
 
-แบบฟอรม์- 

แบบประเมินผลการปฏบิัติงานของพนักงานจา้งตามภารกจิ 
 

รอบการประเมนิ       ครั้งที่ 1     1   ตุลาคม  2559       ถึง   31  มีนาคม   2560 
  ครั้งที่ 2     1   เมษายน 2560    ถึง   30  กันยายน  2560 

ขอ้มูลประวัตสิว่นตวั 

ผู้รบัการประเมนิ 
ชื่อ – นามสกุล      ประเภทต าแหน่ง  ต าแหน่ง  
สังกัด                    
ผูป้ระเมนิ 
ชื่อ – นามสกุล    ต าแหน่ง  

โครงการ/งาน/กจิกรรม 
(1) 

 
น้ า  
หนัก 
(2) 
 

เปา้หมาย (3) ผลการปฏบิตังิาน (7) รวมคะแนนผล
การปฏบิตังิาน 

(11) 
= (8)+(9)  

+(10) 

ผลสมัฤทธิ ์  
ของงาน 
(12) 

= (2) x (11) 
   10 

 
เหตผุลทีท่ าใหง้าน

บรรล/ุ 
ไมบ่รรลเุป้าหมาย 

(13) 

เชิงปรมิาณ 
(4) 

เชงิคณุภาพ 
(5) 

เชิงประโยชน ์
(6) 

ปริมาณ 
(8) 

คุณภาพ 
(9) 

ประโยชน ์
(10) 

0.5
 

1 1.5
 

2 2.5
 

3 0.5
 

1 1.5
 

2 2.5
 

3 0.5
 

1 1.5
 

2 2.5
 

3 3.5
 

4 

 
 
 
 
 
 

    

                   

 

  

 



สว่นที่ 1 ผลสมัฤทธิ์ของงาน (รอ้ยละ 80) 
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สว่นที่ 1 ผลสมัฤทธิ์ของงาน (รอ้ยละ 80) 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/งาน/กจิกรรม 
(1) 

 
น้ า  
หนัก 
(2) 
 

เปา้หมาย (3) ผลการปฏบิตังิาน (7) รวมคะแนนผล
การปฏบิตังิาน 

(11) 
= (8)+(9)  

+(10) 

ผลสมัฤทธิ ์  
ของงาน 
(12) 

= (2) x (11) 
   10 

 
เหตผุลทีท่ าใหง้าน

บรรล/ุ 
ไมบ่รรลเุป้าหมาย 

(13) 

เชิงปรมิาณ 
(4) 

เชงิคณุภาพ 
(5) 

เชิงประโยชน ์
(6) 

ปริมาณ 
(8) 

คุณภาพ 
(9) 

ประโยชน ์
(10) 

0.5
 

1 1.5
 

2 2.5
 

3 0.5
 

1 1.5
 

2 2.5
 

3 0.5
 

1 1.5
 

2 2.5
 

3 3.5
 

4 
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    สว่นที่ 2 พฤติกรรมการปฏบิตัิราชการ (สมรรถนะ) (รอ้ยละ 20)  

 
ตัวชีว้ดัสมรรถนะ 

(1) 
น้ าหนกั (2) 

ระดบัที่
คาดหวงั/
ตอ้งการ 

(3) 

ระดบัที่
ประเมนิได ้

(4) 

คะแนน  ที่
ได ้    (5) 

ผลการประเมนิ 
(6) = (2) x (5) 

      5 

ระบเุหตกุารณ์/พฤติกรรม               
ทีผู่้รับการประเมนิแสดงออก 

(7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้ าหนักรวม 80 คะแนนทีไ่ด ้   



สมรรถนะหลกั (ส าหรับทุกประเภท)       
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3 1     

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 3 1     

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 3 1     

4. การบริการเป็นเลิศ 3 1     

5 การท างานเป็นทีม 2 1     
       

สมรรถนะประจ าสายงานงาน                     (อย่าง
น้อย 3 สมรรถนะ)ที่มีลักษณะงานเดียวกันกับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิน่ 

 
 

   
 

 2 1     

 2 1     

 2 1     

น้ าหนักรวม 20 คะแนนรวม   

 

   สรปุผลการประเมนิ 

องคป์ระกอบการประเมนิ 
(1) 

คะแนน (รอ้ยละ) 
(2) 

ผลการประเมนิ (รอ้ยละ) 
(3) 

หมายเหต ุ

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 80   
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 20   
                                    คะแนนรวม  100   
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   ระดับผลการประเมนิ                                                                       
    ดีเด่น  (ต้ังแต่ร้อยละ 95 ถึง 100 คะแนน ) 
    ดีมาก  (ต้ังแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน) 
    ดี   (ต้ังแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน) 
    พอใช้   (ต้ังแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน) 
    ปรับปรุง   (น้อยกว่าร้อยละ 65 คะแนน) 
 
    สว่นที่ 3 แผนพฒันาการปฏิบตัิราชการรายบคุคล 

ผลสมัฤทธิข์องงาน / 
สมรรถนะทีเ่ลอืกพฒันา 

(1) 

วิธีการพฒันา 
(2) 

ชว่งเวลาที่ตอ้งการพฒันา 
(3) 

วิธีการวัดผลในการพฒันา 
(4) 

 
 
 
 
 

   

 
    สว่นที่ 4 ขอ้ตกลงการปฏิบัตริาชการ 
 

   ชื่อ-นามสกุล (ผู้ท าข้อตกลง) ................................................... ต าแหน่ง ........................................... ได้เลือกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 
เพื่อขอรับการประเมิน โดยร่วมกับผู้ประเมิน (ผู้รับข้อตกลง) ในการก าหนดน้ าหนักและเป้าหมายตัวชี้วัด รวมทั้งก าหนดน้ าหนักสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงานงานในแต่ละสมรรถนะ พร้อมลง
ชื่อรับทราบข้อตกลงการปฏิบัติราชการร่วมกันตั้งแต่เริ่มระยะการประเมิน 



 
 

    ลงชื่อ 00000  0000  (ผู้รับการประเมิน)                         ลงชื่อ000   000 (ผู้ประเมิน) 

                    (........................................)             (....................................................)  
ต าแหน่ง ........................................                                       ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่.......................................................            วันที่.......................................................... 

 
 

 
-5- 
 

สว่นที่ 5 การรบัทราบผลการประเมนิ 
 
 ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการ 
     ปฏิบัติราชการรายบุคคลแล้ว 

 ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมิน 
     ได้ลงนามรับทราบแล้ว 

 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่............................. 
     แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ 

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

ลงชื่อ00000        000   (ผู้รับการประเมิน) ลงชื่อ. 000                       000 (ผู้ประเมิน) ลงชื่อ .............................................พยาน 

       (..............................................)              (.........................................)       (...................................................) 
ต าแหน่ง ........................................                             ต าแหน่ง  ................................................ ต าแหน่ง................................................. 
วันที่     ................................................................. วันที่     ................................................................. วันที่ ...................................................... 

 



สว่นที่ 6 ความเหน็ของผู้บงัคับบัญชาเหนอืขึน้ไป (ถ้ามี) สว่นที่ 7 มตคิณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน  เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
 มีความเห็นต่าง ดังนี้ ..................................................................................... 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

 มคีวามเห็นต่าง ดังนี้ ................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
คะแนนที่ควรได้รับ ........................ คะแนน 
 

                ลงชื่อ..................................................................                   ลงชื่อ............................................................................. 
                           ( ................................................ )                                   (……………………………………….. )  
          ต าแหน่ง    ..................................................................                ต าแหน่ง  .......................................................................... 
              วันที่     ...............................................................                  วันที่     ............................................................................ 
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สว่นที่ 8 ความเหน็ของนายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 เห็นชอบตามผลคะแนนที่ผู้ประเมินเสนอ 
 มีความเห็นต่าง ดังนี้ ...................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
คะแนนที่ควรได้รับ...................คะแนน 
 
 

ลงชื่อ ................................................. 
(........................................) 

ต าแหน่ง  นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล........ 
วันที่ ...................................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบหมายเลข 1  
ข้อตกลงการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานพนกังานสว่น (องคป์ระกอบที่ 1) 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลแกใหญ่  อ าเภอเมอืงสรุนิทร์  จงัหวัดสรุนิทร ์

 
รอบการประเมนิ              ครัง้ที่ 1 ( 1 ตลุาคม 2559  ถงึ  31  มนีาคม  2560) 
ชือ่ผูร้บัการประเมนิ ......................................................................ต าแหนง่....................................................ระดบั.....................................สงักดั............................................... 
ชือ่ผูบ้งัคบับญัชา/ผู้ประเมนิ........................................................................ต าแหนง่.........................................................ประเภท.............................................ระดบั................. 
 

ขอ้ตกลงการปฏบิตังิาน 
น้ าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ตวัชี้วดั 
เชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพ เชงิประโยชน ์

1.  เกณฑก์ารประเมิน: 
 
 
ไม่ถึงร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเปา้หมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 

คะแนน 
 

 
0.5 
1 

1.5 
2 

2.5 
3 

เกณฑก์ารประเมิน: 
 
 
ไม่ถึงร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเปา้หมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

คะแนน 
 
 

0.5 
1 

1.5 
2 

2.5 
3 

เกณฑก์ารประเมิน: 
 
 
ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
ตั่งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 100  ของเป้าหมาย 
เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

คะแนน 
 
 

0.5 
1 

1.5 
2 

2.5 
3 

3.5 
4 

 

2. 
 

 เกณฑก์ารประเมิน: 
 

คะแนน 
 

เกณฑก์ารประเมิน: 
 

คะแนน 
 

เกณฑก์ารประเมิน: 
 

คะแนน 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ไม่ถึงร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเปา้หมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 

 
0.5 
1 

1.5 
2 

2.5 
3 

 
ไม่ถึงร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเปา้หมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 
0.5 
1 

1.5 
2 

2.5 
3 

 
ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
ตั่งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 100  ของเป้าหมาย 
เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 
0.5 
1 

1.5 
2 

2.5 
3 

3.5 
4 

 

รวม 80 คะแนน      

  
 
 

แบบหมายเลข 2 
 

ขอ้ตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏบิัติราชการ (สมรรถนะ) ของพนกังานจา้งตามภารกจิ 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลแกใหญ่  อ าเภอเมอืงสรุนิทร์  จงัหวัดสรุนิทร ์

*************************** 
 
รอบการประเมิน   ครั้งที่ 1  (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560) 
ชื่อผู้รับการประเมิน....................................... ต าแหน่ง/ระดับ .......................................... ระดับ  -  สังกัด …………………………………………………. 
ผู้ประเมิน.....................................................  ต าแหน่ง/ระดับ ........................................ ระดับ ..................................................................................... 
 



ก 
สมรรถนะหลัก 

(ส าหรับข้าราชการทุกคน) 

(1) 
น้ าหนัก 

(2) 
ระดับ

สมรรถนะ 
ที่คาดหวัง 

ข 
สมรรถนะประจ าสายงาน 

(3) 
น้ าหนัก 

(4) 
ระดับสมรรถนะ 

ที่คาดหวัง 

(5) 
น้ าหนัก 

ก 1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 3 1  2 1  
ก 2 การยึดมั่นในความถูกต้องและ 3 1  2 1  
     จริยธรรม       
ก 3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 3 1  2 1  
ก 4 การบริการเป็นเลิศ 3 1     
ก 5 การท างานเป็นทีม 2 1     

น้ าหนักรวม 20 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หนา้ที่ 2 



 
การประเมนิพฤติกรรมการปฏบิัติราชการเปน็รายสมรรถนะ(สมรรถนะหลัก) 

1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation – ACH): ความต้ังใจ ละความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและมาตรฐานที่องค์กรก าหนดไว้อย่างดีที่สุด อีกทั้ง
หมายความรวมถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาผลงานและกระบวนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ 

ระดบัสมรรถนะ 

ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 ระดบัที ่4 ระดบัที ่5 
แสดงความพากเพียรพยายาม และตั้งใจ
ท างานให้ดี   
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ 
 
 มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพยีรใน
การท างาน และตรงต่อเวลา 
 มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่ง
งานได้ตามก าหนด 
 ตั้งใจและพากเพียรพยายามท างานใน
หน้าท่ีและในส่วนของตนเองให้ดีตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 แสดงความประสงค์หรือข้อคิดเห็นเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนางานของตนเองให้ดี
ยิ่งๆขึ้นไป 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถ
ท างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือ
ตามมาตรฐานขององค์กร  โดยมีพฤติกรรม
บ่งชี้ดังนี้ 
 ท า ง านได้ ผลงานตามเ ป้าหมาย ท่ี
ผู้บังคับบัญชาก าหนดหรือเป้าหมายของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจ
ตราความถูกต้องของงาน เพื่อให้ได้งานท่ีมี
คุณภาพ 
 ก าหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการ
ท างานเพื่อให้ผลงานท่ีดีตามมาตรฐานของ
องค์กร 
หมั่นติดตามผลงาน และประเมินผลงาน
ของตนเพื่อให้ได้งานท่ีมีคุณภาพตามาตรฐาน
ขององค์กร 
 คิดหาวิธีการใหม่ๆในการปรับปรุงงาน
ของตนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อยู่เสมอ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับปรุง
วิธีการท างานเพื่อพัฒนาผลงานให้โดดเด่น
เกินกว่าเป้าหมายมาตรฐานที่องค์กรก าหนด 
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ 
 ปรับปรุงวิธีการท่ีท าให้ท างานได้ดีขึ้น 
เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงระบบ และ
วิธีการท างานให้มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลงานท่ี
โดดเด่นและเกินกว่าเป้ าหมายท่ีองค์กร
ก าหนดไว้ 
 เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่
ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพื่อให้ได้
ผลงานตามท่ีก าหนดไว้ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอุตสาหะบาก
บั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย หรือได้
ผลงานที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างไม่มีใคร
ท าได้มาก่อน โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ 
 บรรลุเป้าหมายท่ีท้าทายในงานท่ียาก
หรือไม่เคยมีใครท ามาก่อน โดยใช้วิธีการ
พัฒนาระบบ ประยุกต์ และบริหารจัดการ 
เพื่อให้ได้ผลงานท่ีโดดเด่นและแตกต่างอย่าง
ท่ีไม่เคยมีผู้ใดในองค์กรกระท าได้มาก่อน 
ก าหนดเป้าหมายท่ีท้าทายและเป็นไปได้
ยาก เพื่อท าให้ได้ผลงานท่ีดีกว่าเดิมอย่างเห็น
ได้ชัด 
 ท าการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการ
ท างาน เพื่อให้ได้ผลงานท่ีโดดเด่น และ
แตกต่างไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวิเคราะห์
ผลได้และผลเสีย และสามารถตัดสินใจแม้
จะมีความเสีย่ง เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย 
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ 
 ตัดสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้
ผลเสียอย่างชัดเจน และด าเนินการ เพื่อให้
องค์กรและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 
 วิเคราะห์และค านวณผลได้ แผลเสีย 
และความคุ้มค่า รวมท้ังกล้าคิด กล้าท า และ
กล้าเสี่ยงโดยอาศัยวิสัยทัศน์ ประสบการณ์
และการบริหารในเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป้าหมาย
และประโยชน์ส าคัญของทางราชการ 



 
 
 
 
 
 

 
 

หนา้ที่ 3 
 
การประเมนิพฤติกรรมการปฏบิัติราชการเปน็รายสมรรถนะ(สมรรถนะหลัก) 

2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม(Integrity – ING): การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน
โดยมุ่งประโยชน์ของประชาชน สังคม ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ระดบัสมรรถนะ 

ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 ระดบัที ่4 ระดบัที ่5 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัย  โดย
มีพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ 
 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัย ท่ี
หน่วยงาน และองค์กรก าหนดไว้ 
 มีจิตส านึกในการปฏิบัติตนในหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ/ต าแหน่งของตนให้ถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานของ

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และมสีจัจะเชือ่ถอื
ได้  โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ 
 มีสัจจะเชื่อถือได้ และรักษาวาจา พูด
อย่างไรท าอย่างนั้น ไม่บิดเบือนอ้างข้อยกเว้น
ให้ตนเอง 
 เป็นคนตรงไปตรงมา กล้าพูด และกล้า
แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้
เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติ งานของ
หน่วยงานและองค์กร 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นและ
แน่วแน่ ในจรรยาบรรณ หลักคุณธรรม 
ยุติธรรม และปฏิบัติตนกับผู้อื่นอย่างเท่า
เทียวกัน โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ 
 ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของ
วิ ช า ชี พ  ไ ม่ เ บี่ ย ง เ บ น ด้ ว ย อ ค ติ ห รื อ
ผลประโยชน์ส่วนตน 
 ยึดมั่นและมีความแน่วแน่ในหลักการ 
คุณธรรม และประพฤติปฏิบัติตนกับผู้อื่น

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และธ ารงความ
ถูกตอ้งเพือ่องคก์ร  โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ 
 ธ ารงความถูกต้อง ยืดหยัดพิ ทัก ษ์
ผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์กรแม้ใน
สถานการณ์ท่ีอาจสร้างความล าบากใจให้ 
 ตัดสินใจในหน้าท่ี หรือปฏิบัติงานด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต แม้ผล
ของการปฏิบัติอาจสร้างศัตรูหรือก่อความไม่
พึงพอใจให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือเสียประโยชน์ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อ
องค์กรและประเทศชาติ  โดยมีพฤติกรรม
บ่งชี้ดังนี้ 
 อุทิศตน ธ ารงความถูกต้อง และยืนหยัด
พิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์กร 
หรือประเทศชาติ แม้ในสถานการณ์ท่ีอาจ
สร้างความล าบากใจให้หรือแม้ในสถานการณ์
ท่ีอาจเสี่ยงต่อความมั่นคงในต าแหน่งหน้าท่ี
การงาน หรืออาจเสียงภัยต่อชีวิต 



หน่วยงานและองค์กร 
 

อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือก
ปฏิบัติกับผู้อื่น 
ยึดหลักความยุติธรรมและความเป็นธรรม
เป็นท่ีตั้ง แม้ต้องกระทบกับบุคคลท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีท่ีสูงกว่า 

 เสียสละความสุขสบาย ประโยชน์ส่วน
ตน ตลอดจนความพึงพอใจส่วนตนหรือของ
ครอบครัว โดยมุ่งให้ภารกิจในหน้าท่ีสัมฤทธิ์
ผลและเน้นประโยชน์ขององค์กรเป็นท่ีตั้ง 
 
 

ไม่ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อฉ้อฉล หรือเอา
ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้งท้ังในเชิงวิสับทัศน์ 
กลุยุทธ์ และนโยบายขององค์กร โดยมุ่งเน้น
ประโยชน์ส่วนรวมเพื่อองค์กร ประชาชน 
และประเทศชาติเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 

หนา้ที่ 4 
การประเมนิพฤติกรรมการปฏบิัติราชการเปน็รายสมรรถนะ(สมรรถนะหลัก) 

3) ความเข้าใจองค์กรและระบบงาน (Organization and Process Understanding – OPU):ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างาน 
และมาตรฐานการท างานของตนและของหน่วยงานอื่นๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล ความเข้าใจนี้รวมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ่ (Big Picture) และการคาดการณ์เพ่ือ
เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆต่อระบบและกระบวนการท างาน 

ระดบัสมรรถนะ 
ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 ระดบัที ่4 ระดบัที ่5 

เข้าใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างาน
และมาตรฐานในงานของตน   
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ 
 เข้าใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการ
ท างานและมาตรฐานในงานท่ีตนสังกัดอยู่ 

แสดงสมรรถนะระดับที่  1 และเข้า ใจ
ความสัมพันธ์ เชื่ อมโยงของระบบและ
กระบวนการท างานของตนกับหน่วยงานอื่นๆ
ที่ติดต่ออย่างชุดเจน  โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้
ดังนี้ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถมอง
ภาพรวมแลว้ปรบัเปลี่ยนหรอืปรบัปรงุระบบให้
มีประสิทธิภาพขึ้น  โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ 
 เข้าใจข้อจ ากัดของเทคโนโลยี ระบบ
หรือกระบวนการท างานของตนหรือหน่วยงาน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจกระแส
ภายนอกกบัผลกระทบโดยรวมต่อเทคโนโลยี 
ระบบหรือกระบวนการท างานของหน่วยงาน 
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ 
 เข้าใจกระแสหรือสถานการณ์ภายนอก 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจความ
ต้อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ขอ งอ งค์ กร   โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ 
 เข้าใจสถานะของระบบ เทคโนโลยี และ
กระบวนการการท างานขององค์กรอย่างถ่อง



รวมท้ังกฎระเบียบ ตลอดจนขั้นตอน
กระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ และน าความ
เข้าใจนี้มาใช้ในการปฏิบัตงิาน ติดตอ่
ประสานงาน หรือรายงานผล ฯลฯ ในหน้าท่ี
ได้ถูกต้อง 
 

 เข้าใจและเชื่อมโยงเทคโนโลยี ระบบ 
กระบวนการท างาน ขั้นตอนกระบวนการ
ปฏิบัติงานต่างๆของตนกับหน่วยงานอื่นท่ี
ติดต่ออย่างถูกต้อง รวมถึงน าความเข้าใจนี้
มาใช้เพื่อให้การท างานระหว่างกันเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกันสูงสุด 
 

อื่นๆ ท่ีติดต่อด้วย และรู้ว่าสิ่งใดท่ีควรกระท า
เพื่อปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงระบบให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ 
เมื่อเจอสถานการณ์ท่ีแตกต่างจากเดิม
สามารถใช้ความเข้าใจผลต่อ เนื่องและ
ความสัมพั นธ์ เ ชื่ อมโยงของระบบและ
กระบวนการท างาน เพื่อน ามาแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสมทันเวลา 
 

(เช่น นโยบายการเมืองและการปกครองใน
ภาพรวม ทิศทางของภาครัฐ เศรษฐกิจ และ
สังคม เป็นต้น) 
และสามารถน าความเข้าใจนั้นมาเตรียม
รับมือหรือด าเนินการการเปล่ียนแปลงได้
อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ศึกษาเรียนรู้ความส าเร็จหรือความ
ผิดพลาดของระบบหรือกระบวนการท างานท่ี
เกี่ยวข้อง และน ามาปรับใช้กับการท างานของ
หน่วยงานอย่างเหมาะสม 

แท้ จนสามารถก าหนดความต้องการหรือ
ด าเนินการเปล่ียนแปลงในภาพรวมเพื่อให้
องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน 
 เข้ าใจและสามารถระบุ จุดยืนและ
ความสามารถในการพัฒนาในเชิงระบบ 
เทคโนโลยี กระบวนการท างานหรือมาตรฐาน
การท างานในเชิงบูรณาการระบบ (Holistic 
View) ขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 

หนา้ที่ 5 
 
การประเมนิพฤติกรรมการปฏบิัติราชการเปน็รายสมรรถนะ(สมรรถนะหลัก) 

4) การบริหารเป็นเลิศ (Service Mind - SERV): การให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ หรือประชาชนด้วยความใส่ใจในความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ หรือประชาชน อีกทั้งโดยมุ้งประ โยชน์และ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือประชาชนเป็นหลัก 

ระดบัสมรรถนะ 



ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 ระดบัที ่4 ระดบัที ่5 
แสดงความเต็มใจในการให้บริการ มี
อั ธ ย าศั ย ไ มต รี อั น ดี  แล ะ ใ ห้ บ ริ ก า รที่
ผู้รับบริการต้องการได้ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้
ดังนี้ 
 ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่งใส เป็น
มิต ร  เต็ ม ใ จต้ อ นรั บ  และสร้ า งความ
ประทับใจอันดีแก่ผู้รับบริการหรือประชาชน 
 ติดต่อสื่อสาร ตอบข้อซักถาม รายงาน
ความคืบหน้าและให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่
ผู้รับบริการ หรือประชาชน เมื่อมีค าถามหรือ
ข้อสงสัย 
 ให้ค าแนะน าและคอยติดตามเรื่อง เมื่อ
ผู้รับบริการหรือประชาชนมีค าถาม ข้อ
เรียกร้องที่เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน 
แจ้งให้ผู้รับบริการหรือประชาชนทราบ
ความคืบหน้าในการด าเนินเรื่อง หรือขั้นตอน
งานต่างๆท่ีให้บริการอยู่ 
ประสานภาย ในหน่ วย ง านและกั บ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการหรือ
ประชาชนได้รับบริการท่ีต่อเนื่องและรวดเร็ว 

แสดงสมรรถนะระดับที่  1 และเต็มใจ
ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการ
ได้  โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ 
 รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหารือแนว
ทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่าง
รวดเร็ว เต็มใจ ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือ
ปัดภาระ 
 คอยดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึง
พอใจ และน าข้อขัดข้องใดๆในการให้บริการ 
(ถ้ามี) ไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
 อ านวยความสะดวก ให้บริการด้วย
ความเต็มใจ ด าเนินการต่างๆให้ผู้รับบริการ
หรือประชาชนได้รับความพึงพอใจเต็มท่ี 
 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้บริการที่
เ กิ นความคาดหวั ง ใน ระดั บทั่ ว ไปขอ ง
ผู้รับบริการ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ 
 ให้เวลาแก่ผู้รับบริการ โดยเฉพาะเมื่อ
ผู้รับบริการประสบความยากล าบาก เช่น ให้
เวลาและพยายามพิเศษในการให้บริการ เพื่อ
ช่วยผู้รับบริการแก้ไขปัญหา 
 คอยให้ ข้ อมู ล ข่ าวสาร ความรู้ ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานท่ีก าลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็น
ประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการจะ
ไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน 
 ใช้ความพยายามเป็นพิ เศษในการ
ให้ บ ริ การและด า เนินการต่ า งๆ ให้ แก่
ผู้รับบริการหรือประชาชนในระดับท่ีเกินความ
คาดหวังท่ัวไป 
 เสียสละเวลาส่วนตน อาสาให้ความ
ช่วยเหลือเป็นพิ เศษเมื่อ ผู้รับบริการหรือ
ประชาชนเผชิญปัญหาหรือความยากล าบาก 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถ
เข้าใจและใหบ้รกิารทีต่รงตามความตอ้งการที่
แท้จริงของผูร้ับบริการ  โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้
ดังนี้ 
 เข้าใจความจ าเป็นและความต้องการท่ี
แท้จริงของผู้รับบริการ หรือประชาชนแม้ใน
กรณีท่ีผู้รับบริการหรือประชาชนจะยังไม่ได้
ค านึงถึงหรือไม่เคยขอความช่วยเหลือมาก่อน 
และน าเสนอบริการท่ีเป็นประโยชน์ได้ตรง
ตามความต้องการนั้น ได้อย่างแท้จริง 
 ใ ห้ ค า แ น ะน า ท่ี เ ป็ น ป ร ะ โ ย ชน์ แ ก่
ผู้รับบริการ หรือประชาชน เพื่อตอบสนอง
ความจ าเป็นหรือความต้องการท่ีแท้จริงของ
ผู้รับบริการ หรือประชาชนได้ 
 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมองการณ์
ไกล และสามารถให้บริการที่เป็นประโยชน์
อย่างแท้จริงและยั่งยืนให้กับผู้รับบริการ  
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ 
 เล็งเห็นผลประโยชน์ ท่ีจะเกิดขึ้นกับ
ผู้รั บบริการ ในระยะยาว และสามารถ
เปล่ียนแปลงวิธีหรือขั้นตอนการให้บริการ 
เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด 
 ปฏิบัติตนเป็นท่ีปรึกษาท่ีผู้รับบริการ
ไว้วางใจ ตลอดจนมีส่วนช่วยในการตัดสินใจ
ของผู้รับบริการ 
 สามารถให้ความเห็นส่วนตัว ท่ีอาจ
แตกต่ า ง ไปจากวิ ธี ก า รห รื อ ขั้ นตอน ท่ี
ผู้รับบริการต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็น ปัญหา โอกาส ฯลฯเพื่อเป็น
ประโยชน์อย่างแท้จริงหรือในระยะยาวแก่
ผู้รับบริการ 
 น าเสนอบริการด้วยความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ เพื่อรักษาประโยชน์อันยั่งยืนหรือ
ผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่ผู้รับบริการหรือ
ประชาชน 

 
 
 



 
หนา้ที่ 6 

 
การประเมนิพฤติกรรมการปฏบิัติราชการเปน็รายสมรรถนะ(สมรรถนะหลัก) 

5) การท างานเป็นทีม (Teamwork - TW): การมีจิตส านึกในความสมานฉันท์ ความร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของทีม เพ่ือให้ทีมงาน กลุ่ม หรือหมู่คณะนั้น ๆบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกันได้อย่างดีที่สุด 

ระดบัสมรรถนะ 
ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 ระดบัที ่4 ระดบัที ่5 

รู้บทบาทหน้าที่ของตน และท าหน้าที่ของตน
ในทีมให้ส าเร็จ  โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ 
 ท างานในส่วนของตนท่ีได้รับมอบหมาย
ได้ส าเร็จ และสนับสนุนการตัดสินใจในกลุ่ม 
 รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้า
ของการด าเนินงานในกลุ่ม หรือข้อมูลอื่นๆท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 รู้บทบาทหน้าท่ีของตนในฐานะสมาชิก
คนหนึ่งในทีมและท างานในส่วนของตนได้
อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง 
 แบ่งบันข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่เพื่อน
ร่วมงาน สมาชิกในทีมคนอื่นๆ แม้ว่าผู้อื่น
ไม่ได้ร้องขอ 
 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีทัศนคติที่ดี
ต่อเพื่อร่วมงาน และให้ความร่วมมือในการ
ท างานกับเพื่อนร่วมงาน  โดยมีพฤติกรรม
บ่งชี้ดังนี้ 
 สร้างสัมพันธ์ และเข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้
ดี 
 เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น
ในทีมด้วยดี 
 เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของผู้อื่น 
และกล่าวถึ ง ผู้อื่นในทางท่ีดี  หรือในเชิง
สร้างสรรค ์
 เคารพการตัดสินใจหรือความเห็นของ
ผู้อื่นโดยพิจารณาจากเหตุผลและความ
จ าเป็น 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และรับฟังความ
คิดเหน็และประสานความร่วมมือของสมาชิก
ในทีม  โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ 
 เต็มใจรับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม 
แ ล ะ เ ต็ ม ใ จ เ รี ย น รู้ จ า ก ผู้ อื่ น  ร ว ม ถึ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานเพื่อประโยชน์
ในการท างานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น 
 ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีใน
ทีม เพื่อสนับสนุนการท างานร่วมกันให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ขอความคิดเห็น ประมวลความคิดเห็น
ของเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา
หรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจหรือปฏิบัติงานร่วมกัน 
 
 

แสดงสมรรถนะระดับที่  3  และรักษา
มิตรภาพที่ดี ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมทีม เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ 
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ 
 แสดงน้ าใจ รับอาสาช่วยเหลือ เพื่อน
ร่วมงานท่ีมีเหตุจ าเป็นโดยไม่ต้องร้องขอ 
 ให้ก าลังใจเพื่อร่วมงานอย่างแท้จริง 
และรั กษามิตรภาพ ท่ีดี ร ะหว่ า งกั น เพื่ อ
ประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวม 
 

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และส่งเสริมความ
สามัคคีในหมู่คณะเพื่อมุ่งให้ภารกิจประสบ
ผลส าเร็จ  โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ 
 ส่ ง เ ส ริ ม ค วามสามั ค คี ใ น ที ม โ ดย
ปราศจากอคติระหว่างกัน เพื่อมุ่งหวังให้ทีม
ประสบความส าเร็จ 
 ประสานรอยร้าว หรือคล่ีคลายแก้ไขข้อ
ขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในทีม และสร้างขวัญก าลังใจ
ระหว่างกัน เพื่อให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง
ราบรื่น 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

หนา้ที่ 7 
 
การประเมนิพฤติกรรมการปฏบิัติราชการเปน็รายสมรรถนะ(สมรรถนะประจ าสายงาน) 

1) ..................................................................................................... 
 
 

ระดบัสมรรถนะ 
ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 ระดบัที ่4 ระดบัที ่5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หนา้ที่ 8 

 
 
การประเมนิพฤติกรรมการปฏบิัติราชการเปน็รายสมรรถนะ(สมรรถนะประจ าสายงาน) 



2) ............................................................................................................ 
 

 
ระดบัสมรรถนะ 

ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 ระดบัที ่4 ระดบัที ่5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



 
 
 

หนา้ที่ 9 
 

การประเมนิพฤติกรรมการปฏบิัติราชการเปน็รายสมรรถนะ(สมรรถนะประจ าสายงาน) 
3) ......................................................................................... 

 
 

ระดบัสมรรถนะ 
ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 ระดบัที ่4 ระดบัที ่5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 


