี 3: • กําหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยสามรถอางอิงจากประสบการณในอดีตท่ีเคยเกิดข้ึน 

• ระบุไดถึงโอกาส และปจจัยท่ีมีสวนทําใหแผนงานท่ีกําหนดข้ึนบรรลุผลสําเร็จ 

• ผลักดันใหสมาชิกในทีมมีสวนรวมในการกําหนดแผนการทํางานของทีมงาน 

• ประเมินประสิทธิภาพการทํางานของสมาชิกในทีมเทียมกับแผนงานท่ีกําหนด 
ระดับท่ี 4: • กําหนดแผนงานหลัก เปาหมาย และบทบาทหนาท่ีของสมาชิกในทีม 

• ปรับเปลี่ยนแผนการทํางานใหรองรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนได 

• สามารถวางแผนงานสํารองได หากแผนงานหลักไมประสบผลสําเร็จ 

• ผลักดันใหสมาชิกในทีมยึดม่ันตอแผนงาน และเปาหมายการทํางานรวมกัน 

• กําหนดแผนงานในสถานการณท่ีมีความเสี่ยงสูงได 
ระดับท่ี 5: • ปรับเปลี่ยนแผนงานจากประสบการณท่ีประสบผลสําเร็จ (Best Practices) ท้ังของตนและของ

บุคคลอ่ืน 

• กําหนดเปาหมายของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายกลยุทธและเปาหมายขององคกร 

• ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูอ่ืนถึงเทคนิคและวิธีการกําหนดแผนงานใหมีประสิทธิภาพ 
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2. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
คําจํากัดความ : ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ตรวจสอบความกาวหนา 
กํากับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน กิจกรรม โครงการ แผน และนโยบาย ตลอดจนการประเมิน
ความคุมคาและผลกระทบ เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการกําหนดและผลักดันเปนนโยบาย
มาตรการ มาตรฐาน แนวทาง คูมือในการพัฒนางานท่ีเกิดประโยชนตอหนวยงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ระดับท่ี 0:  ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับท่ี 1: แสดงความรู ความเขาใจการติดตามและประเมินผลระดับพ้ืนฐาน ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• สามารถเก็บรวบรวม และนําเสนอขอมูลการปฏิบัติงานตามงาน และ/หรือกิจกรรม และ/หรือ

โครงการท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใชกํากับ ติดตามและประเมินผลเบื้องตน 

ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และ แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานดานการติดตามและ

ประเมินผล  ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• สามารถติดตามและประเมินผลงาน และ/หรือกิจกรรม และ/หรือ โครงการของตน โดยใช

ความรูดานการติดตามและประเมินผลได 

ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถเปนผูติดตามและประเมินแผน/โครงการ 

ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• สามารถใหคําแนะนํา ทบทวน วิเคราะห สังเคราะห จัดการการติดตามและประเมินแผน/

โครงการได   

ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 แสดงความเช่ียวชาญการประยุกตใชรูปแบบการติดตามและ

ประเมินผล  ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• สามารถใหคําปรึกษาเชิงปฏิบัติ และประยุกตใชรูปแบบการประเมินผลแผน/โครงการได 

ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และการนําผลการติดตามและประเมินผลสูขอเสนอเชิงนโยบาย  

ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• สามารถใหคําปรึกษาเชิงนโยบาย จัดการและนําเสนอขอคนพบท่ีไดจากการติดตามประเมินผลสู

ขอเสนอเชิงนโยบาย 
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3. การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศและความรู   
คําจํากัดความ : ความสามารถในการบริหารจัดการขอมูลความรูอยางมีระบบ  โดยสืบคนขอมูลสารสนเทศ
และความรู   และนําขอมูลท่ีไดมาประมวล จัดเก็บขอมูล เผยแพรนําไปใชประโยชน รวมท้ังมีความสนใจ 
ใฝรูในวิชาการเชิงลึกท่ีเปนประโยชนและเก่ียวของกับงานในหนาท่ี 
ระดับท่ี 0 :  ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน 
ระดับท่ี 1 :  สามารถสืบคนและรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ และแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆไดอยาง 
               ถูกตองครบถวน   ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• สามารถสืบคน และรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ 

• สามารถแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ ไดอยางถูกตอง   
ระดับท่ี 2 :  แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1  และประมวลผลขอมูลเปนสารสนเทศ ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• สามารถสรุปผล หรือรายงานยอขอมูลเพ่ืออธิบาย /สื่อความหมายใหชัดเจน เขาใจงายข้ึนเพ่ือ
การเผยแพร และนําไปใชประโยชน 

• จัดเก็บขอมูลสารสนเทศใหเรียกใชงานไดงายและรวดเร็ว 
ระดับท่ี 3 :  แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2  และจัดการขอมูลสารสนเทศเปนองคความรู ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• สามารถวิเคราะห สังเคราะห กลั่นกรองขอมูลสารสนเทศ ใหไดเนื้อหาความรูท่ีถูกตอง สมบูรณ
ยิ่งข้ึน และเขาใจงายเม่ือนําไปใช 

• สามารถถายทอด หรือเผยแพรความรูในวงกวางดวยรูปแบบตางๆ  
ระดับท่ี 4 :   แสดงสมรรถนะระดับท่ี  3  และบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 
                 ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• นําขอมูลสารสนเทศท่ีจัดเก็บไดมาวิเคราะห สังเคราะห และจัดหมวดหมู รวมท้ังทบทวน
แลกเปลี่ยนและตรวจสอบองคความรูรวมกับบุคคลหรือแหลงความรูอ่ืนเพ่ือปรับองคความรูท่ีมี
อยูใหเกิดความถูกตองสมบูรณ                       

ระดับท่ี 5 :  แสดงสมรรถนะระดับท่ี  4  และสรุปบทเรียนและสรางองคความรูใหม ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• สามารถสรางความรูใหมท่ีมีแนวคิดและทฤษฎีรองรับ หรือ  สามารถสรุปบทเรียนจากการนํา
ความรูไปใชประโยชน  หรือบทเรียนจากการบริหารจัดการความรูซ่ึงเปนประสบการณตรง   
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4. ความเขาใจผูอ่ืน (Interpersonal Understanding - IU) 
คําจํากัดความ : ความสามารถในการรับฟงและเขาใจท้ังความหมายตรงและความหมายแฝงตลอดจนภาวะ
อารมณของผูท่ีติดตอดวย 

ระดับท่ี 0:  ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับท่ี 1: เขาใจความหมายท่ีผูอ่ืนตองการส่ือสาร ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• เขาใจความหมายท่ีผูอ่ืนสื่อสารดวยภาษาโดยสื่อตางๆ สามารถจับใจความได สรุปเนื้อหา

เรื่องราวไดถูกตองครบประเด็น 

ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และเขาใจอารมณความรูสึกและคําพูด  ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• เขาใจท้ังเนื้อหาของสารและนัยเชิงอารมณ (จากการสังเกตอวัจนภาษา เชน ทาทาง การ

แสดงออกทางสีหนา หรือน้ําเสียง) ของผูท่ีติดตอดวย 

ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และเขาใจความหมายแฝงในอากัปกิริยาและคําพูด 

ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• สามารถตีความหมายเบื้องลึกท่ีไมไดแสดงออกอยางชัดเจนในคําพูดหรือน้ําเสียง 

• เขาใจความคิด ความกังวลหรือความรูสึกของผูอ่ืน ณ ขณะเวลานั้น ท่ีท้ังท่ีแสดงออกมาเพียง

เล็กนอย หรือไมแสดงออกเลยก็ตาม 

• สามารถระบุลักษณะนิสัยหรือจุดเดนอยางใดอยางหนึ่งของผูท่ีติดตอไดดวย 

ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และใชความเขาใจในการส่ือสารท้ังท่ีเปนคําพูด และความหมายนัย

แฝงในการส่ือสารกับผูนั้นไดอยางเหมาะสม  ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้                                                 

• แสดงความเขาใจในนัยพฤติกรรมและอารมณความรูสึกของผูอ่ืน 

• ใชความเขาใจในบุคคลนั้นใหเปนประโยชนในการผูกมิตรทําความรูจัก หรือติดตอประสานงาน

ในโอกาสตางๆ 

ระดับท่ี 5: 

  

  

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และเขาใจสาเหตุของพฤติกรรมผูอ่ืน  ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• แสดงความเขาใจเบื้องลึกถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือปญหาของผูอ่ืนตลอดจนเขาใจสาเหตุ

หรือแรงจูงใจในระยะยาวของพฤติกรรมและความรูสึกของผูอ่ืน 

• สามารถแสดงทัศนคติท่ีเปนธรรมและเหมาะสมเก่ียวกับจุดออนและจุดเดนทางพฤติกรรมและ

ลักษณะนิสัยของผูอ่ืน 

• มีจิตวิทยาในการใชความเขาใจผูอ่ืนเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการทํางานรวมกัน การใหความรูหรือ

ใหบริการ การสอนงาน การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 

ตามภารกิจในงาน 
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สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development/R2R) 
คําจํากัดความ : ความสามารถในการปฏิบัติงานดานวิจัยท่ีเนนการแสวงหาผลิตภัณฑใหม (New product) 
สิ่งประดิษฐใหม (New inventions) การพัฒนากระบวนการ (Process) การพัฒนาระบบและวิธีทํางาน 
(System and procedures) และ/หรือเทคโนโลยีใหมๆ (New technologies) โดยใชการวิจัยเปนฐาน 
(Research-base development) สําหรับการพัฒนาการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์  
ระดับท่ี 0:  ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับท่ี 1: แสดงความรู ความเขาใจในหลักการวิจัยและพัฒนาเบ้ืองตน  ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• สามารถระบุแหลงขอมูล การสืบคนขอมูล การนําเสนอขอมูลจากการสืบคนใหเปนระบบ และ

ระบุสถิติท่ีใชในแตละประเภทของการวิจัยได 

ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานดานการวิจัยและพัฒนา

เบ้ืองตน ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• สามารถกําหนดโจทยและดําเนินการวิจัยเชิงพรรณนาได 

ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และแสดงความสามารถในการเปนผูวิจัยหลักในการวิจัยและพัฒนา  

ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• สามารถทบทวน วิเคราะห สังเคราะห บริหารจัดการโครงการวิจัยและพัฒนาได 

• สามารถออกแบบ และดําเนินงานวิจัยดวยรูปแบบการวิจัยเชิงวิเคราะห การวิจัยก่ึงทดลอง หรือ

วิจัยเชิงทดลองท่ีไมซับซอนได 

ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 แสดงความเช่ียวชาญในการวิจัยและพัฒนา  ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• สามารถออกแบบ และดําเนินงานวิจัยดวยรูปแบบการวิเคราะหท่ีซับซอน หรือการวิจัยเชิง

ทดลอง  

• สามารถจัดการและนําเสนอขอคนพบท่ีไดจากงานวิจัยและพัฒนาท่ีนําไปสูการพัฒนาข้ันตอน 

และ/หรือวิธีการทํางาน และ/หรือระบบใหเกิดผลในเชิงปฏิบัติได 

ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และการนําผลการวิจัยและพัฒนาสูขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• สามารถดําเนินการวิจัยดวยรูปแบบการวิเคราะหอภิมาน (Meta analysis) เพ่ิมความแมนยํา

ของการประเมินขนาดของผล (size of the effect) และตัดสินเรื่องท่ีไมชัดเจนท่ีขอมูลไมลง

รอยกันในงานตาง ๆ กัน 

• สามารถใหคําปรึกษา จัดการและนําเสนอขอคนพบท่ีไดจากงานวิจัยและพัฒนาท่ีนําไปสู

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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2. การสรางนวัตกรรม 
คําจํากัดความ : แนวคิด กระบวนการทํางาน วิธีการปฏิบัติท่ีมุงทําในสิ่งท่ีไมเคยดําเนินการมากอนหรือเปน
สิ่งท่ีดําเนินการมาแลวไดผลดีแตไมเคยดําเนินการมากอนภายในองคกร เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
พัฒนาและเปนประโยชนตอองคกร ในการบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนและพันธกิจของกรมอนามัย โดย
สายวิชาการมุงเนนนวัตกรรมในเชิงการสรางผลิตภัณฑ โครงการ การจัดบริการ สวนสายสนับสนุนเนน
นวัตกรรมในเชิงกระบวนการการจัดการ 
ระดับท่ี 0:  ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับท่ี 1: สนับสนุนความคิดสรางสรรค ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• แสวงหาโอกาสท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเอง มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน จนไดกระบวนการ

ท่ีเหมาะสม 

ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสรางสรรคและหม่ันปรับปรุงกระบวนการทํางานของตนอยาง

สมํ่าเสมอ ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• หม่ันปรับปรุงกระบวนการทํางานของตนอยางสมํ่าเสมอคิดริเริ่มกระบวนการทํางานใหมๆ 
ท่ีสอดคลองและสนับสนุนใหหนวยงานสามารถบรรลุเปาหมายได 

ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และ ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

•  ทดลองหรือนําวิธีการทํางานใหมมาประยุกตใช เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงาน/องคกรสามารถ
บรรลุเปาหมายได 

•  สามารถแสดงความคิดริเริ่ม และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการทํางานตามขอมูลใหม 

ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถชวยแกไขปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพ
ของผูใตบังคับบัญชา  ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

•  ประยุกตใชองคความรู ทฤษฎี หรือแนวคิดท่ีไดรับการยอมรับมานําเสนอแนวคิด หรือแนวทาง
แกปญหาในการพัฒนา 

•  ริเริ่มสรางสรรคแนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงานหรือดําเนินการตางๆ ใหสามารถบรรลุภารกิจท่ี
ไดรับมอบหมาย ในระดับกรม 

ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และทําใหสวนราชการมีระบบการสอนงานและการมอบหมายหนาท่ี
ความรับผิดชอบ ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

•   เสนอแนวความคิดใหมๆ หรือคิดนอกกรอบพิจารณาสิ่งตางๆ ในงานดวยมุมมองท่ีแตกตาง ซ่ึง

เปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ 

•   สามารถหาวิธีการท่ีแตกตางไปจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติในการแกไขปญหาในการสถานการณท่ีมี

ความเสี่ยงสูง 

•  สามารถคิดริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหมๆ จนเปนท่ียอมรับระดับประเทศ หรือนานาชาติ 
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3. การสรางสัมพันธภาพภาคีเครือขาย 
คําจํากัดความ : สรางหรือรักษาสัมพันธภาพฉันทมิตร เพ่ือความสัมพันธท่ีดีระหวางผูเก่ียวของกับงาน 
ระดับท่ี 0:  ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับท่ี 1: สรางหรือรักษาการติดตอกับผูท่ีตองเกี่ยวของกับงาน ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• สรางหรือรักษาการติดตอกับผูท่ีเก่ียวของกับงานเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสรางหรือรักษาความสัมพันธท่ีดีกับผูท่ีตองเกี่ยวของกับงาน

อยางใกลชิด  ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• สรางหรือรักษาความสัมพันธท่ีดีกับผูท่ีตองเก่ียวของกับงานอยางใกลชิด 

• เสริมสรางมิตรภาพกับผูรับบริการ ภาคีเครือขาย หรือผูอ่ืน 

ระดับท่ี 3:  แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสรางหรือรักษาการติดตอสัมพันธทางสังคม 

ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือใหมีการติดตอสัมพันธทางสังคมกับผูท่ีตองเก่ียวของกับงาน 

• เขารวมกิจกรรมทางสังคมในวงกวางเพ่ือประโยชนในงาน 

ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสรางหรือรักษาความสัมพันธฉันมิตร  ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้                         

• สรางหรือรักษามิตรภาพโดยมีลักษณะเปนความสัมพันธอยางใกลชิดมากข้ึน 

ระดับท่ี 5: 

  

  

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และรักษาความสัมพันธฉันมิตรในระยะยาว 

ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• รักษาความสัมพันธฉันมิตรไวไดอยางตอเนื่อง แมอาจจะไมไดมีการติดตอสัมพันธในงานกัน

แลวก็ตาม แตยังอาจมีโอกาสท่ีจะติดตอสัมพันธในงานไดอีกในอนาคต 
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4. การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness - PROAC) 
คําจํากัดความ : การเล็งเห็นปญหาหรือโอกาส พรอมท้ังลงมือจัดการกับปญหานั้นๆ หรือใชโอกาสท่ีเกิดข้ึน
ใหเกิดประโยชนตองานดวยวิธีการท่ีสรางสรรคและแปลกใหม 
ระดับท่ี 0:  ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับท่ี 1: เห็นโอกาสหรือปญหาระยะส้ันและลงมือดําเนินการ  ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• เล็งเห็นโอกาสในขณะนั้นและไมรีรอท่ีจะนําโอกาสนั้นมาใชประโยชนในงาน 

• เล็งเห็นปญหา อุปสรรค และลงมือหาวิธีแกไขโดยไมรอชา 

ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และจัดการปญหาเฉพาะหนาหรือเหตุวิกฤติ  ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• ลงมืออยางฉับไวเม่ือเกิดปญหาเฉพาะหนาหรือในเวลาวิกฤติ 

• กระทําการแกไขปญหาอยางเรงดวนในขณะท่ีคนสวนใหญจะวิเคราะหสถานการณกอนและรอ

ใหปญหาคลี่คลายไปเอง 

• รูจักพลิกแพลง ยืดหยุน ประนีประนอมเม่ือเผชิญอุปสรรค 

• มีใจเปดกวาง ยอมรับความคิดแปลกใหมและแหวกแนวท่ีอาจเปนประโยชนตอการแกไขปญหา 

ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และลงมือกระทําการลวงหนา เพ่ือสรางโอกาส หรือหลีกเล่ียงปญหา

ระยะส้ัน  ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• คาดการณและลงมือกระทําการลวงหนาเพ่ือสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดใน

ระยะเวลา 3 เดือนขางหนา 

• ทดลองใชวิธีการท่ีแปลกใหมในการแกไขปญหาหรือสรางสรรคสิ่งใหมใหเกิดข้ึนในวงราชการ 

ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และเตรียมการลวงหนา เพ่ือสรางโอกาส หรือหลีกเล่ียงปญหา 

ระยะยาว  ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• คาดการณและลงมือกระทําการลวงหนาเพ่ือสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดใน

ระยะเวลา 4-12 เดือนขางหนา 

• คิดนอกกรอบเพ่ือหาวิธีการท่ีแปลกใหมและสรางสรรคในการแกไขปญหาท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนใน

อนาคต 

ระดับท่ี 5: 

  

  

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และเตรียมการณลวงหนา เพ่ือสรางโอกาส หรือหลีกเล่ียงปญหา

อยางย่ังยืน  ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• คาดการณและลงมือกระทําการลวงหนาเพ่ือสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดใน

ระยะเวลามากกวา 12 เดือนขางหนา 

• สรางบรรยากาศของการคิดริเริ่มใหเกิดข้ึนในหนวยงานและกระตุนใหเพ่ือนรวมงานเสนอ

ความคิดใหมๆ ในการทํางาน เพ่ือแกปญหาหรือสรางโอกาสใน 

ระยะยาว 
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5. การทํางานบนฐานความรู 
คําจํากัดความ : การทํางานโดยใชความรู ความสามารถและศักยภาพ พรอมท้ังพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูและความสามารถอยางสมํ่าเสมอ  และสามารถคิดหาวิธีการ หรือสรางสรรคความรู หรือปรับเปลี่ยน
กลยุทธ นํามาประยุกตใชในการทํางานได 
ระดับท่ี 0:  ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับท่ี 1: ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

•  สามารถทบทวน วิเคราะหปญหาและ โอกาสในการพัฒนา 
ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

•  สามารถ คนควา แสวงหาขอมูล องคความรู ทฤษฎี เพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนางานท้ังความรูท่ี
เปน ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) และความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) 

ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และ ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

•  สามารถประยุกตองคความรู ทฤษฎี กฎ ระเบียบ มาสรางเปนกรอบแนวคิด หรือกรอบการ
ปฏิบัติงาน (Conceptual Framework/Operation Framework)  ในการแกไขและพัฒนา
งานเปนรูปธรรม 

ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และ ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

•  สามารถเชื่อมโยง บูรณาการ องคความรู ทฤษฎี กฎ ระเบียบ เพ่ือนํามาแกไขปญหาท่ีซับซอน 

ระดับท่ี 5: 

   

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และ ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

•   เปนท่ีปรึกษา ใหคําแนะนําหรือถายทอดความรู ประสบการณท่ีเกิดสัมฤทธิ์ผลใหกับผูอ่ืนได 
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6. การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking - AT) 
คําจํากัดความ : การทําความเขาใจสถานการณ ประเด็น ปญหา แนวคิด หลักทฤษฎี ฯลฯ โดยการแจก
แจงแตกประเด็นออกเปนสวนยอยๆ หรือวิเคราะหสถานการณ ทีละข้ันตอน รวมถึงการจัดหมวดหมูปญหา
หรือสถานการณอยางเปนระบบระเบียบ เปรียบเทียบแงมุมตางๆ สามารถระบุไดวาเกิดอะไรกอนหลัง                  
ตลอดจนระบุเหตุและผล ท่ีมาท่ีไปของกรณีตางๆ ได  
ระดับท่ี 0:  ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1: แตกปญหา/งานออกเปนสวนยอยๆ ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• ระบุรายการสิ่งตางๆ หรือประเด็นยอยตางๆ ไดโดยไมเรียงลําดับกอนหลัง 

• วางแผนงานไดโดยแตกประเด็นปญหาออกเปนงาน หรือกิจกรรมตางๆ 
ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และเห็นความสัมพันธเช่ือมโยงข้ันพ้ืนฐานของสวนตางๆ ของ

ปญหา/งาน ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• ระบุไดวาอะไรเปนเหตุเปนผลแกกันในสถานการณหนึ่งๆ 

• แยกแยะขอดีขอเสียของประเด็นตางๆ ได 

• วางแผนงานไดโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมตางๆ ตามลําดับความสําคัญหรือความเรงดวน 
ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และเห็นความสัมพันธเช่ือมโยงท่ีซับซอนของสวนตางๆ 

ของปญหา/งาน ตามพฤติกรรมบงชี้  ดังนี้ 

• เชื่อมโยงปจจัยท่ีซับซอน อาทิ เหตุการณกรณีหนึ่งอาจมีสาเหตุไดหลายประการ หรือสามารถ
นําไปสูสถานการณสืบเนื่องไดหลายประการ อาทิ เหตุ ก. นําไปสูเหตุ ข. เหตุ ข นําไปสูเหตุ ค. 
นําไปสูเหตุ ง. ฯลฯ) 

• วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ข้ันตอนการดําเนินงานตางๆ ท่ีมีผูเก่ียวของหลายฝายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถคาดการณลวงหนาเกี่ยวกับปญหา/งานจากความเขาใจ
ความสัมพันธของสวนตางๆ ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• แยกแยะองคประกอบตางๆ ของประเด็น ปญหาท่ีมีเหตุปจจัยซับซอนเปนรายละเอียดในชั้น
ตางๆ อีกท้ังวิเคราะหวาแงมุมตางๆ ของปญหาหรือสถานการณหนึ่งๆ สัมพันธกันอยางไร 
คาดการณวาจะมีโอกาส หรืออุปสรรคอะไรบาง 

• วางแผนงานท่ีซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ข้ันตอนการดําเนินงานตางๆ ท่ีมีหนวยงานหรือ
ผูเก่ียวของหลายฝาย รวมถึงคาดการณปญหา อุปสรรค และวางแนวทางการปองกันแกไขไว
ลวงหนา และบริหารความเสี่ยง 

ระดับท่ี 5: 
  
  

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และกําหนดแผนงาน/ข้ันตอนการทํางานจากการศึกษาวิเคราะหใน
ข้ันตางๆ เพ่ือเตรียมทางเลือกสําหรับการปองกัน/แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• ใชกรรมวิธีการวิเคราะหทางเทคนิคท่ีเหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปญหาท่ีซับซอนออกเปนสวน  ๆ

• ใชเทคนิคการวิเคราะหหลากหลายรูปแบบเพ่ือหาทางเลือกตางๆ ในการตอบคําถาม หรือ
แกปญหา รวมถึงพิจารณาขอดีขอเสียของทางเลือกแตละทาง 

• วางแผนงานท่ีซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ข้ันตอนการดําเนินงานตางๆ  ท่ีมีหนวยงานหรือผูเก่ียวของหลาย
ฝาย คาดการณปญหา อุปสรรค แนวทางการปองกันแกไข อีกท้ังเสนอแนะทางเลือกและขอดีขอเสียไวให 
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7. ความยืดหยุนในการทํางาน (work Flexibility - FLX) 
คําจํากัดความ : ความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณและกลุมคนท่ีหลากหลาย ในขณะท่ียังคง
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หมายความรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน และปรับเปลี่ยน
วิธีการเม่ือสถานการณแวดลอมเปลี่ยนไป  

ระดับท่ี 0:  ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับท่ี 1: มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• ปรับตัวไดแมประสบความยากลําบากทางกายภาพในงาน ไมยึดติดกับความสะดวกสบาย วัตถุ
แสดงฐานะทางสังคม หรือระดับอาวุโสในงาน 

ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และยอมรับความจําเปนท่ีจะตองปรับเปล่ียน ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• ยอมรับและเขาใจความคิดเห็นของผูอ่ืน 

• เต็มใจท่ีจะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติเม่ือไดรับขอมูลใหมหรือหลักฐานท่ีขัดแยงกับความคิดเดิม 

ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และใชกฎระเบียบอยางยืดหยุน ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• มีความคลองตัวในการปฏิบัติหนาท่ี ใชกฎเกณฑ กระบวนการปฏิบัติงานอยางยืดหยุน มี
วิจารณญาณในการปรับใหเขากับสถานการณเฉพาะหนาเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานหรือ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และปรับเปล่ียนวิธีการดําเนินงานเพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพ 
ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน ใหเขากับสถานการณ แตยังคงเปาหมายเดิมไว 

• ปรับแกกฎระเบียบภายใน และข้ันตอนการทํางานท่ีลาสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
หนวยงาน 

ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และปรับเปล่ียนแผนกลยุทธท้ังหมด เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพ 
ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• ปรับแผนกลยุทธท้ังหมด เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณเฉพาะหนา 

• ทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบภายใน และวิธีการทํางานของหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบอยูใหม
ท้ังหมด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยงาน 

• ปรับเปลี่ยนองคกร สายการบังคับบัญชา เปนการเฉพาะกิจ เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอ
สถานการณเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม 
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8. การคนควาแสวงความรู (Information Seeking - INF) 
คําจํากัดความ : ความสนใจใครรูเก่ียวกับสถานการณ ภูมิหลัง ประวัติความเปนมา ประเด็นปญหา หรือ
เรื่องราวตางๆ ท่ีเก่ียวของหรือจําเปนตองานในหนาท่ี คุณลักษณะนี้อาจรวมถึงการสืบเสาะ เพ่ือใหไดขอมูล
เฉพาะเจาะจง การไขปมปริศนาโดยซักถามโดยละเอียด หรือแมแตการหาขาวท่ัวไปจากสภาพแวดลอม
รอบตัว  โดยคาดวาอาจจะมีขอมูลท่ีเปนประโยชนตอไปในอนาคต 
ระดับท่ี 0:  ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับท่ี 1: การหาขอมูลในระดับตน ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• หาขอมูลโดยการถามจากผูท่ีเก่ียวของโดยตรง 

• ใชขอมูลท่ีมีอยู หรือหาจากแหลงขอมูลท่ีมีอยูแลว 
ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และใชวิธีการสืบเสาะหาขอมูล ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• สืบเสาะปญหาหรือสถานการณอยางลึกซ้ึงกวาการตั้งคําถามตามปรกติธรรมดา 

• สืบเสาะจากผูท่ีใกลชิดกับเหตุการณ หรือประเด็นปญหามากท่ีสุด 
ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และหาขอมูลแบบเจาะลึก ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• ซักถามคําถามเจาะลึกอยางตอเนื่อง เพ่ือหาตนตอของสถานการณ ปญหา หรือโอกาสท่ีซอน
เรนอยูในเบื้องลึก 

• สอบถามทัศนะความเห็น ภูมิหลังประวัติความเปนมา  
ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ  ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้                               

• ดําเนินการเก็บขอมูลท่ีจําเปนในชวงเวลาหนึ่งๆอยางเปนระบบ 

• สืบคนจากแหลงขอมูลท่ีแปลกใหมแตกตางจากปรกติธรรมดาท่ัวไป 

• ลงมือสืบคนวิจัยเอง หรือมอบหมายใหผูอ่ืนเก็บขอมูลอยางเปนกิจจะลักษณะจากหนังสือพิมพ 
นิตยาสาร ระบบสืบคนโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหลงขาวตางๆ 

ระดับท่ี 5: 

  

  

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และวางระบบสืบคนเพ่ือหาขอมูลอยางตอเนื่อง  

ตามพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

• วางระบบสืบคน เพ่ือใหมีขอมูลท่ีทันเหตุการณปอนเขามาอยางตอเนื่อง 

• กําหนดมอบหมายใหผูอ่ืนทําการสืบคนหาขอมูลไดอยางสมํ่าเสมอเปนกิจวัตร 
 



(เอกสารหมายเลข 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

สวนท่ี ๑ :  ขอมูลของผูรับการประเมิน 

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

รอบการประเมิน            รอบท่ี ๒         ๑  เมษายน...................    ถึง  ๓๐  กันยายน..................... 

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 

ตําแหนง.................................................................. ประเภทตําแหนง..................................................................... 

ระดับตําแหนง........................................................ สังกัด....................................................................................... 

ชื่อผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................................. 

ตําแหนง...................................................................................................................................................................... 

 

สวนท่ี ๒  :  การสรุปผลการประเมิน 

 

องคประกอบการประเมิน คะแนน (ก) น้ําหนัก (ข) รวมคะแนน (ก) x (ข) 

องคประกอบท่ี ๑ : ผลสัมฤทธิ์ของงาน    

องคประกอบท่ี ๒ : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ)    

องคประกอบอ่ืน ๆ (ถามี)    

รวม ๑๐๐%  

  

ระดับผลการประเมิน 

   ดีเดน            ดีมาก            ดี            พอใช            ตองปรับปรุง 

 

สวนท่ี ๓  :  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

 

ความรู / ทักษะ / สมรรถนะ 

ท่ีตองไดรับการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา ชวงเวลาท่ีตองการ

การพัฒนา 
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สวนท่ี ๔  :  การรับทราบผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สวนท่ี ๕  :  ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

คําชี้แจง   

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย 

สวนที่ ๑  ขอมูลของผูรับการประเมิน  เพื่อระบุรายละเอียดตาง ๆ ที่เกีย่วของกบัตัวผูรับการประเมิน 

สวนที่ ๒  สรุปผลการประเมิน ใชเพื่อกรอกคาคะแนนการประเมินในองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน องคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

               และน้าํหนกัของทั้งสององคประกอบ  ในแบบสรุปสวนที ่๒ นี ้ยังใชสําหรับคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมดวย 

 -  สําหรับคะแนนองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงานใหนํามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับนี ้

 -  สําหรับคะแนนองคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการใหนาํมาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับนี ้

สวนที่ ๓  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันจัดทําแผนพัฒนาผลการปฏบิัติราชการ 

สวนที่ ๔  การรับทราบผลการประเมิน ผูรับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 

สวนที่ ๕  ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผูบังคับบัญชาเหนอืขึ้นไปกล่ันกรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และใหความเห็น 

คําวา “ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป” สําหรับผูประเมินตามขอ ๒ (๙) หมายถึง หัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดผูบังคับบัญชาของผูรับการประเมิน 

 

ผูรับการประเมิน : 

      ไดรับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนา 

การปฏิบัติราชการรายบุคคลแลว 

 

 

 ผูประเมิน : 

      ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบ 

      ไดแจงผลการประเมินเม่ือวันท่ี................................................. 

แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ 

โดยมี.........................................................................เปนพยาน 

ลงชื่อ : .................................................พยาน 

ตําแหนง : ............................................ 

วันที่ : ....................................................... 

ลงชื่อ : ..............................................................  

ตําแหนง : .........................................................  

วันท่ี : ...............................................................  

ผูบังคับบญัชาเหนือขึ้นไป : 

      เห็นดวยกับผลการประเมิน 

      มีความเห็นตาง ดังนี ้

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

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

ผูบังคับบญัชาเหนือขึ้นไปอีกชัน้หน่ึง (ถามี) : 

     เห็นดวยกับผลการประเมิน 

     มีความเห็นตาง ดังนี ้

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

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

 

 

ลงชื่อ : ................................................................... 

ตําแหนง : ..............................................................  

วันที่ : ....................................................................  

ลงชื่อ : ................................................................... 

ตําแหนง : ..............................................................  

วันที่ : ....................................................................  

ลงชื่อ : ................................................................... 

ตําแหนง : ..............................................................  

วันที่ : ....................................................................  



 
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน            รอบการประเมิน  รอบที่ 1  1 เมษายน ..........  รอบที่ 2  1 ตุลาคม ..........   
ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................      ลงนาม.................................................................................................................. 

ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................      ลงนาม.................................................................................................................. 
  

 

ตัวช้ีวัดผลงาน 
คะแนนตามระดับคาเปาหมาย 

คะแนน (ก) น้ําหนัก (ข) คะแนนรวม (ค) 
1 2 3 4 5 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

รวม (ข) = 100% (ค) =  

แปลงคะแนนรวม (ค) ขางตน เปนคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีมีฐานคะแนนเต็มเปน 100 คะแนน  (โดยนํา 20 มาคูณ)     = 
 

หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย   ในชองการใหคะแนนตามระดับคาเปาหมาย 
 

  1   หมายถึง     ตองปรับปรุง  
  2   หมายถึง     พอใช       
  3   หมายถึง     ด ี   
  4   หมายถึง     ดีมาก   
  5   หมายถึง     ดีเดน 
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ         รอบการประเมิน  รอบที่ 1  1 เมษายน ..........  รอบที่ 2  1 ตุลาคม ..........   

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

ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................      ลงนาม.................................................................................................................. 

 

สมรรถนะท่ีประเมิน ระดับของสมรรถนะ 
ท่ีคาดหวัง (1) 

ระดับของสมรรถนะ 
ท่ีสังเกตพบ (2) 

คาความแตกตาง 
(2 – 1) 

บันทึกโดยผูประเมิน (ถามี) 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 5    
2. บริการท่ีดี 5    
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 5    
4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 5    
5. การทํางานเปนทีม 5    
6. สภาวะผูนํา 4    
7. วิสัยทัศน 4    
8. การวางกลยุทธภาครัฐ 4    
9. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน 4    
10. การควบคุมตนเอง 4    
11. การสอนงาน และการมอบหมายงาน 4    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 2.3 

หนา 1 

ประเภทบริหาร ระดับสูง 



 

 

เกณฑ 
จํานวน

สมรรถนะ 

คูณดวย คะแนน 

จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะสูงกวา หรือเทากับระดับของสมรรถนะท่ีคาดหวังใหคูณดวย ๓    

จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา ระดับของสมรรถนะท่ีคาดหวัง๑ ระดับ ใหคูณดวย ๒    

จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา ระดับของสมรรถนะท่ีคาดหวัง๒ ระดับ ใหคูณดวย ๑    

จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา ระดับของสมรรถนะท่ีคาดหวัง๓ ระดับ ใหคูณดวย 0    

ผลรวม  

ใชสูตรการคํานวณดังนี้     ผลรวมของคะแนนสมรรถนะทุกตัว 

                                            จํานวนสมรรถนะ x 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หนา 2 

เอกสารหมายเลข 2.3 ประเภทบริหาร ระดับสูง 

 x 100 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ         รอบการประเมิน  รอบที่ 1  1 เมษายน ..........  รอบที่ 2  1 ตุลาคม ..........   

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

ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................      ลงนาม.................................................................................................................. 

 

สมรรถนะท่ีประเมิน ระดับของสมรรถนะ 
ท่ีคาดหวัง (1) 

ระดับของสมรรถนะ 
ท่ีสังเกตพบ (2) 

คาความแตกตาง 
(2 – 1) 

บันทึกโดยผูประเมิน (ถามี) 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 5    
2. บริการท่ีดี 5    
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 5    
4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 5    
5. การทํางานเปนทีม 5    
6. สภาวะผูนํา 3    
7. วิสัยทัศน 3    
8. การวางกลยุทธภาครัฐ 3    
9. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน 3    
10. การควบคุมตนเอง 3    
11. การสอนงาน และการมอบหมายงาน 3    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทบริหาร ระดับตน 
เอกสารหมายเลข 2.3 

หนา 1 



 

 

เกณฑ 
จํานวน

สมรรถนะ 

คูณดวย คะแนน 

จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะสูงกวา หรือเทากับระดับของสมรรถนะท่ีคาดหวังใหคูณดวย ๓    

จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา ระดับของสมรรถนะท่ีคาดหวัง๑ ระดับ ใหคูณดวย ๒    

จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา ระดับของสมรรถนะท่ีคาดหวัง๒ ระดับ ใหคูณดวย ๑    

จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา ระดับของสมรรถนะท่ีคาดหวัง๓ ระดับ ใหคูณดวย 0    

ผลรวม  

ใชสูตรการคํานวณดังนี้     ผลรวมของคะแนนสมรรถนะทุกตัว 

                                            จํานวนสมรรถนะ x 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนา 2 

เอกสารหมายเลข 2.3 ประเภทบริหาร ระดับตน 

 x 100 



 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ         รอบการประเมิน  รอบที่ 1  1 เมษายน ..........  รอบที่ 2  1 ตุลาคม ..........   

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

ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................      ลงนาม.................................................................................................................. 

 

สมรรถนะท่ีประเมิน ระดับของสมรรถนะ 
ท่ีคาดหวัง (1) 

ระดับของสมรรถนะ 
ท่ีสังเกตพบ (2) 

คาความแตกตาง 
(2 – 1) 

บันทึกโดยผูประเมิน (ถามี) 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 4    
2. บริการท่ีดี 4    
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4    
4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 4    
5. การทํางานเปนทีม 4    
6. สภาวะผูนํา 2    
7. วิสัยทัศน 2    
8. การวางกลยุทธภาครัฐ 2    
9. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน 2    
10. การควบคุมตนเอง 2    
11. การสอนงาน และการมอบหมายงาน 2    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทอํานวยการ ระดับสูง เอกสารหมายเลข 2.3 

หนา 1 



 

 

เกณฑ 
จํานวน

สมรรถนะ 

คูณดวย คะแนน 

จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะสูงกวา หรือเทากับระดับของสมรรถนะท่ีคาดหวังใหคูณดวย ๓    

จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา ระดับของสมรรถนะท่ีคาดหวัง๑ ระดับ ใหคูณดวย ๒    

จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา ระดับของสมรรถนะท่ีคาดหวัง๒ ระดับ ใหคูณดวย ๑    

จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา ระดับของสมรรถนะท่ีคาดหวัง๓ ระดับ ใหคูณดวย 0    

ผลรวม  

ใชสูตรการคํานวณดังนี้     ผลรวมของคะแนนสมรรถนะทุกตัว 

                                            จํานวนสมรรถนะ x 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 2 

เอกสารหมายเลข 2.3 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

 x 100 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ         รอบการประเมิน  รอบที่ 1  1 เมษายน ..........  รอบที่ 2  1 ตุลาคม ..........   

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

ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................      ลงนาม.................................................................................................................. 

 

สมรรถนะท่ีประเมิน ระดับของสมรรถนะ 
ท่ีคาดหวัง (1) 

ระดับของสมรรถนะ 
ท่ีสังเกตพบ (2) 

คาความแตกตาง 
(2 – 1) 

บันทึกโดยผูประเมิน (ถามี) 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 3    
2. บริการท่ีดี 3    
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 3    
4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 3    
5. การทํางานเปนทีม 3    
6. สภาวะผูนํา 1    
7. วิสัยทัศน 1    
8. การวางกลยุทธภาครัฐ 1    
9. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน 1    
10. การควบคุมตนเอง 1    
11. การสอนงาน และการมอบหมายงาน 1    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทอํานวยการ ระดับตน 
เอกสารหมายเลข 2.3 

หนา 1 



 

 

เกณฑ 
จํานวน

สมรรถนะ 

คูณดวย คะแนน 

จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะสูงกวา หรือเทากับระดับของสมรรถนะท่ีคาดหวังใหคูณดวย ๓    

จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา ระดับของสมรรถนะท่ีคาดหวัง๑ ระดับ ใหคูณดวย ๒    

จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา ระดับของสมรรถนะท่ีคาดหวัง๒ ระดับ ใหคูณดวย ๑    

จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา ระดับของสมรรถนะท่ีคาดหวัง๓ ระดับ ใหคูณดวย 0    

ผลรวม  

ใชสูตรการคํานวณดังนี้     ผลรวมของคะแนนสมรรถนะทุกตัว 

                                         จํานวนสมรรถนะ x 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 2.3 ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

 x 100 



 1 

 

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
สวนท่ี 1 : ขอมูลของผูรับการประเมิน 

รอบการประเมิน   รอบท่ี 1  1 ตุลาคม……………………… ถึง 31 มีนาคม……………………. 

 รอบท่ี 2  1 เมษายน………………….… ถึง 30 กันยายน…………………... 

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................... 

ตําแหนง........................................................................ ประเภทตําแหนง...................................................... 

ระดับตําแหนง................................................................สังกัด....................................................................... 

ชื่อผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................. 

ตําแหนง........................................................................................................................................................ 
 
สวนท่ี 2 : การสรุปผลการประเมิน 
 

องคประกอบการประเมิน 

 

คะแนน 

(ก) 

นํ้าหนัก (ข) 
รวมคะแนน  

(ก) x (ข) 
ผูพนทดลอง

ปฏิบัติราชการ 

ผูอยูระหวางทดลอง

ปฏิบัติราชการ 

องคประกอบท่ี 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน  80% 50%  

องคประกอบท่ี 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติ

ราชการ (สมรรถนะ)  

 20% 50%  

รวม 100%  

 
ระดับผลการประเมิน  

  ดีเดน    (90-100%)       ดีมาก   (80-89.99%)  

 ดี   (70-79.99%)         พอใช   (60-69.99%) 

 ตองปรับปรุง  (ต่ํากวา 60%) 

สวนท่ี 3 : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ความรู/ ทักษะ/ สมรรถนะ 

ท่ีตองไดรับการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 

 

ชวงเวลาท่ีตองการ 

การพัฒนา 

   

   

   

   

แบบฟอรมท่ี 1 

เอกสารหมายเลข 3 
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สวนท่ี 4 : การรับทราบผลการประเมิน 

 

ผูรับการประเมิน ผูประเมิน 

 ไดรับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติ

ราชการรายบุคคลแลว 

ลงชื่อ : ……………………………......... 

ตําแหนง : ………….………………….... 

วันท่ี : ........................................... 

 ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนาม

รับทราบ 

ลงชื่อ : ……………….…………………... 

ตําแหนง : ………….…………….......... 

วันท่ี : ........................................... 

  ไดแจงผลการประเมินเม่ือวันท่ี……..…………………...

แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ  

โดยมี…………………………………………………..… เปนพยาน 

ลงชื่อ : ……………………………พยาน 

ตําแหนง : ………….…………..……….. 

วันท่ี : …………………..…………….…… 

สวนท่ี 5 : ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 

 

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกช้ันหนึ่ง (ถามี) 

 เห็นดวยกับผลการประเมิน 

 มีความเห็นตาง ดังนี้ 

……………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………….……………………… 

ลงชื่อ : ……………………………......... 

ตําแหนง : ………….………………….... 

วันท่ี : ........................................... 

 เห็นดวยกับผลการประเมิน 

 มีความเห็นตาง ดังนี้ 

……………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………….……………………… 

ลงชื่อ : ……………………………......... 

ตําแหนง : ………….………………….... 

วันท่ี : ........................................... 

 
คําชี้แจง 

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้มีดวยกัน 2 หนา ประกอบดวย 

สวนที่ 1:  ขอมูลของผูรับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดตาง ๆ ที่เกีย่วของกบัตัวผูรับการประเมิน 

สวนที่ 2:  การสรุปผลการประเมิน ใชเพื่อกรอกคาคะแนนการประเมินในองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน องคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และ 

นํ้าหนักของทั้งสององคประกอบ ในแบบสรุปสวนที่ 2 นี้ ยังใชสําหรับคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมดวย 

- สําหรับคะแนนองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหนาํมาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับนี ้

- สําหรับคะแนนองคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใหนาํมาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับนี ้

สวนที่ 3:  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันจัดทําแผนพัฒนาผลการปฏบิัติราชการ 

สวนที่ 4: การรับทราบผลการประเมิน ผูรับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 

สวนที่ 5: ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผูบังคับบัญชาเหนอืขึ้นไปกล่ันกรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และใหความเห็น 
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 (แบบฟอรมที่ 2) 

 
 

รอบการประเมิน   ครั้งท่ี 1      1 ตุลาคม  .......... ถึง  31 มีนาคม ..........         ครั้งท่ี 2       1 เมษายน .......... ถึง  30 กันยายน .......... 

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)         ลงนาม 
 
ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)        ลงนาม 

งาน/ผลสําเร็จของงาน ตัวชี้วัดผลงาน เปาหมาย ผลงาน 

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย * 
คะแนน  

(ก) 

น้ําหนัก 

(ข) 

รวมคะแนน 

(ก) x (ข) 

5 1 2 3 4 5 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

รวม          100%  
 

 

หมายเหตุ * คะแนนตามระดับคาเปาหมาย 1 = ต่ํากวาเปาหมายมาก  2 = ต่ํากวาเปาหมาย  3 = ไดตามเปาหมาย  4 = สูงกวาเปาหมาย  5 = สูงกวาเปาหมายมาก 

 

 

เอกสารแนบท้าย 
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 



 4 

 

 (แบบฟอรมที่ 2.1) 

 
ของ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................ตําแหนง................................................................... 

หนวยงาน...................................................................กลุมงาน/ฝาย..................................................................... 

รอบการประเมิน     รอบท่ี 1  1 ตุลาคม………………… ถึง 31 มีนาคม………………..  รอบท่ี 2  1 เมษายน…………….… ถึง 30 กันยายน…………..... 

ลําดับ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลงาน เปาหมาย 

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงาน เอกสาร/

หลักฐานท่ี

เก่ียวของ 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

           

           

           

           

           

 
ลงชื่อ................................................................ผูรายงาน      ลงชื่อ.........................................................ผูรับรองรายงาน 

       (                )                         (          ) 

ตําแหนง ……………………………………………..…..       ตําแหนง …………………………………………….. 

           ................../................/..............           .............../................./............. 

 

เอกสารแนบท้าย 
แบบจัดเก็บรายละเอียดของผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
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 (แบบฟอรมที่ 3) 

 

รอบการประเมิน        รอบท่ี 1  1 ตุลาคม………..…….……ถึง 31 มีนาคม………..………..….   รอบท่ี 2    1 เมษายน………..…......ถึง 30 กันยายน………….…...  

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)         ลงนาม 
 
ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)        ลงนาม 
 

การประเมินสมรรถนะ  (Competency) 
ระดับท่ี

คาดหวัง 

คะแนน 

(ก) * 

น้ําหนัก 

(ข) 

 

รวมคะแนน 

(ก) x (ข) 

5 

บันทึกโดยผูประเมิน 

(ถามี) และในกรณีพ้ืนท่ี

ไมพอ ใหบันทึกลงใน

เอกสารหนาหลัง 

แนวทางการประเมินสมรรถนะ 

  ไดนําคะแนนมาจากแบบประเมินสมรรถนะอ่ืน ๆ มาสรุป 

      ไวในแบบสรุปน้ี ระบุ…………..………………………. 

  ใชแบบสรุปฯ น้ีในการประเมนิสมรรถนะ โดยตั้งมาตรวัด 

       สมรรถนะ ดังน้ี 
  

คะแนน (ก) *       นิยาม 

    1   ไมสังเกตเห็น (Non Observe) : ไมสามารถแสดงใหเห็นถึง

พฤติกรรมตามระบุในพจนานุกรมสมรรถนะได 

2   กําลังพัฒนา (Developing) :  สามารถทําตามสมรรถนะ 

ตามกําหนดไดบาง ไมไดบาง ตองไดรับการพัฒนาอีกมากโดยใช

เวลาอีกระยะหน่ึง 

  3  อยูในระดับท่ีใชงานได (Proficient) : สามารถทําไดดีถึง 

สมรรถนะท่ีคาดหวัง ตองปรับปรุงบาง 

     4   อยูในระดับท่ีใชงานไดดี (Very Proficient) : สามารถทําได

ครบหรือเกือบครบตามสมรรถนะท่ีกําหนด โดยไมปรากฎประเด็น

ตองปรับแก 

     5  เปนแบบอยางท่ีดีใหกับผูอื่น (Role Model) : ทําไดครบ

ตามสมรรถนะท่ีกําหนดในระดับท่ีสามารถอางอิงเปนแบบอยางท่ีดี

ใหกับผูอื่น 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

รวมคะแนนสมรรถนะทุกดาน   100%   

 

เอกสารแนบท้าย 

แบบประเมินสมรรถนะ 
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บันทึกเพิ่มเติมประกอบแบบสรุปการประเมินสมรรถนะ 
สมรรถนะ การมุงผลสัมฤทธิ์ 

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

สมรรถนะ บริการท่ีดี 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะ การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะ การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะ การทํางานเปนทีม 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะ สภาวะผูนํา 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

เอกสารแนบท้าย 
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สมรรถนะ วิสัยทัศน 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะ การวางกลยุทธภาครัฐ   
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะ ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปล่ียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะ การควบคุมตนเอง   
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะ การสอนงานและการมอบหมายงาน   
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะ การวางแผนและการจัดการ   
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะ การติดตามและประเมินผล 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
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สมรรถนะ การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศและความรู   
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะ ความเขาใจผูอ่ืน 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะ การวิจัยและพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะ การสรางนวัตกรรม   
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
สมรรถนะ การสรางสัมพันธภาพกับภาคีเครือขาย 

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

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

 

สมรรถนะ การดําเนินการเชิงรุก 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
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สมรรถนะ การทํางานบนฐานความรู 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

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

สมรรถนะ การคิดวิเคราะห 

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

สมรรถนะ ความยืดหยุนในการทํางาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการท่ัวไป กรมอนามัย 

สวนท่ี  1  ขอมูลของผูรับการประเมิน 

ชื่อผูรับการประเมิน  (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................. 

วันเร่ิมสัญญา................................................................  วันสิ้นสดุสัญญาจาง........................................................ 

ชื่องาน/โครงการ.................................................................................................................................................... 

ตําแหนง................................................. กลุมงาน...................................... สังกัด................................................. 

สวนท่ี  2  การประเมินคร้ังท่ี  1  ระหวางวันท่ี  1  ตุลาคม.............  ถึงวันท่ี  31  มีนาคม..............              

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

หนาท่ี/ภารกิจ ตัวชี้วัด/ผลงานจริง 
        ระดับคาเปาหมาย(ก) %น้ําหนัก 

     (ข) 

คะแนน(ค) 

 (ค=กXข) 1 2 3 4 5 

๑. ตัวชี้วัด :        

ผลงานจริง :        

๒. ตัวชี้วัด :        

ผลงานจริง :        

๓. ตัวชี้วัด :        

ผลงานจริง :        

   

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานคร้ังท่ี  1= คะแนนรวมของทุกตัวช้ีวัด  (ค)       =            =              X                = 

การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ระดับท่ีแสดงออกจริง  (ก) % 

นํ้าหนัก 

(ข) 

คะแนน 

(ค) 

(ค = กxข) 
1 

ตํ่ากวา 

กําหนดมาก 

2 

ตํ่ากวา 

กําหนด 

3 

ตามกําหนด 

4 

เกินกวา 

กําหนด 

5 

เกินกวา 

กําหนดมาก 

        

        

        

        

        

รวม 100%  

คะแนนพฤติกรรมคร้ังท่ี  1  =  คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ  (ค)       =              =                X              = 

  
 

หมายเหตุ :  5  (ตัวหาร)    หมายถึง  คะแนนเต็มของระดับคาเปาหมาย 

      100  (ตัวคูณ)  หมายถึง  การแปลงคะแนนรวมของผลสัมฤทธ์ิของงานหรือพฤติกรรมการปฏิบัติงานแลวแตกรณี 

                                                  ใหเปนคะแนนท่ีมีฐานคะแนนเต็มเปน  100  คะแนน 

5 

100

 

 

5 

100 

เอกสารหมายเลข 4 



-2- 
 

การสรุปผลการประเมินคร้ังท่ี 1 
 

องคประกอบการประเมิน คะแนน (ก) น้ําหนัก (ข) รวมคะแนน (ก) X (ข) 

ผลการประเมินดานผลสมัฤทธ์ิของงาน  80%  

ผลการประเมินดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  20%  

 รวม 100%  
 

สวนท่ี  3  การประเมินคร้ังท่ี  2  ระหวางวันท่ี  1  เมษายน.............  ถึงวันท่ี  30  กันยายน.............. 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

หนาท่ี/ภารกิจ ตัวชี้วัด/ผลงานจริง 
        ระดับคาเปาหมาย(ก) %น้ําหนัก 

     (ข) 

คะแนน(ค) 

 (ค=กXข) 1 2 3 4 5 

๑. ตัวชี้วัด :        

ผลงานจริง :        

๒. ตัวชี้วัด :        

ผลงานจริง :        

๓. ตัวชี้วัด :        

ผลงานจริง :        

   

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานคร้ังท่ี  2 = คะแนนรวมของทุกตัวช้ีวัด  (ค )   =       =              X              = 

                                                                                         

การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
 

 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ระดับท่ีแสดงออกจริง  (ก) % 

นํ้าหนัก 

(ข) 

คะแนน 

(ค) 

(ค = กxข) 
1 

ตํ่ากวา 

กําหนดมาก 

2 

ตํ่ากวา 

กําหนด 

3 

ตามกําหนด 

4 

เกินกวา 

กําหนด 

5 

เกินกวา 

กําหนดมาก 

        

        

        

        

รวม 100%  

คะแนนพฤติกรรมคร้ังท่ี  2  =  คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ  (ค)       =              =                X              = 

  

 

หมายเหตุ :  5  (ตัวหาร)    หมายถึง  คะแนนเต็มของระดับคาเปาหมาย 

      100  (ตัวคูณ)  หมายถึง  การแปลงคะแนนรวมของผลสัมฤทธ์ิของงานหรือพฤติกรรมการปฏิบัติงานแลวแตกรณี 

                                                  ใหเปนคะแนนท่ีมีฐานคะแนนเต็มเปน  100  คะแนน 

5 

5 

 

  100 

100 



-3- 

การสรุปผลการประเมินคร้ังท่ี 2 

องคประกอบการประเมิน คะแนน (ก) น้ําหนัก (ข) รวมคะแนน (ก) X (ข) 

ผลการประเมินดานผลสมัฤทธ์ิของงาน  80%  

ผลการประเมินดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  20%  

 รวม 100%  
 

สวนท่ี  4  การสรุปผลการประเมิน 
 

ระดับผลการประเมิน รอบท่ี 1 

  

 

           ดีเดน            95-100 

         ดีมาก           85-94.99   

         ดี                75-84.99 

         พอใช           65-74.99 

         ตองปรับปรุง  นอยกวา 65 

ระดับผลการประเมิน รอบท่ี 2 

 

 

           ดีเดน            95-100 

         ดีมาก           85-94.99          

         ดี                75-84.99 

         พอใช           65-74.99 

         ตองปรับปรุง  นอยกวา 65 

สรุปผลการประเมินท้ังป 

ผลการประเมินคร้ังท่ี 1 + ผลการประเมินคร้ังท่ี  2 

 

           ดีเดน                    95-100 

         ดีมาก                   85-94.99 

         ดี                        75-84.99 

         พอใช                   65-74.99 

         ตองปรับปรุง          นอยกวา 65 
 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูประเมิน คร้ังท่ี 1                              ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูประเมิน คร้ังท่ี 2 

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

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

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

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

    ตําแหนง....................................................                                          ตําแหนง......................................................... 

   วันท่ี...........................................................…                                        วันท่ี................................................................ 

 สวนท่ี  5  การรับทราบผลการประเมิน 
 

ประเมินผลการปฏิบัติงานคร้ังท่ี  1 ประเมินผลการปฏิบัติงานคร้ังท่ี  2 

ผูรับการประเมิน : 

            ไดรับทราบผลการประเมนิแลว 
 

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

               ตําแหนง.................................................... 

               วันท่ี........................................................... 

ผูประเมิน : 

           ไดแจงผลการประเมินแลว 
 

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

              ตําแหนง.................................................... 

              วันท่ี........................................................... 

           ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันท่ี....................................... 

              แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ 

              โดยมี.........................................................  เปนพยาน 
 

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

              ตําแหนง.................................................... 

              วันท่ี........................................................... 

ผูรับการประเมิน : 

             ไดรับทราบผลการประเมนิแลว 
 

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

                ตําแหนง.................................................... 

                วันท่ี........................................................... 

ผูประเมิน : 

             ไดแจงผลการประเมินแลว 
 

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

               ตําแหนง.................................................... 

          วันท่ี........................................................... 

            ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันท่ี...................................... 

               แตผูรับการประเมินไมลงนามรบัทราบ 

               โดยมี......................................................... เปนพยาน 
 

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

               ตําแหนง.................................................... 

               วันท่ี........................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



-  4  - 

สวนที่  6  ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

ประเมินผลการปฏิบตัิงานคร้ังที่  1 ประเมินผลการปฏิบตัิงานคร้ังที่  2 

ผูบังคับบญัชาเหนือขึ้นไป : 

               เห็นดวยกับผลการประเมิน 

               มีความเห็นตาง

ดังนี…้………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

                  ลงชื่อ........................................................ 

                  ตําแหนง.................................................... 

                  วันที่........................................................... 

ผูบังคับบญัชาเหนือขึ้นไปอีกชัน้หน่ึง : 

               เห็นดวยกับผลการประเมิน 

               มีความเห็นตาง

ดังนี…้…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

                  ลงชื่อ........................................................ 

                  ตําแหนง.................................................... 

                  วันที่........................................................... 

 

ผูบังคับบญัชาเหนือขึ้นไป : 

               เห็นดวยกับผลการประเมิน 

               มีความเห็นตาง

ดังนี…้………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….………………..……………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

                  ลงชื่อ........................................................ 

                  ตําแหนง.................................................... 

                  วันที่........................................................... 

ผูบังคับบญัชาเหนือขึ้นไปอีกชัน้หน่ึง : 

               เห็นดวยกับผลการประเมิน 

               มีความเห็นตาง

ดังนี…้………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

               ลงชื่อ........................................................ 

               ตําแหนง.................................................... 

               วันที่........................................................... 

 



ชื่อผู้รับการประเมิน .............................................................. ตาํแหน่ง......................................................... 

สังกัด   ............................................................................................................................................ .  

ชื่อผู้ประเมิน  .............................................................. ตาํแหน่ง......................................................... 

รอบการประเมิน   รอบท่ี 1  1 ตลุาคม……………… ถึง 31 มีนาคม…………….  รอบท่ี 2  1 เมษายน………….… ถึง 30 กนัยายน…….……... 

งาน ตัวชีว้ัด 

แหล่งที่มาตัวชีว้ดั 

เป้าหมาย 
นํา้หนัก ระยะเวลาแล้วเสร็จ 

คํา
รับ

รอ
งก

าร
ป

ฏ
ิบั

ตริ
าช

กา
ร 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ขอ
งก

รม
อน

ามั
ย 

ภ
าร

กิจ
อื่น

ๆ
 ข

อง
 

สํา
นั

ก/
กอ

ง/
ศูน

ย์ 

งา
น

/ภ
าร

กิจ
 ต

าม
ห

น้
าที่

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

 

(A) (B) (C) (D) 1 2 3 4 5 

             

             

             

             

             

             

                               (ลงช่ือ)...........................................ผู้มอบหมาย                         (ลงช่ือ)...........................................ผู้ รับมอบหมาย 

                                    (                                    )                                          (                                  ) 

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

หมายเหตุ   ช่อง (A) กําหนดให้ระบรุหสัตวัชีว้ดัตามคาํรับรองการปฏิบตัิราชการของหนว่ยงาน กรณีท่ีไมใ่ช่ตวัชีว้ดัตามคํารับรองฯ ให้ใสเ่คร่ืองหมาย   ช่อง (B) หรือ (C) หรือ (D) 

 

แบบฟอร์มที่ 4 แบบมอบหมาย

 


















