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แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน
รอบการประเมิน

รอบที่ 1
1 ตุลาคม .................
ถึงวันที่ 31 มีนาคม.................
รอบที่ 2
1 เมษายน ...............
ถึงวันที่ 30 กันยายน .............
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................................
ตาแหน่ง ............................................................................ประเภทตาแหน่ง.........................................................................
ระดับตาแหน่ง.............................................................สังกัด..................................................................................................
ชื่อผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................................................
ตาแหน่ง.......................................................................ประเภทตาแหน่ง..............................................................................

คาชี้แจง
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้มีด้วยกัน 3 หน้า ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมิน ในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และน้าหนักของทั้งสององค์ประกอบ ในแบบสรุปส่วน
ที่ 2 นี้ ยังใช้สาหรับคานวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมด้วย
- สาหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้นามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
- สาหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้นามาจากแบบประเมินสมรรถนะ
โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผู้ประเมินและผู้รับประเมินร่วมกันจัดทาแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติราชการ
ส่วนที่ 4 การรับทราบผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน
ส่วนที่ 5 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกลั่นกรองผลการประเมิน
แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และให้ความเห็น

ส่วนที่ 2 : การสรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน

คะแนนประเมิน (ก)

องค์ประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน
องค์ประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
องค์ประกอบอื่น (ถ้ามี)
รวม
ระดับผลการประเมิน

น้าหนัก (ข)
%
80
20
100%

รวมคะแนน
(ก) x (ข)
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ดีเด่น คะแนน 90% ขึ้นไป
ดีมาก คะแนน 80 - 89%
ดี
คะแนน 70 - 79%
พอใช้ คะแนน 60 - 69%
ต้องปรับปรุง คะแนนต่ากว่า 60% (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน)

อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน...........................
ฐานในการคานวณ...........................................
จานวนเงินที่ได้รับการเลื่อน.............................
เงินเดือนที่พึงได้รับ..........................................

ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ ที่ต้องได้รับการพัฒนา

วิธีการพัฒนา (ระบุ)

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

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

ช่วงเวลาที่ต้องการ
การพัฒนา (ว/ด/ป)
............................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

ส่วนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน
ผู้รับการประเมิน
 ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลแล้ว

ลงชื่อ.......................................................
(.....................................................)
ตาแหน่ง..................................................
วันที่.........................................................

ผู้ประเมิน
 ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ
 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่...............................................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ
โดยมี........................................................................เป็นพยาน
ลงชื่อ......................................................พยาน
(.....................................................)
ตาแหน่ง..................................................
วันที่.........................................................
ส่วนที่ 5 : ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ลงชื่อ....................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่......................................................
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ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้
.........................................................................
........................................................................
......................................................
..................................................
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี)
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ลงชื่อ................................................
(.....................................................)
ตาแหน่ง..................................................
วันที่.........................................................

ลงชื่อ......................................................
(.....................................................)
ตาแหน่ง..................................................
วันที่.........................................................
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แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
รอบการประเมิน

รอบที่ 1

รอบที่ 2

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)........................................................ลงนาม.........................................................
ตาแหน่ง.................................................ระดับตาแหน่ง.............................................ประเภทตาแหน่ง.............................
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน(นาย/นาง/นางสาว)..................................................ลงนาม..................................................
ตัวชี้วัดผลงาน

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย
1
2
3
4
5

คะแนน น้าหนัก
(ก)
(ข)

คะแนนรวม
(ค=กxข)

1.ร้อยละความสาเร็จของงานในหน้าที่
60

65

70

75

80

4

20

80

60

65

70

75

80

4

20

80

1

2

3

4

5

4

20

80

60

65

70

75

80

4

20

80

60

65

70

75

80

4
รวม

2.ร้อยละความสาเร็จของงานที่ได้รับ
มอบหมาย
3.จานวนผลงานวิชาการ/บทบาท/
เอกสารที่จัดทา
4. ร้อยละความสาเร็จของระบบข้อมูล
สารสนเทศ
5. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนิน
งานศูนย์ UTQ
20
80
100%
(คx80) =

รวมคะแนน (ค) แล้วหารด้วย 100 นาผลลัพธ์ที่ได้คูณด้วย 80 เพื่อแปลงคะแนนเป็น 100 คะแนน
นาคะแนนที่ได้ไปกรอกในแบบสรุปผลการประเมิน หน้า 1 องค์ประกอบที่ 1 ช่องคะแนน (ก)
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
รอบการประเมิน

รอบที่ 1

รอบที่ 2

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)........................................................ลงนาม.......................................................
ตาแหน่ง..................................................ระดับตาแหน่ง.............................................ประเภทตาแหน่ง..........................
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน(นาย/นาง/นางสาว)..................................................ลงนาม.............................................
ระดับที่ คะแนน น้าหนัก คะแนนรวม
บันทึกการประเมิน
สมรรถนะ
คาดหวัง ประเมิน (ข)
(ค=กxข)
โดยผู้ประเมิน(ถ้ามี)
(ก)
%
สมรรถนะหลัก
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม
5. การทางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การมองภาพองค์รวม
3. การดาเนินงานเชิงรุก
4. สืบเสาะข้อมูล
5. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน
6. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
7. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
8. ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
รวม

100
%
(คx20) =

รวมคะแนน (ค) แล้วหารด้วย 100 นาผลลัพธ์ที่ได้คูณด้วย 20 เพื่อแปลงคะแนนเป็น 100 คะแนน
นาคะแนนที่ได้ไปกรอกในแบบสรุปผลการประเมิน หน้า 1 องค์ประกองที่ 2 ช่องคะแนน (ก)

(ทุกตำแหน่ ง ยกเว้ น กำรเงิน/พัสดุ, นิติกร และประชำสั มพันธ์ )
แบบประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ชื่อผูร้ ับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)........................................................ตาแหน่ง...........................................................
ชื่อผูป้ ระเมิน......................................................................

สมรรถนะ

รายละเอียด

2.1 กำรคิดวิเครำะห์
(Analytical Thinking)
คาจากัดความ :
การทาความเข้าใจ
และวิเคราะห์
สถานการณ์ ประเด็น
ปัญหา แนวคิด
โดยการแยกแยะ
ประเด็นออกเป็ นส่ วน
ย่อย ๆ หรื อทีละ
ขั้นตอน รวมถึง
การจัดหมวดหมู่
อย่างเป็ นระบบระเบียบ
เปรี ยบเทียบแง่มุม
ต่าง ๆ สามารถลาดับ
ความสาคัญ ช่วงเวลา
เหตุและผล ที่มาที่ไป
ของกรณี ต่าง ๆ ได้

ระดับที่กำหนดตำมมำตรฐำนสำหรับตำแหน่ ง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ ำนนี้ หรื อ
แสดงอย่ ำงไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : แยกแยะประเด็นปัญหำ หรื องำนออกเป็ น
ส่ วนย่ อย ๆ
* แยกแยะปัญหาออกเป็ นรายการอย่างง่าย ๆ ได้ โดย
ไม่เรี ยงลาดับความสาคัญ
* วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็ นส่ วน ๆ
หรื อเป็ นกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้ ำใจ
ควำมสั มพันธ์ ข้นั พื้นฐำนของปั ญหำหรื องำน
* ระบุเหตุและผล ในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
* ระบุขอ้ ดีขอ้ เสี ยของประเด็นต่าง ๆ ได้
* วางแผนงาน โดยจัดเรี ยงงาน หรื อกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ลาดับความสาคัญหรื อความเร่ งด่วนได้
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้ ำใจ
ควำมสั มพันธ์ ที่ซับซ้ อนของปัญหำหรื องำน
* เชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนของแต่ละสถานการณ์
หรื อเหตุการณ์
* วางแผนงาน โดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ต่าง ๆ ที่มีผเู ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ ายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับปัญหา หรื ออุปสรรคที่
อาจเกิดขึ้นได้
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสำมำรถ
วิเครำะห์ หรื อวำงแผนงำนที่ซับซ้ อนได้
* เข้าใจประเด็นปั ญหาในระดับที่สามารถแยกแยะ
เหตุปัจจัยเชื่อมโยงซับซ้อนในรายละเอียดและสามารถ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั ญหากับสถานการณ์หนึ่ ง ๆ ได้
* วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอน
การดาเนินงานต่าง ๆ ที่มีหน่ วยงานหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
หลายฝ่ าย รวมถึงคาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และ
วางแนวทางการป้องกันแก้ไขไว้ล่วงหน้า
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้ เทคนิค
และรู ปแบบต่ ำง ๆ ในกำรกำหนดแผนงำนหรื อขั้นตอน
กำรทำงำน เพื่อเตรียมทำงเลือกสำหรับกำรป้ องกัน หรื อ
แก้ ไขปัญหำที่เกิดขึน้
* ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการแยกแยะ
ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนเป็ นส่ วน ๆ
* ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลากหลายรู ปแบบ เพื่อ
หาทางเลือกในการแก้ปัญหา รวมถึงพิจารณาข้อดีขอ้ เสี ย
ของทางเลือกแต่ละทาง

ประเมินตนเอง

ไม่สามารถ
ประเมินได้

จาเป็ นต้อง
ได้รับการ
พัฒนาอย่างยิง่

0 คะแนน

1 คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้นอ้ ย
กว่าครึ่ ง)
2 คะแนน

ผูบ้ งั คับบัญชา
อยูใ่ นระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
3 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
4 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ดีเยีย่ ม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด
5 คะแนน

สมรรถนะ

รวม
ระดับที่กำหนดตำมมำตรฐำนสำหรับตำแหน่ ง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ ำนนี้ หรื อ
แสดงอย่ ำงไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : ใช้ กฎพื้นฐำนทั่วไป
* ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์ หรื อสามัญสานึกในการระบุ
ประเด็นปัญหา หรื อแก้ปัญหาในงาน
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะหลักที่ 1 และประยุกต์ ใช้
ประสบกำรณ์
* ระบุถึงความเชื่อมโยงของข้อมูล แนวโน้ม และ
ความไม่ครบถ้วนของข้อมูลได้
* ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการระบุประเด็นปัญหา
หรื อแก้ปัญหาในงานได้
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะหลักที่ 2 และประยุกต์ ทฤษฎี
หรื อแนวคิดซับซ้ อน
* ประยุกต์ใช้ทฤษฎี แนวคิดที่ซับซ้อน หรื อแนวโน้มใน
อดีตในการระบุหรื อแก้ปัญหาตามสถานการณ์ แม้ในบาง
กรณี แนวคิดที่นามาใช้กบั สถานการณ์อาจไม่มีสิ่งบ่งบอก
ถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะหลักที่ 3 และอธิบำยข้ อมูล
หรื อสถำนกำรณ์ ที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้ อนให้ เข้ ำใจได้ ง่ำย
* สามารถอธิบายความคิด หรื อสถานการณ์ที่ซับซ้อน
ให้ง่ายและสามารถเข้าใจได้
* สามารถสังเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปแนวคิด ทฤษฎี
องค์ความรู ้ ที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้โดยง่ายและเป็ น
ประโยชน์ต่องาน
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะหลักที่ 4 และคิดริเริ่ม
สร้ ำงสรรค์ องค์ ควำมรู้ ใหม่
* ริ เริ่ ม สร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น รวมถึงความสามารถ
นาเสนอรู ปแบบ วิธีการ หรื อองค์ความรู ้ใหม่ ซึ่ งอาจ
ไม่เคยปรากฏมาก่อน
รวม
2.3 กำรดำเนินกำร
เชิ งรุก (Proactiveness)
คาจากัดความ :
การเล็งเห็นปั ญหาหรื อ
โอกาส พร้อมทั้ง
จัดการเชิงรุ กกับ
ปัญหานั้น โดยอาจ
ไม่มีใครร้องขอและ
อย่างไม่ยอ่ ท้อ หรื อ
ใช้โอกาสนั้นให้เกิด
ประโยชน์ต่องาน

จาเป็ นต้อง
ได้รับการ
พัฒนาอย่างยิง่

0 คะแนน

1 คะแนน

รายละเอียด

* วางแผนงานที่ซับซ้อน โดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอน
การดาเนินงานต่าง ๆ ที่มีหน่ วยงานหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
หลายฝ่ าย คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค แนวทาง
การป้องกันแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและข้อดี
ข้อเสี ยไว้ให้

2.2 กำรมองภำพ
องค์ รวม (Conceptual
Thinking)
คาจากัดความ :
การคิดในเชิงสังเคราะห์
มองภาพองค์รวม
โดยการจับประเด็น
สรุ ปรู ปแบบ เชื่อมโยง
หรื อประยุกต์แนวทาง
จากสถานการณ์ ข้อมูล
หรื อทัศนะต่าง ๆ
จนได้เป็ นกรอบ
แนวความคิดหรื อ
แนวคิดใหม่

ไม่สามารถ
ประเมินได้

ระดับที่กำหนดตำมมำตรฐำนสำหรับตำแหน่ ง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ ำนนี้ หรื อ
แสดงอย่ ำงไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : เห็นปัญหำหรื อโอกำสระยะสั่ นและลงมือ
ดำเนินกำร
* เล็งเห็นปั ญหา อุปสรรค และหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า
* เล็งเห็นโอกาสและไม่รีรอที่จะนาโอกาสนั้นมาใช้
ประโยชน์ในงาน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้นอ้ ย
กว่าครึ่ ง)
2 คะแนน

อยูใ่ นระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
3 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
4 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ดีเยีย่ ม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด
5 คะแนน

สมรรถนะ

รายละเอียด

ตลอดจนการคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ
เกี่ยวกับงานด้วย เพื่อ
แก้ปัญหา ป้องกัน
ปัญหา หรื อสร้าง
โอกาสด้วย

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดกำรปัญหำ
เฉพำะหน้ ำหรื อเหตุวิกฤติ
* ลงมือทันทีเมื่อเกิดปั ญหาเฉพาะหน้าหรื อในเวลาวิกฤติ
โดยอาจไม่มีใครร้องขอและไม่ยอ่ ท้อ
* แก้ไขปั ญหาอย่างเร่ งด่วน ในขณะที่คนส่ วนใหญ่จะ
วิเคราะห์สถานการณ์และรอให้ปัญหาคลี่คลายไปเอง
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเตรี ยมกำร
ล่ วงหน้ ำ เพื่อสร้ ำงโอกำส หรื อหลีกเลี่ยงปัญหำระยะสั้ น
* คาดการณ์และเตรี ยมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรื อ
หลีกเลี่ยงปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะสั้น
* ทดลองใช้วธิ ีการที่แปลกใหม่ในการแก้ไขปั ญหา หรื อ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในวงราชการ
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรี ยมกำร
ล่ วงหน้ ำ เพื่อสร้ ำงโอกำส หรื อหลีกเลี่ยงปัญหำระยะ
ปำนกลำง
* คาดการณ์และเตรี ยมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรื อ
หลีกเลี่ยงปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะปานกลาง
* คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์
ในการแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรี ยมกำร
ล่ วงหน้ ำ เพื่อสร้ ำงโอกำส หรื อหลีกเลี่ยงปัญหำระยะยำว
* คาดการณ์และเตรี ยมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรื อ
หลีกเลี่ยงปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
* สร้างบรรยากาศของการคิดริ เริ่ มให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
และกระตุน้ ให้เพื่อนร่ วมงานเสนอความคิดใหม่ ๆ ใน
การทางาน เพื่อแก้ปัญหาหรื อสร้างโอกาสในระยะยาว
รวม

ไม่สามารถ
ประเมินได้

จาเป็ นต้อง
ได้รับการ
พัฒนาอย่างยิง่

0 คะแนน

1 คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้นอ้ ย
กว่าครึ่ ง)
2 คะแนน

อยูใ่ นระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
3 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
4 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ดีเยีย่ ม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด
5 คะแนน

(ทุกตำแหน่ง ยกเว้น กำรเงิน,นิติกร,ประชำสัมพันธ์)
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรื อสมรรถนะ
รอบกำรประเมิน

รอบที่ 1

รอบที่ 2

ชื่อผูร้ ับกำรประเมิน (นำย/นำง/นำงสำว)........................................................ลงนำม...................................................
ตำแหน่ง..................................................ระดับตำแหน่ง.............................................ประเภทตำแหน่ง.........................
ชื่อผูบ้ งั คับบัญชำ/ผูป้ ระเมิน(นำย/นำง/นำงสำว)..................................................ลงนำม.............................................

สมรรถนะ

ระดับที่ คะแนน น้ าหนัก คะแนนรวม
คาดหวัง ประเมิน (ข)
(ค=กxข)
%
(ก)
(ปรับฐำนแล้ว)

สมรรถนะหลัก
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริ การที่ดี
3. การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม
และจริ ยธรรม
5. การทางานเป็ นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การมองภาพองค์รวม
3. การดาเนินงานเชิงรุ ก
รวม

100 %
(คx20) =

รวมคะแนน (ค) แล้วหารด้วย 100 นาผลลัพธ์ที่ได้คูณด้วย 20 เพื่อแปลงคะแนนเป็ น 100 คะแนน
นาคะแนนที่ได้ไปกรอกในแบบสรุ ปผลการประเมิน หน้า 2 องค์ประกอบที่ 2 ช่องคะแนน (ก)

บันทึกการประเมิน
โดยผูป้ ระเมิน(ถ้ามี)

(ประชาสั มพันธ์ )

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรื อสมรรถนะ
รอบกำรประเมิน

รอบที่ 1

รอบที่ 2

ชื่อผูร้ ับกำรประเมิน (นำย/นำง/นำงสำว)........................................................ลงนำม...................................................
ตำแหน่ง..................................................ระดับตำแหน่ง.............................................ประเภทตำแหน่ง.........................
ชื่อผูบ้ งั คับบัญชำ/ผูป้ ระเมิน(นำย/นำง/นำงสำว)..................................................ลงนำม.............................................

สมรรถนะ

ระดับที่ คะแนน น้ าหนัก คะแนนรวม
คาดหวัง ประเมิน (ข)
(ค=กxข)
%
(ก)
(ปรับฐำนแล้ว)

สมรรถนะหลัก
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริ การที่ดี
3. การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม
และจริ ยธรรม
5. การทางานเป็ นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การดาเนินการเชิงรุ ก
3. ศิลปะการสื่ อสารจูงใจ
รวม

100 %
(คx20) =

รวมคะแนน (ค) แล้วหารด้วย 100 นาผลลัพธ์ที่ได้คูณด้วย 20 เพื่อแปลงคะแนนเป็ น 100 คะแนน
นาคะแนนที่ได้ไปกรอกในแบบสรุ ปผลการประเมิน หน้า 2 องค์ประกอบที่ 2 ช่องคะแนน (ก)

บันทึกการประเมิน
โดยผูป้ ระเมิน(ถ้ามี)

(นิติการ)

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรื อสมรรถนะ
รอบกำรประเมิน

รอบที่ 1

รอบที่ 2

ชื่อผูร้ ับกำรประเมิน (นำย/นำง/นำงสำว)........................................................ลงนำม...................................................
ตำแหน่ง..................................................ระดับตำแหน่ง.............................................ประเภทตำแหน่ง.........................
ชื่อผูบ้ งั คับบัญชำ/ผูป้ ระเมิน(นำย/นำง/นำงสำว)..................................................ลงนำม.............................................

สมรรถนะ

ระดับที่ คะแนน น้ าหนัก คะแนนรวม
คาดหวัง ประเมิน (ข)
(ค=กxข)
%
(ก)
(ปรับฐำนแล้ว)

สมรรถนะหลัก
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริ การที่ดี
3. การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม
และจริ ยธรรม
5. การทางานเป็ นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การมองภาพองค์รวม
3. การสื บเสาะหาข้อมูล
รวม

100 %
(คx20) =

รวมคะแนน (ค) แล้วหารด้วย 100 นาผลลัพธ์ที่ได้คูณด้วย 20 เพื่อแปลงคะแนนเป็ น 100 คะแนน
นาคะแนนที่ได้ไปกรอกในแบบสรุ ปผลการประเมิน หน้า 2 องค์ประกอบที่ 2 ช่องคะแนน (ก)

บันทึกการประเมิน
โดยผูป้ ระเมิน(ถ้ามี)

(งานการเงิน,พัสดุ และงานตรวจสอบ)

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรื อสมรรถนะ
รอบกำรประเมิน

รอบที่ 1

รอบที่ 2

ชื่อผูร้ ับกำรประเมิน (นำย/นำง/นำงสำว)........................................................ลงนำม...................................................
ตำแหน่ง..................................................ระดับตำแหน่ง.............................................ประเภทตำแหน่ง.........................
ชื่อผูบ้ งั คับบัญชำ/ผูป้ ระเมิน(นำย/นำง/นำงสำว)..................................................ลงนำม.............................................

สมรรถนะ

ระดับที่ คะแนน น้ าหนัก คะแนนรวม
คาดหวัง ประเมิน (ข)
(ค=กxข)
%
(ก)
(ปรับฐำนแล้ว)

สมรรถนะหลัก
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริ การที่ดี
3. การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม
และจริ ยธรรม
5. การทางานเป็ นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การมองภาพองค์รวม
3. การสื บเสาะหาข้อมูล
รวม

100 %
(คx20) =

รวมคะแนน (ค) แล้วหารด้วย 100 นาผลลัพธ์ที่ได้คูณด้วย 20 เพื่อแปลงคะแนนเป็ น 100 คะแนน
นาคะแนนที่ได้ไปกรอกในแบบสรุ ปผลการประเมิน หน้า 2 องค์ประกอบที่ 2 ช่องคะแนน (ก)

บันทึกการประเมิน
โดยผูป้ ระเมิน(ถ้ามี)

แบบประเมินสมรรถนะหลัก
ชื่อผูร้ ับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)........................................................ตาแหน่ง...........................................................
ชื่อผูป้ ระเมิน......................................................................

สมรรถนะ

1. การมุ่งผลสั มฤทธิ์
(Achievement
Motivation ACH)
คาจากัดความ :
ความมุ่งมัน่ จะ
ปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการให้ดีหรื อ
ให้เกินมาตรฐานที่
มีอยู่ โดย
มาตรฐานนี้
อาจเป็ นผลการ
ปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมา
ของตนเอง หรื อ
เกณฑ์วดั ผลสัมฤทธิ์
ที่ส่วนราชการ
กาหนดขึ้น อีกทั้งยัง
หมายรวมถึง
การสร้างสรรค์
พัฒนาผลงานหรื อ
กระบวนการ
ปฏิบตั ิงานตาม
เป้าหมายที่ยาก
และท้าทายชนิ ดที่
อาจไม่เคยมีผใู ้ ด
สามารถกระทา
ได้มาก่อน

ไม่สามารถ
ประเมินได้

จาเป็ นต้อง
ได้รับการ
พัฒนาอย่างยิง่

0 คะแนน

1 คะแนน

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ ง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อ
แสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้ าที่
ราชการให้ ดี
* พยายามทางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง
* พยายามปฏิบตั ิงานให้เสร็ จตามกาหนดเวลา
* มานะอดทน ขยันหมัน่ เพียรในการทางาน
* แสดงออกว่าต้องการทางานให้ดีข้ นึ
* แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุ งพัฒนาเมื่อเห็น
ความสู ญเปล่าหรื อหย่อนประสิ ทธิภาพในงาน
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถ
ทางานได้ ผลงานตามเป้ าหมายที่วางไว้
* กาหนดมาตรฐานหรื อเป้าหมายในการทางาน
เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
* ติดตามและประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับ
เกณฑ์มาตรฐาน
* ทางานได้ตามเป้าหมายที่ผบู ้ งั คับบัญชากาหนด หรื อ
เป้าหมายของหน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ความถูกต้อง เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ
* มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตรา
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถ
ปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อให้ ได้ ผลงานที่มี
ประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึน้
* ปรับปรุ งวิธีการที่ทาให้ทางานได้ดีข้ นึ เร็ วขึ้น มี
คุณภาพดีข้ นึ มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น หรื อทาให้
ผูร้ ับบริ การพึงพอใจมากขึ้น
* เสนอหรื อทดลองวิธีการทางานแบบใหม่ที่คาดว่า
จะทาให้งานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถ
กาหนดเป้ าหมาย รวมทั้งพัฒนาวิธีการทางาน เพื่อให้ ได้
ผลงานที่โดดเด่ น หรื อแตกต่ างอย่ างมีนัยสาคัญ
* กาหนดเป้าหมายที่ทา้ ทายและเป็ นไปได้ยาก เพื่อให้
ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชดั
* พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่
โดดเด่น หรื อ แตกต่างไม่เคยมีใครทาได้มาก่อน

ประเมินตนเอง
ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้นอ้ ย
กว่าครึ่ ง)
2 คะแนน

ผูบ้ งั คับบัญชา
อยูใ่ นระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
3 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
4 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ดีเยีย่ ม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด
5 คะแนน

สมรรถนะ

จาเป็ นต้อง
ได้รับการ
พัฒนาอย่างยิง่

0 คะแนน

1 คะแนน

รายละเอียด

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกล้ าตัดสิ นใจ
แม้ ว่าการตัดสิ นใจนั้นจะมีความเสี่ ยง เพื่อให้ บรรลุ
เป้ าหมายของหน่ วยงานหรื อส่ วนราชการ
* ตัดสิ นใจได้ โดยมีการคานวณผลได้ ผลเสี ยอย่างชัดเจน
และดาเนินการเพื่อให้ภาครัฐและประชาชนได้ประโยชน์
สู งสุ ด
* บริ หารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุ ดต่อภารกิจของหน่วยงาน
ตามที่วางแผนไว้
รวม
2. บริการที่ดี
(Service Mind)
คาจากัดความ :
ความตั้งใจและ
ความพยายามของ
ข้าราชการในการให้
บริ การต่อประชาชน
ข้าราชการ หรื อ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ไม่สามารถ
ประเมินได้

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ ง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อ
แสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : สามารถให้ บริการที่ผ้รู ับบริการต้ องการได้
ด้ วยความเต็มใจ
* ให้การบริ การที่เป็ นมิตร สุ ภาพ
* ให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผรู ้ ับบริ การ
* แจ้งให้ผรู ้ ับบริ การทราบความคืบหน้าในการดาเนินเรื่ อง
หรื อขั้นตอนงานต่าง ๆ ที่ให้บริ การอยู่
* ประสานงานภายในหน่ วยงานและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การได้รับบริ การที่ต่อเนื่องและ
รวดเร็ ว
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่ วยแก้ ปัญหา
ให้ แก่ ผ้รู ับบริการ
* รับเป็ นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรื อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นแก่ผรู ้ ับบริ การอย่างรวดเร็ ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตวั
หรื อปัดภาระ
* ดูแลให้ผรู ้ ับบริ การได้รับความพึงพอใจ และนา
ข้อขัดข้องใด ๆ ในการให้บริ การไปพัฒนาการให้บริ การ
ให้ดียงิ่ ขึ้น
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้ บริการที่
เกินความคาดหวัง แม้ ต้องใช้ เวลาหรื อความพยายาม
อย่ างมาก
* ให้เวลาแก่ผรู ้ ับบริ การเป็ นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหา
ให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
* ให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กาลังให้บริ การอยู่
ซึ่ งเป็ นประโยชน์แก่ผรู ้ ับบริ การ แม้วา่ ผูร้ ับบริ การจะ
ไม่ได้ถามถึง หรื อไม่ทราบมาก่อน
* นาเสนอวิธีการในการให้บริ การที่ผรู ้ ับบริ การจะได้รับ
ประโยชน์สูงสุ ด
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้ าใจและให้
บริการที่ตรงตามความต้ องการที่แท้ จริงของผู้รับบริการได้
* เข้าใจ หรื อพยายามทาความเข้าใจด้วยวิธีการต่าง ๆ
เพื่อให้บริ การได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริ งของ
ผูร้ ับบริ การ
* ให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์แก่ผรู ้ ับบริ การ เพื่อ
ตอบสนองความจาเป็ นหรื อความต้องการที่แท้จริ งของ
ผูร้ ับบริ การ

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้นอ้ ย
กว่าครึ่ ง)
2 คะแนน

อยูใ่ นระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
3 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
4 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ดีเยีย่ ม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด
5 คะแนน

สมรรถนะ

จาเป็ นต้อง
ได้รับการ
พัฒนาอย่างยิง่

0 คะแนน

1 คะแนน

รายละเอียด

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และให้ บริการที่
เป็ นประโยชน์ อย่ างแท้ จริงให้ แก่ ผ้รู ับบริการ
* คิดถึงผลประโยชน์ของผูร้ ับบริ การในระยะยาว และ
พร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีหรื อขั้นตอนการให้บริ การ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดของผูร้ ับบริ การ
* เป็ นที่ปรึ กษาที่มีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจที่ผรู ้ ับบริ การ
ไว้วางใจ
* สามารถให้ความเห็นที่แตกต่างจากวิธีการ หรื อขั้นตอน
ที่ผรู ้ ับบริ การต้องการ ให้สอดคล้องกับความจาเป็ น
ปัญหา โอกาส เพื่อเป็ นประโยชน์อย่างแท้จริ งของผูร้ ับ
บริ การ
รวม
3. การสั่ งสมความ
เชี่ ยวชาญในงานอาชี พ
(Expertise)
คาจากัดความ :
ความสนใจใฝ่ รู ้ สั่งสม
ความรู ้ความสามารถ
ของตนในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการ ด้วย
การศึกษา ค้นคว้า
และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง จนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู ้
เชิงวิชาการและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ
เข้ากับการปฏิบตั ิ
ราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์

ไม่สามารถ
ประเมินได้

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ ง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อ
แสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : แสดงความสนใจและติดตามความรู้ ใหม่ ๆ
ในสาขาอาชีพของตนหรื อที่เกี่ยวข้ อง
* ศึกษาหาความรู ้ สนใจเทคโนโลยีและองความรู ้ใหม่ ๆ
ในสาขาอาชีพของตน
* พัฒนาความรู ้ความสามารถของตนให้ดียงิ่ ขึ้น
* ติดตามเทคโนโลยีและความรู ้ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ ด้วยการ
สื บค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิราชการ
* พัฒนาความรู ้ความสามารถของตนให้ดียงิ่ ขึ้น
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู้ ใน
วิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
* รอบรู ้ในเทคโนโลยีหรื อองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ในสาขา
อาชีพของตน หรื อที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อ
การปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของตน
* รับรู ้แนวโน้มวิทยาการที่ทนั สมัยและเกี่ยวข้องกับงาน
ของตนอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนา
ความรู้ วิทยาการ หรื อเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ กับ
การปฏิบัติหน้ าที่ราชการ
* สามารถนาวิชาการ ความรู ้ หรื อเทคโนโลยีใหม่ ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการได้
* สามารถแก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดจากการนาเทคโนโลยีใหม่
มาใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการได้
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนา
ตนเองให้ มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานมากขึน้
ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้ างอย่ างต่ อเนื่อง
* มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในเรื่ องที่มีลกั ษณะเป็ น
สหวิทยาการ และสามารถนาความรู ้ไปปรับใช้ได้
อย่างกว้างขวาง
* สามารถนาความรู ้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการ
สร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิบตั ิงานในอนาคต

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้นอ้ ย
กว่าครึ่ ง)
2 คะแนน

อยูใ่ นระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
3 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
4 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ดีเยีย่ ม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด
5 คะแนน

สมรรถนะ

4. การยึดมั่นในความ
ถูกต้ องชอบธรรม และ
จริยธรรม (Integrity)
คาจากัดความ :
การดารงตนและ
ประพฤติปฏิบตั ิตน
อย่างถูกต้องเหมาะสม
ทั้งตามกฎหมาย
คุณธรรม จริ ยธรรม
แห่ งวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ
ข้าราชการ เพื่อรักษา
ศักดิ์ศรี แห่ งความเป็ น
ข้าราชการ

จาเป็ นต้อง
ได้รับการ
พัฒนาอย่างยิง่

0 คะแนน

1 คะแนน

รายละเอียด

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุน
การทางานของคนในส่ วนราชการที่เน้ นความเชี่ยวชาญ
ในวิทยาการด้ านต่ าง ๆ
* สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่ งการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรรทรัพยากร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา
* บริ หารจัดการให้ส่วนราชการนาเทคโนโลยี ความรู ้
หรื อวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
ในงานอย่างต่อเนื่อง
รวม
ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ ง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อ
แสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : มีความสุ จริต
* ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสุ จริ ต ไม่เลือกปฏิบตั ิ ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และวินัยข้าราชการ
* แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุ จริ ต
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะที่ 1 และมีสัจจะเชื่ อถือได้
* รักษาคาพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้
* แสดงให้เห็ นปรากฏถึงความมีจิตสานึกในความเป็ น
ข้าราชการ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะที่ 2 และยึดมั่นในหลักการ
* ยึดมัน่ ในหลักการ จรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพ และ
จรรยาข้าราชการ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรื อผลประโยชน์
กล้ารับผิด และรับผิดชอบ
* เสี ยสละความสุ ขส่ วนตน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทาง
ราชการ
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะที่ 3 และยืนหยัดเพื่อความ
ถูกต้ อง
* ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง โดยมุ่งพิทกั ษ์ผลประโยชน์
ของทางราชการ แม้ตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่อาจยากลาบาก
* กล้าตัดสิ นใจ ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง
เป็ นธรรม แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผเู ้ สี ยประโยชน์
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะที่ 4 และอุทิศตนเพื่อ
ความยุติธรรม
* ยืนหยัดพิทกั ษ์ผลประโยชน์และชื่อเสี ยงของ
ประเทศชาติ แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ ยงต่อความมัน่ คง
ในตาแหน่งหน้าที่การงาน หรื ออาจเสี่ ยงภัยต่อชีวติ
รวม

5. การทางานเป็ นทีม
(Teamwork)
คาจากัดความ :
ความตั้งใจที่จะทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น เป็ น
ส่ วนหนึ่งของทีม
หน่วยงาน หรื อส่ วน
ราชการ โดยผูป้ ฏิบตั ิ
มีฐานะเป็ นสมาชิก

ไม่สามารถ
ประเมินได้

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ ง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อ
แสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : ทาหน้ าที่ของตนในทีมให้ สาเร็จ
* สนับสนุนการตัดสิ นใจของทีม และทางานในส่ วนที่ตน
ได้รับมอบหมาย
* รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการ
ดาเนินงานของตนในทีม
* ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการทางานของทีม

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้นอ้ ย
กว่าครึ่ ง)
2 คะแนน

อยูใ่ นระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
3 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
4 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ดีเยีย่ ม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด
5 คะแนน

สมรรถนะ

ไม่จาเป็ นต้องมีฐานะ
หัวหน้าทีม รวมทั้ง
ความสามารถใน
การสร้างและรักษา
สัมพันธภาพกับ
สมาชิกในทีม

ไม่สามารถ
ประเมินได้

จาเป็ นต้อง
ได้รับการ
พัฒนาอย่างยิง่

0 คะแนน

1 คะแนน

รายละเอียด

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้
ความร่ วมมือในการทางานกับเพื่อนร่ วมงาน
* สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผูอ้ ื่นในกลุ่มได้ดี
* ให้ความร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในทีมด้วยดี
* กล่าวถึงเพื่อนร่ วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดง
ความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของเพื่อนร่ วมทีมทั้งต่อหน้า
และลับหลัง
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสาน
ความร่ วมมือของสมาชิกในทีม
* รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรี ยนรู ้
จากผูอ้ ื่น
* ตัดสิ นใจหรื อวางแผนร่ วมกันในทีมจากความคิดเห็น
ของเพื่อนร่ วมทีม
* ประสานและส่ งเสริ มสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อ
สนับสนุนการทางานร่ วมกันให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุน
ช่ วยเหลือเพื่อนร่ วมทีม เพื่อให้ งานประสบความสาเร็จ
* ยกย่องและให้กาลังใจเพื่อนร่ วมทีมอย่างจริ งใจ
* ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่ วมทีม แม้ไม่มี
การร้องขอ
* รักษามิตรภาพอันดีกบั เพื่อนร่ วมทีม เพื่อช่วยเหลือกัน
ในวาระต่าง ๆ ให้งานสาเร็ จ
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถ
นาทีมให้ ปฏิบัติภารกิจให้ ได้ ผลสาเร็จ
* เสริ มสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่คานึงความชอบ
หรื อไม่ชอบส่ วนตน
* คลี่คลาย หรื อแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม
* ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญกาลังใจของทีม เพื่อปฏิบตั ิ
ภารกิจของส่ วนราชการให้บรรลุผล
รวม

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้นอ้ ย
กว่าครึ่ ง)
2 คะแนน

อยูใ่ นระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
3 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
4 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ดีเยีย่ ม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด
5 คะแนน

(งานการเงิน,พัสดุและงานตรวจสอบ)
แบบประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ชื่อผูร้ ับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)........................................................ตาแหน่ง...........................................................
ชื่อผูป้ ระเมิน......................................................................
สมรรถนะ

รายละเอียด

2.1 การคิดวิเคราะห์
(Analytical Thinking)
คาจากัดความ :
การทาความเข้าใจ
และวิเคราะห์
สถานการณ์ ประเด็น
ปัญหา แนวคิด
โดยการแยกแยะ
ประเด็นออกเป็ นส่ วน
ย่อย ๆ หรื อทีละ
ขั้นตอน รวมถึง
การจัดหมวดหมู่
อย่างเป็ นระบบระเบียบ
เปรี ยบเทียบแง่มุม
ต่าง ๆ สามารถลาดับ
ความสาคัญ ช่วงเวลา
เหตุและผล ที่มาที่ไป
ของกรณี ต่าง ๆ ได้

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ ง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อ
แสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : แยกแยะประเด็นปัญหา หรื องานออกเป็ น
ส่ วนย่ อย ๆ
* แยกแยะปัญหาออกเป็ นรายการอย่างง่าย ๆ ได้ โดย
ไม่เรี ยงลาดับความสาคัญ
* วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็ นส่ วน ๆ
หรื อเป็ นกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้ าใจ
ความสั มพันธ์ ข้นั พื้นฐานของปั ญหาหรื องาน
* ระบุเหตุและผล ในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
* ระบุขอ้ ดีขอ้ เสี ยของประเด็นต่าง ๆ ได้
* วางแผนงาน โดยจัดเรี ยงงาน หรื อกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ลาดับความสาคัญหรื อความเร่ งด่วนได้
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้ าใจ
ความสั มพันธ์ ที่ซับซ้ อนของปัญหาหรื องาน
* เชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนของแต่ละสถานการณ์
หรื อเหตุการณ์
* วางแผนงาน โดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ต่าง ๆ ที่มีผเู ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ ายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับปัญหา หรื ออุปสรรคที่
อาจเกิดขึ้นได้
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถ
วิเคราะห์ หรื อวางแผนงานที่ซับซ้ อนได้
* เข้าใจประเด็นปั ญหาในระดับที่สามารถแยกแยะ
เหตุปัจจัยเชื่อมโยงซับซ้อนในรายละเอียดและสามารถ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั ญหากับสถานการณ์หนึ่ ง ๆ ได้
* วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอน
การดาเนินงานต่าง ๆ ที่มีหน่ วยงานหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
หลายฝ่ าย รวมถึงคาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และ
วางแนวทางการป้องกันแก้ไขไว้ล่วงหน้า
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้ เทคนิค
และรู ปแบบต่ าง ๆ ในการกาหนดแผนงานหรื อขั้นตอน
การทางาน เพื่อเตรียมทางเลือกสาหรับการป้ องกัน หรื อ
แก้ ไขปัญหาที่เกิดขึน้
* ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการแยกแยะ
ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนเป็ นส่ วน ๆ
* ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลากหลายรู ปแบบ เพื่อ
หาทางเลือกในการแก้ปัญหา รวมถึงพิจารณาข้อดีขอ้ เสี ย
ของทางเลือกแต่ละทาง

ประเมินตนเอง

ไม่สามารถ
ประเมินได้

จาเป็ นต้อง
ได้รับการ
พัฒนาอย่างยิง่

0 คะแนน

1 คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้นอ้ ย
กว่าครึ่ ง)
2 คะแนน

ผูบ้ งั คับบัญชา
อยูใ่ นระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
3 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
4 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ดีเยีย่ ม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด
5 คะแนน

สมรรถนะ

รายละเอียด
* วางแผนงานที่ซับซ้อน โดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอน
การดาเนินงานต่าง ๆ ที่มีหน่ วยงานหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
หลายฝ่ าย คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค แนวทาง
การป้องกันแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและข้อดี
ข้อเสี ยไว้ให้
รวม

2.2 การมองภาพ
องค์ รวม (Conceptual
Thinking)
คาจากัดความ :
การคิดในเชิงสังเคราะห์
มองภาพองค์รวม
โดยการจับประเด็น
สรุ ปรู ปแบบ เชื่อมโยง
หรื อประยุกต์แนวทาง
จากสถานการณ์ ข้อมูล
หรื อทัศนะต่าง ๆ
จนได้เป็ นกรอบ
แนวความคิดหรื อ
แนวคิดใหม่

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ ง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อ
แสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : ใช้ กฎพื้นฐานทั่วไป
* ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์ หรื อสามัญสานึกในการระบุ
ประเด็นปัญหา หรื อแก้ปัญหาในงาน
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะหลักที่ 1 และประยุกต์ ใช้
ประสบการณ์
* ระบุถึงความเชื่อมโยงของข้อมูล แนวโน้ม และ
ความไม่ครบถ้วนของข้อมูลได้
* ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการระบุประเด็นปัญหา
หรื อแก้ปัญหาในงานได้
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะหลักที่ 2 และประยุกต์ ทฤษฎี
หรื อแนวคิดซับซ้ อน
* ประยุกต์ใช้ทฤษฎี แนวคิดที่ซับซ้อน หรื อแนวโน้มใน
อดีตในการระบุหรื อแก้ปัญหาตามสถานการณ์ แม้ในบาง
กรณี แนวคิดที่นามาใช้กบั สถานการณ์อาจไม่มีสิ่งบ่งบอก
ถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะหลักที่ 3 และอธิบายข้ อมูล
หรื อสถานการณ์ ที่มีความยุ่งยากซับซ้ อนให้ เข้ าใจได้ ง่าย
* สามารถอธิบายความคิด หรื อสถานการณ์ที่ซับซ้อน
ให้ง่ายและสามารถเข้าใจได้
* สามารถสังเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปแนวคิด ทฤษฎี
องค์ความรู ้ ที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้โดยง่ายและเป็ น
ประโยชน์ต่องาน
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะหลักที่ 4 และคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์ องค์ ความรู้ ใหม่
* ริ เริ่ ม สร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น รวมถึงความสามารถ
นาเสนอรู ปแบบ วิธีการ หรื อองค์ความรู ้ใหม่ ซึ่ งอาจ
ไม่เคยปรากฏมาก่อน
รวม
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สมรรถนะ
2.5 การตรวจสอบ
ความถูกต้ องตาม
กระบวนงาน
(Concorn for Order)
คาจากัดความ :
ความใส่ ใจที่จะ
ปฏิบตั ิงานให้ถูกต้อง
ครบถ้วน มุ่งเน้น
ความชัดเจนของ
บทบาทหน้าที่ และ
ลดข้อบกพร่ องที่อาจ
เกิดจากสภาพแวดล้อม
โดยติดตาม ตรวจสอบ
การทางานหรื อข้อมูล
ตลอดจนพัฒนาระบบ
การตรวจสอบเพื่อ
ความถูกต้องของ
กระบวนงาน

รายละเอียด
ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ ง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อ
แสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : ต้ องการความถูกต้ อง ชัดเจนในงาน และ
รักษากฎ ระเบียบ
* ต้องการให้ขอ้ มูล และบทบาทในการปฏิบตั ิงาน
มีความถูกต้อง ชัดเจน
* ดูแลให้เกิดความเป็ นระเบียบในสภาพแวดล้อมของ
การทางาน
* ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอน ที่กาหนด อย่าง
เคร่ งครัด
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะ ระดับที่ 1 และตรวจทาน
ความถูกต้ องของงานที่ตนรับผิดชอบ
* ตรวจทานงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ อย่างละเอียด
เพื่อความถูกต้อง
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะ ระดับที่ 2 และดูแล
ความถูกต้ องของงานทั้งของตนและผู้อื่นที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของตน
* ตรวจสอบความถูกต้องของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนเอง
* ตรวจสอบความถูกต้องงานของผูอ้ ื่น ตามอานาจหน้าที่
ที่กาหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
* ตรวจความถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนงาน
ทั้งของตนเองและผูอ้ ื่น ตามอานาจหน้าที่
* บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทั้งของตนเอง
และของผูอ้ ื่น เพื่อความถูกต้องของงาน
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะ ระดับที่ 3 และตรวจสอบ
ความถูกต้ องรวมถึงคุณภาพของข้ อมูลหรื อโครงการ
* ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการตาม
กาหนดเวลา
* ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูล
* สามารถระบุขอ้ บกพร่ องหรื อข้อมูลที่หายไป และ
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนเพื่อความถูกต้องของงาน
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพัฒนาระบบ
การตรวจสอบความถูกต้ องของกระบวนงาน
* พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่อความถูกต้องตาม
ขั้นตอน และเพิ่มคุณภาพของข้อมูล
รวม
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(นิติกร)
แบบประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ชื่อผูร้ ับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)........................................................ตาแหน่ง...........................................................
ชื่อผูป้ ระเมิน......................................................................

สมรรถนะ

รายละเอียด

2.1 การคิดวิเคราะห์
(Analytical Thinking)
คาจากัดความ :
การทาความเข้าใจ
และวิเคราะห์
สถานการณ์ ประเด็น
ปัญหา แนวคิด
โดยการแยกแยะ
ประเด็นออกเป็ นส่ วน
ย่อย ๆ หรื อทีละ
ขั้นตอน รวมถึง
การจัดหมวดหมู่
อย่างเป็ นระบบระเบียบ
เปรี ยบเทียบแง่มุม
ต่าง ๆ สามารถลาดับ
ความสาคัญ ช่วงเวลา
เหตุและผล ที่มาที่ไป
ของกรณี ต่าง ๆ ได้

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ ง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อ
แสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : แยกแยะประเด็นปัญหา หรื องานออกเป็ น
ส่ วนย่ อย ๆ
* แยกแยะปัญหาออกเป็ นรายการอย่างง่าย ๆ ได้ โดย
ไม่เรี ยงลาดับความสาคัญ
* วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็ นส่ วน ๆ
หรื อเป็ นกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้ าใจ
ความสั มพันธ์ ข้นั พื้นฐานของปั ญหาหรื องาน
* ระบุเหตุและผล ในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
* ระบุขอ้ ดีขอ้ เสี ยของประเด็นต่าง ๆ ได้
* วางแผนงาน โดยจัดเรี ยงงาน หรื อกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ลาดับความสาคัญหรื อความเร่ งด่วนได้
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้ าใจ
ความสั มพันธ์ ที่ซับซ้ อนของปัญหาหรื องาน
* เชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนของแต่ละสถานการณ์
หรื อเหตุการณ์
* วางแผนงาน โดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ต่าง ๆ ที่มีผเู ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ ายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับปัญหา หรื ออุปสรรคที่
อาจเกิดขึ้นได้
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถ
วิเคราะห์ หรื อวางแผนงานที่ซับซ้ อนได้
* เข้าใจประเด็นปั ญหาในระดับที่สามารถแยกแยะ
เหตุปัจจัยเชื่อมโยงซับซ้อนในรายละเอียดและสามารถ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั ญหากับสถานการณ์หนึ่ ง ๆ ได้
* วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอน
การดาเนินงานต่าง ๆ ที่มีหน่ วยงานหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
หลายฝ่ าย รวมถึงคาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และ
วางแนวทางการป้องกันแก้ไขไว้ล่วงหน้า
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้ เทคนิค
และรู ปแบบต่ าง ๆ ในการกาหนดแผนงานหรื อขั้นตอน
การทางาน เพื่อเตรียมทางเลือกสาหรับการป้ องกัน หรื อ
แก้ ไขปัญหาที่เกิดขึน้
* ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการแยกแยะ
ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนเป็ นส่ วน ๆ
* ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลากหลายรู ปแบบ เพื่อ
หาทางเลือกในการแก้ปัญหา รวมถึงพิจารณาข้อดีขอ้ เสี ย
ของทางเลือกแต่ละทาง

ประเมินตนเอง
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รายละเอียด
* วางแผนงานที่ซับซ้อน โดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอน
การดาเนินงานต่าง ๆ ที่มีหน่ วยงานหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
หลายฝ่ าย คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค แนวทาง
การป้องกันแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและข้อดี
ข้อเสี ยไว้ให้
รวม

2.2 การมองภาพ
องค์ รวม (Conceptual
Thinking)
คาจากัดความ :
การคิดในเชิงสังเคราะห์
มองภาพองค์รวม
โดยการจับประเด็น
สรุ ปรู ปแบบ เชื่อมโยง
หรื อประยุกต์แนวทาง
จากสถานการณ์ ข้อมูล
หรื อทัศนะต่าง ๆ
จนได้เป็ นกรอบ
แนวความคิดหรื อ
แนวคิดใหม่

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ ง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อ
แสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : ใช้ กฎพื้นฐานทั่วไป
* ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์ หรื อสามัญสานึกในการระบุ
ประเด็นปัญหา หรื อแก้ปัญหาในงาน
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะหลักที่ 1 และประยุกต์ ใช้
ประสบการณ์
* ระบุถึงความเชื่อมโยงของข้อมูล แนวโน้ม และ
ความไม่ครบถ้วนของข้อมูลได้
* ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการระบุประเด็นปัญหา
หรื อแก้ปัญหาในงานได้
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะหลักที่ 2 และประยุกต์ ทฤษฎี
หรื อแนวคิดซับซ้ อน
* ประยุกต์ใช้ทฤษฎี แนวคิดที่ซับซ้อน หรื อแนวโน้มใน
อดีตในการระบุหรื อแก้ปัญหาตามสถานการณ์ แม้ในบาง
กรณี แนวคิดที่นามาใช้กบั สถานการณ์อาจไม่มีสิ่งบ่งบอก
ถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะหลักที่ 3 และอธิบายข้ อมูล
หรื อสถานการณ์ ที่มีความยุ่งยากซับซ้ อนให้ เข้ าใจได้ ง่าย
* สามารถอธิบายความคิด หรื อสถานการณ์ที่ซับซ้อน
ให้ง่ายและสามารถเข้าใจได้
* สามารถสังเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปแนวคิด ทฤษฎี
องค์ความรู ้ ที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้โดยง่ายและเป็ น
ประโยชน์ต่องาน
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะหลักที่ 4 และคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์ องค์ ความรู้ ใหม่
* ริ เริ่ ม สร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น รวมถึงความสามารถ
นาเสนอรู ปแบบ วิธีการ หรื อองค์ความรู ้ใหม่ ซึ่ งอาจ
ไม่เคยปรากฏมาก่อน
รวม
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2.4 การสื บเสาะหา
ข้ อมูล (Information
Seeking)
คาจากัดความ :
ความใฝ่ รู ้เชิงลึกที่จะ
แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ ภูมิหลัง
ประวัติความเป็ นมา
ประเด็นปัญหา หรื อ
เรื่ องราวต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรื อจะเป็ น
ประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ิงาน

ไม่สามารถ
ประเมินได้

จาเป็ นต้อง
ได้รับการ
พัฒนาอย่างยิง่

0 คะแนน

1 คะแนน

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ ง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อ
แสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : หาข้ อมูลในเบื้องต้ น
* ใช้ขอ้ มูลที่มีอยู่ หรื อหาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้ว
* ถามผูเ้ กี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสื บเสาะ
ค้ นหาข้ อมูล
* สื บเสาะค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการที่มากกว่าเพียงการ
ตั้งคาถามพื้นฐาน
* สื บเสาะค้นหาข้อมูลจากผูท้ ี่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์หรื อ
เรื่ องราวมากที่สุด
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหา
ข้ อมูลเชิงลึก
* ตั้งคาถามเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
จนได้ที่มาของสถานการณ์ เหตุการณ์ ประเด็นปัญหา
หรื อค้นพบโอกาสที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
ต่อไป
* แสวงหาข้อมูลด้วยการสอบถามจากผูร้ ู ้อื่นเพิ่มเติม ที่
ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่ องนั้น
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสื บค้ นข้ อมูล
อย่ างเป็ นระบบ
* วางแผนเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ในช่วงเวลาที่กาหนด
* สื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างจากกรณี ปกติ
ธรรมดาโดยทัว่ ไป
* ดาเนินการวิจยั หรื อมอบหมายให้ผอู ้ ื่นเก็บข้อมูลจาก
หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร ระบบสื บค้นโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหล่งข้อมูลอื่น ๆ
เพื่อประกอบการทาวิจยั
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบ
การสื บค้ น เพื่อหาข้ อมูลอย่ างต่ อเนื่อง
* วางระบบการสื บค้น รวมทั้งการมอบหมายให้ผอู ้ ื่น
สื บค้นข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ทนั เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
รวม

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้นอ้ ย
กว่าครึ่ ง)
2 คะแนน

อยูใ่ นระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
3 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
4 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ดีเยีย่ ม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด
5 คะแนน

สมรรถนะ

2.5 การตรวจสอบ
ความถูกต้ องตาม
กระบวนงาน
(Concorn for Order)
คาจากัดความ :
ความใส่ ใจที่จะ
ปฏิบตั ิงานให้ถูกต้อง
ครบถ้วน มุ่งเน้น
ความชัดเจนของ
บทบาทหน้าที่ และ
ลดข้อบกพร่ องที่อาจ
เกิดจากสภาพแวดล้อม
โดยติดตาม ตรวจสอบ
การทางานหรื อข้อมูล
ตลอดจนพัฒนาระบบ
การตรวจสอบเพื่อ
ความถูกต้องของ
กระบวนงาน

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ ง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อ
แสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : ต้ องการความถูกต้ อง ชัดเจนในงาน และ
รักษากฎ ระเบียบ
* ต้องการให้ขอ้ มูล และบทบาทในการปฏิบตั ิงาน
มีความถูกต้อง ชัดเจน
* ดูแลให้เกิดความเป็ นระเบียบในสภาพแวดล้อมของ
การทางาน
* ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอน ที่กาหนด อย่าง
เคร่ งครัด
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะ ระดับที่ 1 และตรวจทาน
ความถูกต้ องของงานที่ตนรับผิดชอบ
* ตรวจทานงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ อย่างละเอียด
เพื่อความถูกต้อง
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะ ระดับที่ 2 และดูแล
ความถูกต้ องของงานทั้งของตนและผู้อื่นที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของตน
* ตรวจสอบความถูกต้องของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนเอง
* ตรวจสอบความถูกต้องงานของผูอ้ ื่น ตามอานาจหน้าที่
ที่กาหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
* ตรวจความถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนงาน
ทั้งของตนเองและผูอ้ ื่น ตามอานาจหน้าที่
* บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทั้งของตนเอง
และของผูอ้ ื่น เพื่อความถูกต้องของงาน
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะ ระดับที่ 3 และตรวจสอบ
ความถูกต้ องรวมถึงคุณภาพของข้ อมูลหรื อโครงการ
* ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการตาม
กาหนดเวลา
* ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูล
* สามารถระบุขอ้ บกพร่ องหรื อข้อมูลที่หายไป และ
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนเพื่อความถูกต้องของงาน
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพัฒนาระบบ
การตรวจสอบความถูกต้ องของกระบวนงาน
* พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่อความถูกต้องตาม
ขั้นตอน และเพิ่มคุณภาพของข้อมูล
รวม

ไม่สามารถ
ประเมินได้

จาเป็ นต้อง
ได้รับการ
พัฒนาอย่างยิง่

0 คะแนน

1 คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้นอ้ ย
กว่าครึ่ ง)
2 คะแนน

อยูใ่ นระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
3 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
4 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ดีเยีย่ ม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด
5 คะแนน

(ประชาสัมพันธ์ )

แบบประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ชื่อผูร้ ับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)........................................................ตาแหน่ง...........................................................
ชื่อผูป้ ระเมิน......................................................................

สมรรถนะ

รายละเอียด

2.1 การคิดวิเคราะห์
(Analytical Thinking)
คาจากัดความ :
การทาความเข้าใจ
และวิเคราะห์
สถานการณ์ ประเด็น
ปัญหา แนวคิด
โดยการแยกแยะ
ประเด็นออกเป็ นส่ วน
ย่อย ๆ หรื อทีละ
ขั้นตอน รวมถึง
การจัดหมวดหมู่
อย่างเป็ นระบบระเบียบ
เปรี ยบเทียบแง่มุม
ต่าง ๆ สามารถลาดับ
ความสาคัญ ช่วงเวลา
เหตุและผล ที่มาที่ไป
ของกรณี ต่าง ๆ ได้

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ ง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อ
แสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : แยกแยะประเด็นปัญหา หรื องานออกเป็ น
ส่ วนย่ อย ๆ
* แยกแยะปัญหาออกเป็ นรายการอย่างง่าย ๆ ได้ โดย
ไม่เรี ยงลาดับความสาคัญ
* วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็ นส่ วน ๆ
หรื อเป็ นกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้ าใจ
ความสั มพันธ์ ข้นั พื้นฐานของปั ญหาหรื องาน
* ระบุเหตุและผล ในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
* ระบุขอ้ ดีขอ้ เสี ยของประเด็นต่าง ๆ ได้
* วางแผนงาน โดยจัดเรี ยงงาน หรื อกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ลาดับความสาคัญหรื อความเร่ งด่วนได้
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้ าใจ
ความสั มพันธ์ ที่ซับซ้ อนของปัญหาหรื องาน
* เชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนของแต่ละสถานการณ์
หรื อเหตุการณ์
* วางแผนงาน โดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ต่าง ๆ ที่มีผเู ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ ายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับปัญหา หรื ออุปสรรคที่
อาจเกิดขึ้นได้
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถ
วิเคราะห์ หรื อวางแผนงานที่ซับซ้ อนได้
* เข้าใจประเด็นปั ญหาในระดับที่สามารถแยกแยะ
เหตุปัจจัยเชื่อมโยงซับซ้อนในรายละเอียดและสามารถ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั ญหากับสถานการณ์หนึ่ ง ๆ ได้
* วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอน
การดาเนินงานต่าง ๆ ที่มีหน่ วยงานหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
หลายฝ่ าย รวมถึงคาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และ
วางแนวทางการป้องกันแก้ไขไว้ล่วงหน้า
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้ เทคนิค
และรู ปแบบต่ าง ๆ ในการกาหนดแผนงานหรื อขั้นตอน
การทางาน เพื่อเตรียมทางเลือกสาหรับการป้ องกัน หรื อ
แก้ ไขปัญหาที่เกิดขึน้
* ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการแยกแยะ
ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนเป็ นส่ วน ๆ
* ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลากหลายรู ปแบบ เพื่อ
หาทางเลือกในการแก้ปัญหา รวมถึงพิจารณาข้อดีขอ้ เสี ย
ของทางเลือกแต่ละทาง

ประเมินตนเอง

ไม่สามารถ
ประเมินได้

จาเป็ นต้อง
ได้รับการ
พัฒนาอย่างยิง่

0 คะแนน

1 คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้นอ้ ย
กว่าครึ่ ง)
2 คะแนน

ผูบ้ งั คับบัญชา
อยูใ่ นระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
3 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
4 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ดีเยีย่ ม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด
5 คะแนน
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จาเป็ นต้อง
ได้รับการ
พัฒนาอย่างยิง่

0 คะแนน

1 คะแนน

รายละเอียด

* วางแผนงานที่ซับซ้อน โดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอน
การดาเนินงานต่าง ๆ ที่มีหน่ วยงานหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
หลายฝ่ าย คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค แนวทาง
การป้องกันแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและข้อดี
ข้อเสี ยไว้ให้
รวม
2.3 การดาเนินการ
เชิ งรุก (Proactiveness)
คาจากัดความ :
การเล็งเห็นปั ญหาหรื อ
โอกาส พร้อมทั้ง
จัดการเชิงรุ กกับ
ปัญหานั้น โดยอาจ
ไม่มีใครร้องขอและ
อย่างไม่ยอ่ ท้อ หรื อ
ใช้โอกาสนั้นให้เกิด
ประโยชน์ต่องาน
ตลอดจนการคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ
เกี่ยวกับงานด้วย เพื่อ
แก้ปัญหา ป้องกัน
ปัญหา หรื อสร้าง
โอกาสด้วย

ไม่สามารถ
ประเมินได้

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ ง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อ
แสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : เห็นปัญหาหรื อโอกาสระยะสั่ นและลงมือ
ดาเนินการ
* เล็งเห็นปั ญหา อุปสรรค และหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า
* เล็งเห็นโอกาสและไม่รีรอที่จะนาโอกาสนั้นมาใช้
ประโยชน์ในงาน

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดการปัญหา
เฉพาะหน้ าหรื อเหตุวิกฤติ
* ลงมือทันทีเมื่อเกิดปั ญหาเฉพาะหน้าหรื อในเวลาวิกฤติ
โดยอาจไม่มีใครร้องขอและไม่ยอ่ ท้อ
* แก้ไขปั ญหาอย่างเร่ งด่วน ในขณะที่คนส่ วนใหญ่จะ
วิเคราะห์สถานการณ์และรอให้ปัญหาคลี่คลายไปเอง
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเตรี ยมการ
ล่ วงหน้ า เพื่อสร้ างโอกาส หรื อหลีกเลี่ยงปัญหาระยะสั้ น
* คาดการณ์และเตรี ยมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรื อ
หลีกเลี่ยงปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะสั้น
* ทดลองใช้วธิ ีการที่แปลกใหม่ในการแก้ไขปั ญหา หรื อ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในวงราชการ
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรี ยมการ
ล่ วงหน้ า เพื่อสร้ างโอกาส หรื อหลีกเลี่ยงปัญหาระยะ
ปานกลาง
* คาดการณ์และเตรี ยมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรื อ
หลีกเลี่ยงปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะปานกลาง
* คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์
ในการแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรี ยมการ
ล่ วงหน้ า เพื่อสร้ างโอกาส หรื อหลีกเลี่ยงปัญหาระยะยาว
* คาดการณ์และเตรี ยมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรื อ
หลีกเลี่ยงปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
* สร้างบรรยากาศของการคิดริ เริ่ มให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
และกระตุน้ ให้เพื่อนร่ วมงานเสนอความคิดใหม่ ๆ ใน
การทางาน เพื่อแก้ปัญหาหรื อสร้างโอกาสในระยะยาว
รวม
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สมรรถนะ

2.7 ศิลปะการสื่ อสาร
จูงใจ
(Communication &
Influencing)
คาจากัดความ :
ความสามารถที่จะสื่ อ
ความต้องการด้วย
การเขียน พูด โดยใช้
สื่ อต่าง ๆ เพื่อให้ผอู ้ ื่น
เข้าใจ ยอมรับ และ
สนับสนุ นความคิด
ของตน

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ ง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อ
แสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : นาเสนอข้ อมูล หรื อความเห็น
อย่ างตรงไปตรงมา
* นาเสนอข้อมูล หรื อความเห็นอย่างตรงไปตรงมา
โดยยังมิได้ปรับรู ปแบบการนาเสนอตามความสนใจและ
ระดับของผูฟ้ ัง
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใช้ ความ
พยายามขั้นต้ นในการจูงใจ
* นาเสนอข้อมูล ความเห็น ประเด็น หรื อตัวอย่าง
ประกอบที่มีการเตรี ยมอย่างรอบคอบ เพื่อให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ
ยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรั บรู ปแบบ
การนาเสนอเพื่อจูงใจ
* ปรับรู ปแบบการนาเสนอให้เหมาะสมกับความสนใจ
และระดับของผูฟ้ ัง
* คาดการณ์ถึงผลของการนาเสนอ และคานึงถึง
ภาพลักษณ์ของตนเอง
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใช้ ศิลปะ
การจูงใจ
* วางแผนการนาเสนอโดยคาดหวังว่าจะสามารถจูงใจ
ให้ผอู ้ ื่นคล้อยตาม
* ปรับแต่ละขั้นตอนของการสื่ อสาร นาเสนอ และจูงใจ
ให้เหมาะสมกับผูฟ้ ังแต่ละกลุ่ม หรื อแต่ละราย
* คาดการณ์และพร้อมที่จะรับมือกับปฏิกิริยาทุกรู ปแบบ
ของผูฟ้ ังที่อาจเกิดขึ้น
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้ กลยุทธ์
ในการจูงใจ
* แสวงหาผูส้ นับสนุน เพื่อเป็ นแนวร่ วมในการผลักดัน
แนวคิด แผนงาน โครงการ ให้สัมฤทธิ์ผล
* ใช้ความรู ้เกี่ยวกับจิตวิทยามวลชน ให้เป็ นประโยชน์
ในการสื่ อสารจูงใจ
รวม

ไม่สามารถ
ประเมินได้

จาเป็ นต้อง
ได้รับการ
พัฒนาอย่างยิง่

0 คะแนน

1 คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้นอ้ ย
กว่าครึ่ ง)
2 คะแนน

อยูใ่ นระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
3 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ ง)
4 คะแนน

อยูใ่ นระดับที่
ดีเยีย่ ม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด
5 คะแนน

