
ยินดีต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม ่
 



สวัสดิการและสิทธิประโยชน ์
ของข้าราชการ 



สวัสดิการ 
 

•  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
 

•  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 



เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
• สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  คือ การช่วยเหลือเมื่อยามเจ็บปุวย 

เพื่อบรรเทาภาระของผู้มีสิทธิ  (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
ข้าราชการบ านาญ) และ บุคคลในครอบครัวที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ จ านวน 
3 คน) ในด้านค่ารักษาพยาบาล  

• ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของทางราชการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
ทั้งกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยใน 

 



• กรณีสถานพยาบาลของเอกชน สามารถเบิกได้เฉพาะเข้ารับการ
รักษาเป็นผู้ปุวยต้องเข้าหลักเกณฑ์ เหตุฉุกเฉิน เร่งด่วน ขั้นวิกฤต  
หากไม่รักษาในทันทีอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ 

  

เงินสวัสดิการเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล 



 “โครงการการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ทีม่ีรายชื่อใน
ฐานข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากนายทะเบียนกรม  ซึ่งแต่เดิมจะต้องทดรองจ่ายเงิน
ค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วจึงน าใบเสร็จรับเงินมาเบิกคืนจากส่วนราชการใน
ภายหลัง  หรือจะต้องท าหนังสือรับรองการมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากส่วน
ราชการ ไปยื่นให้กับสถานพยาบาลก่อนเข้ารับการรักษา (ผู้ปุวยใน) จะได้รับความ
สะดวกและลดภาระในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลคือ  ไม่ต้องทดรองจ่ายเงิน
ไปก่อน  ไม่ต้องมีหนังสือรับรองจากทางราชการ”       

 



• ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 
ได้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ข้าราชการบ านาญ ซึ่งรับเงินเดือน
หรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ประจ าของกระทรวง ทบวง  กรม  และมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการฯ 
เพียงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม เรียงตามล าดับการเกิดก่อนหลัง 
(บุตรชอบด้วยกฎหมาย) ทั้งนี้  ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรส
ครั้งใด หรืออยู่ในอ านาจปกครองของตนหรือไม่ 

 

เงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศึกษาบุตร 



• การยื่นขอใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการฯ  การศึกษาบุตร  ให้ยื่นได้
ตั้งแต่บุตรอายุ   3 ปี  จนถึงอายุ 25 ปีบริบูรณ์ (ตั้งแต่อนุบาล   
จนถึงปริญญาตรี )  อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ในภาคเรียนใดก็ให้ยื่น
ขอรับเงินสวัสดิการฯ ในภาคเรียน นั้น ๆ ทั้งนี้ต้องยื่นขอรับเงิน
ภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับต้ังแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่
ละภาค 

 



สทิธิประโยชน์  

การลาประเภทต่าง ๆ 

การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นๆ  

การขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ  พระราชทานเพลิงศพ  
พระราชทานดินฝังศพ และหีบเพลิง  

เงินช่วยพิเศษ 

บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

การแต่งเครื่องแบบ 



การลาประเภทต่าง ๆ  
(ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555) 

 
 

  
 

การลาของข้าราชการแบ่งการลาออกเป็น 11 ประเภท คือ 

  
 

ที่ ประเภทการลา สิทธิการลา หมายเหตุ 

๑ การลาปุวย 
 
 
 
 

 

60 วันท าการ 

 

 
 

  

 

หัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควรอนุญาต 

ให้ลาต่อไปอีกก็ได้ 

แต่ต้องไม่เกิน 60 วันท าการ 

(รวมไม่เกิน  120 วันท าการ) 

 

๒ การลาคลอดบุตร 
 
 
 
 
 

 
90 วัน 

 



ที่  
ประเภทการลา 

สิทธิการลา หมายเหตุ 

๓ การลาไปช่วยเหลือภริยา 
ที่คลอดบุตร 
 

15 วันท าการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ต้องลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ 

ภรรยาคลอดบุตร 

- ลาครั้งหนึ่งติดต่อกันไม่เกิน 15 วันท าการ 

- เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

- การลาเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ภริยา

คลอดบุตร ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ต าแหน่งอธิบดี 

หรือต าแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเห็นสมควรจะ

ให้จ่ายเงินเดือนระหว่างลานั้นก็ได้ 

แต่ไม่เกิน 15 วันท าการ 

๔ การลากิจส่วนตัว  
45 วันท าการ 

 

 

- ปีแรกที่เริ่มรับราชการ 

ลากิจส่วนตัวได้ไม่เกิน 15 วันท าการ 

- ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรแล้ว หากประสงค์

จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลา

ต่อเนื่องจากลาคลอดบุตรต่อเนื่องได้ไม่เกิน 

150 วันท าการ โดยไม่ได้รับเงินเดือน 

 



ที่ ประเภทการลา สิทธิการลา หมายเหตุ 

๕ การลาพักผ่อน 
 

 

10 วันท าการ 

  

  

  

  

 

  

  

- การสะสมวันลาพักผ่อน ถ้ามิได้ใช้สิทธิ

ประจ าปีหรือลาไม่ครบให้สะสมได้ 

ไม่เกิน 20 วันท าการ  

หากรับราชการเกิน 10 ปี 

ให้สะสมได้ไม่เกิน 30 วันท าการ 

- หากบรรจุรับราชการไม่ครบ 6 เดือน 

ไม่มีสิทธิลา 

๖ การลาอุปสมบทหรือ 
การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
 

 
120 วัน 

 
 

 

 

- รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

- ยังมิได้อุปสมบทหรือเดินทางไปประกอบ

พิธีฮัจย์มาก่อน 

- ข้าราชการสตรีลาไปถือศีล/ปฏิบัติธรรม

เป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 1 เดือน 

แต่ไม่เกิน 3 เดือน 

และต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

ก่อน 



ที่ ประเภทการลา สิทธิการลา หมายเหตุ 

๗ การลาเข้ารับการตรวจเลือก
หรือการลาเข้ารับการเตรียมพล 
 - ต้องเป็นผู้ได้รับหมายเรียก 

เข้ารับการตรวจเลือก 

- เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก

แล้ว ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ

ราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชา

ภายใน  ๗  วัน  ยกเว้นเมื่อมีเหตุ

จ าเป็น หัวหน้าส่วนราชการอาจขยาย

เวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน   ๑๕  วัน 

- หากเป็นกรณีตรวจเลือกแล้วถูกเกณฑ์ 

ให้เข้ากองประจ าการ ซึ่งมีก าหนดอย่าง

ช้า ๒ ปี การไปเข้ารับราชการทหารใน

กรณีนี้ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน บัญญัติให้ต้องส่ัง 

“ให้ออก”จากราชการ 



ที่ ประเภทการลา สิทธิการลา หมายเหตุ 

๘ การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัย 
 

 

4 ปี 

  

 

  

  

  

 

หากเกิน 4 ปี 

ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้   

แต่ทั้งน้ีรวมทั้งส้ินจะต้องไม่เกิน 6 ปี 

  

  

  

๙ การลาไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ  

ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา 
เว้นแต่อัตราเงินเดือนที่ได้รับจากองค์การ
ระหว่างประเทศต่ ากว่าอัตราเงินเดือนของทาง
ราชการที ่
ผู้น้ันได้รับอยู่ในขณะน้ัน 
ให้ได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ 
ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราเงินเดือนของ
ทางราชการที่ผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะน้ัน ๖ เดือน 
ไม่มีสิทธิลา 
 



ที่ ประเภทการลา สิทธิการลา หมายเหตุ 

๑๐ การลาติดตามคู่สมรส 
 

2 ปี 

 

 

 

 

 

- ไม่ได้รับเงินเดือน 

- กรณีจ าเป็นให้ลาต่อได้อีก 2 ปี 

แต่รวมทั้งสิ้นจะต้องไม่เกิน 4 ปี  

ถ้าเกินให้ลาออกจากราชการ 

  

  

๑๑ การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ด้านอาชีพ 
 

 

๑๒ เดือน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

- ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บปุวย

เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือ 

ถูกประทุษร้ายตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือ

พิการ หากประสงค์จะลาไปรับการ

ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟู

สมรรถภาพ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ราชหรือจ าเป็นต่อการประกอบ

อาชีพ สามารถลาไปตามระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 12 

เดือน 

  



เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์  

         คือ  เหรียญ และตราอนัเป็นเคร่ืองประดบัยศ เกดิขึน้    
คร้ังแรกในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย
ทรงเรียก “เคร่ืองราชอสิริยยศ ” ต่อมาเปลีย่นเป็นค าว่า 
“เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์” 

การขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 



ชนิดของเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ 

1.  เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์อนัเป็นทีเ่ชิดชูยิง่ช้างเผือก 

2.  เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์อนัเป็นเกยีรตยิศยิง่มงกฎุไทย   

3.  เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์อนัเป็นที่สรรเสริญยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ 

4.  เหรียญจักรพรรดิมาลา  



ล าดับชั้นตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ชั้น ชั้นตรา 

 

ชั้น 7 

 

เหรียญเงินมงกุฎไทย 

 

 

 

 

 

ชั้น 7 

 

เหรียญเงินช้างเผือก 

 

 

 

 

 

ชั้น 6 

 

เหรียญทองมงกุฎไทย 

 

 

 

 

 

ชั้น 6 

 

เหรียญทองช้างเผือก 

 

 

 

 

 

 



ชั้น ชั้นตรา 
 

ชั้น 5 

 

เบญจมาภรณม์งกุฎไทย 

 

 

 

 

ชั้น 5 

 

เบญจมาภรณช์้างเผือก 

 

 

 

 

ชั้น 4 

 

จัตุรถาภรณม์งกุฎไทย 

 

 

 

 

ชั้น 4 

 

จัตุรถาภรณช์้างเผือก 

 

 

ชั้น 3 

 

ตริตราภรณม์งกุฎไทย 

 

 

 

 

 

 

ชั้น 3 

 

ตริตราภรณช์้างเผือก 

 

 

 

 

 



ชั้น ชั้นตรา 
 

ชั้น 2 

 

ทวตีิยาภรณม์งกุฎไทย 

 

 

 

 

ชั้น 2 

 

ทวตีิยาภรณช์้างเผือก 

 

 

 

 

ชั้น 1 

 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

 

 

 

 

ชั้น 1 

 

ประถมาภรณช์้างเผือก 

 

 

ชั้นสูงสุด 

 

มหาวชิรมงกุฎ  

 

 

 

 

 

 

ชั้นสูงสุด 

 

มหาปรมาภรณช์้างเผือก 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  ข้าราชการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย จนถึงชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 



ตัวอย่างแถบแพร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 



การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณป์ระจ าปี 

 

 ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าบุคคลนั้นได้กระท าความดี  
ความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ฯ การเสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ใด ชั้นตราใด แก่บุคคลใดให้เป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.2536 และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2552 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย 



• มีสัญชาติไทย 

• เป็นผู้ประพฤติดแีละปฏบิตังิานราชการด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์  และ
เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 

• ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชฯ หรือต้องโทษจ าคุก
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

• จะเสนอขอพระราชทานปีติดกันมิได้ เว้นแต่เป็นการขอตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบฯ ต่างบัญชีกัน หรือระเบียบก าหนด
หลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะว่าให้ขอพระราชทานได้ทุกปี หรือกระท า
ความดีความชอบดีเด่น ฯ 

• การเสนอขอพระราชทานฯ จะเสนอขอข้ามชั้นตรามิได้ ยกเว้นกรณี
พิเศษที่มีความดีความชอบดีเด่น 



• การเร่ิมต้นขอพระราชทานเคร่ืองราชฯ คร้ังแรก ข้าราชการ
จะต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์  นับตั้งแต่วันเร่ิมเข้ารับราชการจนถึงวันก่อนพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า  
60 วนั ( นับถึงวนัที่ 6 ตุลาคม ของปีทีข่อ) 

 



 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เริ่มจาก
เ ค รื่ อ ง ร า ช อิ ส ริ ย า ภ ร ณ์ อั น มี เ กี ย ร ติ ย ศ ยิ่ ง ม ง กุ ฎ ไ ท ย แ ล ะ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือกสลับกัน โดยเลื่อน
ชั้นตราตามล าดับจากช้ันล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุด 

 โดยให้พิจารณาถึงต าแหน่งระดับ ชั้น ก าหนดระยะเวลา 
เงินเดือน และความดีความชอบ เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น
เป็นระเบียบ 

ในปีที่ขอรับเครื่องราชฯ 

 ผู้ขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องไม่กระท าความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง และถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือกระท าความผิดทาง
อาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน 



การขอรับเหรียญจักรพรรดิมาลา 

  ข้าราชการพลเรือนที่รับราชการด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลา  
25 ปี โดยไม่เคยท ากระความผิดมาก่อน ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปีที่
ขอพระราชทาน จึงได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 



บ าเหน็จ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา  
                      ซึ่งจ่ายให้ครั้งเดียว 
 
บ านาญ หมายถึง  เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา 
                      ซึ่งจ่ายให้เป็นรายเดือน 

 

บ าเหน็จ  บ านาญ  และเงินอื่นๆ 



บ าเหน็จด ารงชีพ 
 หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบ านาญปกติและ หรือ 
บ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ โดยน าเงินบ าเหน็จตกทอดมา
จ่ายให้ก่อนในอัตรา 15 เท่าของบ านาญสุทธิรายเดือน  
แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนที่เกิน 200,000 บาท  
จ่ายให้อายุ 65 ปีบริบรูณ์ แต่ไม่เกิน 400,000 บาท 

 

บ าเหน็จ  บ านาญ  และเงินอื่น ๆ 



ผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ 

- ข้าราชการ 

- ทายาทตามกฎหมายของข้าราชการ 

- บุคคลที่ข้าราชการแสดงเจตนาไว้กับส่วนราชการ 



      บ าเหน็จบ านาญข้าราชการมี 3 ประเภท คือ 

 

1. บ าเหน็จบ านาญปกต ิ

2. บ านาญพิเศษ 

3. บ าเหน็จตกทอด  
 



1.    บ าเหน็จบ านาญปกติ – จ่ายให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากข้าราชการ
ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ 

       * เหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ และเหตุสูงอายุ ผู้มีสิทธิที่มีเวลา
ราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญครบ 1 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสิทธิ
ได้รับบ าเหน็จแต่ถ้ามีเวลาราชการ 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสิทธิเลือกรับ
บ าเหน็จหรือบ านาญก็ได้ 

      * เหตุรับราชการนาน ผู้มีสิทธิที่มีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไปมีสิทธิ
เลือกรับบ าเหน็จหรือบ านาญก็ได้ 

    * ข้าราชการที่ลาออกจากราชการโดยไม่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังกล่าวข้างต้นและมีเวลาราชการตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปมีสิทธิได้รับ
บ าเหน็จเพียงอย่างเดียว 



2. บ าเหน็จตกทอด จ่ายให้แก่ทายาทของข้าราชการซึ่งถึงแก่
ความตายและหากไม่มีทายาทดังกล่าวให้จ่ายแก่บุคคลที่ผู้ตาย
แสดงเจตนาไว้  

3. บ านาญพิเศษ จ่ายให้แก่ข้าราชการประสบอันตรายจนถึงทุพพล
ภาพหรือจ่ายให้แก่ทายาทของข้าราชการที่ถึงแก่ความตาย
เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ เว้นแต่เหตุดังกล่าวเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อ 



กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง กบข. 

1. เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบ าเหน็จบ านาญให้แก่ข้าราชการ 

2. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ 

3. เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆให้แก่สมาชิก กบข.                      



• เงินประเดิม คือเงินที่รัฐจ่ายให้สมาชิกที่รับราชการอยู่ก่อน                  
วันที่ 27 มีนาคม 2540 ตามสูตรที่ก าหนด โดยเงินประเดิม 
จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่ออกจากราชการ ซึ่งมีสิทธิรับและเลือกรับ
บ านาญเท่านั้น 

• เงินสะสม คือ เงินที่สมาชิกจ่ายสะสมเข้ากองทุน ขณะนี้อยู่ใน
อัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนเป็นประจ าทุกเดือน 

ความหมายของเงินประเภทต่าง ๆ 



• เงินสมทบ  คือ เงินที่รัฐบาลจ่ายสมทบเข้ากองทุนให้ส าหรับ
สมาชิกที่สะสมเงิน ขณะนี้อ ยู่ในอัตราร้อยละ 3  ของ
เงนิเดือนเป็นประจ าทุกเดือน 

• เงินชดเชย  คือ เงินที่รัฐบาลจ่ายให้สมาชิกในอัตราร้อยละ 2 
ของเงนิเดือนเป็นประจ าทุกเดือน โดยเงินชดเชยจะจ่ายให้แก่
สมาชิกที่ออกจากราชการ ซ่ึงมีสิทธิรับและเลือกรับบ านาญ
เท่านั้น 

 



การสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

• สมาชิกไม่สามารถลาออกจาก กบข. ในขณะที่ยังรับราชการ
อยู่ แต่จะพ้นจากสมาชิกภาพ ก็ต่อเม่ือสมาชิกออกจาก
ราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

    



        ข้าราชการมีสิทธิได้รับพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ 
พระราชทานเพลิงศพ พระราชทานดินฝังศพ และพระราชทานหีบเพลิง
เพ่ือเป็นเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล ส านักพระราชวังวางระเบียบหลักเกณฑ์
ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอพระราชทานไว้ดังนี้ 

 1. พระสมณศักด์ิ ตั้งแต่ชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป 

 2. พระราชวงศ์ ตั้งแต่ชั้น “หม่อมเจ้า”ขึ้นไป 

 3. ผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิ 

 4. ข้าราชการพลเรือนสามัญต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

การขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ  พระราชทานเพลิงศพ   
พระราชทานดินฝังศพ  และพระราชทานหีบเพลิง 



การขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ พระราชทานเพลิงศพ 
พระราชทานดินฝังศพ และพระราชทานหีบเพลิง (ต่อ) 

5. ข้าราชการฝาุยทหาร ต ารวจ ยศชั้นร้อยตรีขึ้นไป 

6. พนักงานเทศบาลตั้งแต่ระดบั 3 ขึ้นไป 

7. ผู้ได้รับพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ ์ตั้งแต ่“เบญจมาภรณม์งกุฎ
ไทย” (บ.ม.)ขึ้นไป 

8. ผู้มีเกียรติได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์“จุลจอมเกล้า” (จ.จ.)  
หรือ “ตราสบืตระกลู” (ต.จ.) ขึ้นไป 

9. ผู้ได้รับพระราชทานเครือ่งอิสรยิภรณเ์หรียญ “รัตนาภรณ”์ รัชกาลปจัจุบัน 



การขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ พระราชทานเพลิงศพ 
พระราชทานดินฝังศพ และพระราชทานหีบเพลิง (ต่อ) 

10. สมาชิกผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาร่างรฐัธรรมนูญ สมาชิกสภาจังหวัด   

  สมาชิกสภาเทศมนตรีที่ถึงแก่กรรมในขณะด ารงต าแหน่ง 

11. รัฐมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมในขณะด ารงต าแหนง่ 

12. ผู้ที่ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ เป็นกรณพีเิศษ 



ผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานเพลงิศพเป็นกรณพีเิศษ 

1. ผู้ที่อยู่ในราชสกุล ชั้นหม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวง 

2. พระสงฆ์ที่พระราชาคณะพิจารณาขอพระราชทานให้ 

3. พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง 

4. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกล้าหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ 

5. ผู้ที่ท าประโยชน์ให้กับประเทศชาติ เช่น ศิลปินแห่งชาติ นักกีฬาระดับชาติ อดีต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ อดีตสมาชิกสภาจังหวัด 
หรือ อดีตสมาชิกสภาเทศบาล 



6. ผู้ท าคุณประโยชน์ เช่น บริจาคเพือ่การกุศลคดิเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 
300,000 บาท บริจาคร่างหรืออวัยวะ 

7. บิดามารดาของข้าราชการชั้นผูใ้หญ ่ระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึน้ไป 

8. บิดามารดาของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
         “ตริตาภรณ์ช้างเผือก”(ต.ช.)ขึ้นไป 

9.   บิดามารดาของพระสมณศักดิ ์ตั้งแต่ชั้น “พระครสูัญญาบตัร” ขึ้นไป 

หมายเหตุ  บุคคลผู้ท าลายชีพตนเอง ไม่พระราชทานเพลงิ  

              และเครื่องประกอบเกียรตยิศ 

 



  เงินช่วยพิเศษคือเงินจ านวนหนึ่งที่ทางราชการจ่ายให้แก่บุคคลผู้
ซึ่งข้าราชการแสดงเจตนาระบุตัวไว้หรือทายาทกรณีข้าราชการถึง
แก่ความตายและความตายนั้นมิได้เกิดจากการประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรงของข้าราชการ 

หลักเกณฑ์การจ่าย 

  เมื่อข้าราชการถึงแก่ความตาย ทางราชการจะจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ให้จ านวน 3 เท่าของเงินเดือน 

เงินช่วยพิเศษ 



ผู้มีสิทธิได้รับ 
บุคคลผู้ซ่ึงแสดงเจตนาระบุตัวไว้เป็นหนังสือตามแบบที่

กระทรวงการคลังก าหนด 

กรณีบุคคลซึ่งข้าราชการได้แสดงเจตนาไว้เป็นหนังสือได้ตายไป
ก่อนข้าราชการหรือข้าราชการไม่ได้แสดงเจตนาไว้ให้จ่ายแก่บุคคล
ชอบด้วยกฎหมายล าดับดังนี้ 

  1. คู่สมรส 

  2. บุตร 

  3. บิดา มารดา 



การแต่งเครื่องแบบ 



การประดับเครื่องหมาย  
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ กรมชลประทาน 

1 = การประดับอินทรธนู ให้ประดับตามระดับชั้นงาน โดยประดับให้แถบขมวดหันขึ้นด้านบน 

      (ดังภาพที่ 1.1) 



2 = การประดับเครื่องหมายแสดงสังกัด เครื่องหมายท าด้วยโลหะโปร่งสีทองไมม่ีขอบ สูง 2 ซม. 

      เป็นรูปพระพิรุณทรงนาคติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง โดยหันหัวพญานาคเข้าด้านใน 

      (ดังภาพที่ 1.2) 

  

3 = การประดับปูายชื่อ  ปูายชื่อท าด้วยโลหะพื้นที่สีด า แสดงช่ือตัว และช่ือสกุล 

      ติดอกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านขวา 1 ซม. 



4 = การประดับแพรแถบเหรียญที่ระลกึหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ให้ติดเหนือกระเป๋าด้านซ้าย 1 ซม. 

หมายเหตุ : ตามที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

















http://www.opm.go.th/opminter/uniform/images/muslim/operation.jpg
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การขอมีบตัรขา้ราชการ 

หลักฐาน 
      1. รูปถ่ายขนาด 2.5x 3 ซ.ม. จ านวน 1  รูป (ถ่ายไม่เกิน  

         6 เดือน) 
      2. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
          พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      3. แบบฟอร์มค าขอมีบัตร  
 
  
  ข้าราชการบ านาญ 
    ติดเครื่องหมาย นก (นอกราชการ) ปกเสื้อข้างขวาแทนเข็มกระทรวง 
    
  



 

 

 วินยัและการรกัษาวินยั  

  

พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือน  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



วินัยและการรักษาวินัย 

วินัย หมายความว่า 

 (๑) การควบคมุความประพฤตใิห้เปน็ไปตามระเบยีบแบบแผน 

 (๒) แบบแผนความประพฤตทิีก่ าหนดให้ปฏบิตัแิละละเวน้การปฏบิัติ 

 (๓) กฎหมายทีบ่ญัญตัขิึ้นเพื่อช่วยให้การปฏบิตัริาชการมปีระสิทธภิาพ 



   

วินัยไม่ร้ายแรง 

เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องกระท า ( มาตรา ๘๒ (๑)-(๑๑) ) 

เป็นข้อห้ามที่ต้องไม่กระท า ( มาตรา ๘๓ (๑)-(๑๐) ) 

หากผู้ใดไม่ปฏบิัติตามมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒  หรือ

ฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย 

(มาตรา ๘๔) 



มาตรา ๘๑ 

ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความ

บริสุทธิ์ใจ 



มาตรา ๓๖ ก.คุณสมบัติทั่วไป 

 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 



ประมวลจริยธรรมของส านักงาน ก.พ. 

ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 



 
มาตรา ๘๒ 

ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการอันเป็นข้อ

ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๘๒(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย

ความ  ซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม 



ราชการ หมายถึง งานของประเทศ 

  หรือของพระราชา 

หน้าที่ราชการ พิจารณาจาก 

 -กฎหมายหรือระเบียบ 

 -มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 -การมอบหมายของผู้บังคับบญัชา 

 -โดยพฤตินัย 



„ซื่อสัตย์ หมายความว่า ปฏิบัติอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง 

 



„สุจริต หมายความว่า ปฏิบัติด้วยความตั้งใจดี

และชอบตามคลองธรรม 



„เที่ยงธรรม หมายความว่า ปฏิบัติโดยไม่

ล าเอียง 



มาตรา ๘๒(๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้

เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง

ราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของ

รัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการ 



ตัวอย่าง 

ข้าราชการตอ้งหาในคดอีาญา คดีแพง่ หรือคดลี้มละลาย ให้รายงาน

ให้เจ้ากระทรวง กรม ในสังกัดทราบโดยดว่น 

ข้าราชการตอ้งปฏิบตัติามระเบยีบว่าดว้ยการลา 

ข้าราชการตอ้งปฏิบตัติามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีเรื่องการไว้ผม

และการแตง่กาย เช่น ข้าราชการชาย ไม่ให้ไวผ้มยาวปิดตนีผม /

ข้าราชการหญิง ไม่ให้สวมกระโปรงสั้นเหนือเขา่ /ข้าราชการทั้งชาย

และหญงิ ไม่ให้คาดเข็มขัดใต้สะดือ 

 (ปี ๒๕๑๖) 



ห้ามข้าราชการเชิญแขกทั่วไปมาเลี้ยงวันเกิด หรือเลี้ยงรับ

เลี้ยงส่ง ฉลองยศหรือต าแหน่ง ขึ้นบ้านใหม่ ครบรอบ

แต่งงาน หรือโกนจุก บวชนาค ฯลฯ 

ห้ามข้าราชการรับเลี้ยงจากพ่อค้าในภัตตาคาร หรือรับบริการ

จากสถานอบายมุขหรือสถานเริงรมย์ตา่งๆจากพ่อค้า 

ห้ามข้าราชการเรี่ยไร 



„มาตรา ๘๒ (๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ 

ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่  

ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ 

และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 



„มาตรา ๘๒(๔) ต้องปฏิบตัิตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  

ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทาง

ราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตาม

ค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษา

ประโยชนข์องทางราชการ จะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที

เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็น

แล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสัง่เดิม ผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชาต้องปฏิบัติตาม 



องค์ประกอบความผิด 

 ๑.มีค าสั่งของผูบ้ังคับบัญชา 

 ๒.เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของ

ทางราชการ 

 ๓.เป็นการสั่งให้ปฏิบัติราชการ และ 

 ๔.ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 



ข้อยกเว้น 

 ๑.ถ้าปฏิบัติตามจะเสียหายแก่ราชการหรือไม่รกัษา

ประโยชน์ของทางราชการ 

 ๒.เสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที 

 ๓.ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน 

 ๔.ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยัน ต้องปฏิบัติตาม 



มาตรา ๘๒(๕) ต้องอุทิศเวลาของตน

ให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่

ราชการมิได้ 



อุทิศเวลา : ต้องอุทิศหรือสละเวลาทั้งหมดในการ

ปฏิบัติราชการตามที่ราชการต้องการ หรือเวลานอกเหนือ

หากราชการมีงานเร่งด่วน 

ละทิ้ง : ไม่อยู่ปฏิบตัิราชการตามหน้าที่เช่น ไม่มา 

หรือมาแต่ไม่อยู่ในที่ควรอยู่ 

ทอดทิ้ง : มาแต่ไม่สนใจเป็นธุระ 



มาตรา ๘๒(๖) ต้องรักษาความลับของ

ทางราชการ 



ความลับ : เรื่องราวที่ไม่พึงเปิดเผย 

  ชั้นความลับมี ๓ ชั้นคือ 

  ลับที่สุด  ลับมาก  และลับ 

ไม่ว่าทราบมาโดยต าแหน่งฯหรือไม่ และจะมีหน้าที่

หรือไม่ก็ตาม ต้องรักษาไว้ไม่เปิดเผย 



มาตรา ๘๒(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษา

ความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการ

ปฏิบัติราชการระหว่างขา้ราชการด้วยกัน

และผู้ร่วมปฏิบตัิราชการ 



มาตรา ๘๒ (๘) ต้องต้อนรับ  

ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้

การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ

เกี่ยวกับหน้าที่ของตน 



มาตรา ๘๒(๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการ

เมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการ

ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้อง

ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วย

มารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย 



เป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ 

แต่จะกระท าการฝ่าฝืนข้อห้ามดังต่อไปนี้ไม่ได้ 

 ๑.ไม่ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองหรือข้าราชการ

การเมือง 

 ๒.ไม่ใชส้ถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง 

 ๓.ไม่วิพากษ์วิจารณ์การกระท าของรัฐบาลให้ปรากฏแก่

ประชาชน 



 ๔.ไม่แต่งเครื่องแบบราชการไปร่วมประชุมพรรค

การเมือง หรือไปร่วมประชุมในสถานที่ใดๆ อันเป็น

การประชุมที่มีลักษณะทางการเมือง 

 ๕.ไม่ประดับเครื่องหมายพรรคการเมืองในเวลาสวม

เครื่องแบบราชการ หรือในเวลาราชการ หรือใน

สถานที่ราชการ 

 ๖.ไม่แต่งเครื่องแบบของพรรคการเมืองเข้าไปใน

สถานที่ราชการ 



 ๗.ไม่บังคับให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนเป็น

สมาชิกพรรคการเมืองใดและไม่กระท าการในทางให้

คุณให้โทษเพราะเหตุที่ผู้อยูใ่ต้บังคับบัญชาหรือ

ประชาชนนิยมหรือเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใด

ที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 ๘.ไม่ท าการขอร้องให้บุคคลใดอุทิศเงินหรอื

ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง 



 ๙.ไม่โฆษณาหาเสียงเพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมืองหรือ
แสดงการสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆให้เป็นการเปิดเผย

ในที่ประชุมพรรคการเมือง และในที่ปรากฏแก่ประชาชน 

หรือเขียนจดหมาย หรือบทความไปลงหนังสือพิมพ์ หรือ

พิมพ์หนังสือหรือใบปลิวซึ่งจะจ าหน่ายแจกจ่ายไปยัง

ประชาชน อันเป็นข้อความที่มีลักษณะของการเมือง 



  

 ๑๐.ไม่ปฏิบัติหน้าที่แทรกแซงในทางการเมือง หรือ

ใช้การเมืองเป็นเครื่องมือเพื่อกระท ากิจการต่างๆ 

อาทิ วิ่งเต้นติดต่อกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ

พรรคการเมืองเพื่อให้น าร่างพระราชบัญญัติหรือ

ญัตติเสนอสภาฯ หรือตั้งกระทู้ถามรัฐบาล เป็นต้น 



  

 ๑๑.ในระยะเวลาที่มีการสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่แสดงออกโดยตรง

หรือโดยปริยายที่จะเป็นการช่วยเหลือส่งเสริม

สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง และในทางกลับกันไม่

กีดกัน ต าหนิติเตียน ทับถม หรือให้ร้ายผูส้มัครรับ

เลือกตั้ง 

ผู้ใดฝ่าฝืน ถือว่ากระท าผิดวินัยตามมาตรานี้ 



มาตรา ๘๒(๑๐) ต้องรักษาชื่อเสยีงของ

ตน และรักษาเกียรตศิักดิ์ของต าแหน่ง

หน้าที่ราชการของตนมิให้เสือ่มเสยี 



แนวทางพิจารณา 

 ๑. เป็นการกระท าที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์

ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

 ๒. เป็นการกระท าที่สังคมรังเกียจ 

 ๓. เป็นการกระท าโดยเจตนาชั่ว 



มาตรา ๘๒(๑๑) กระท าการอื่นใดตามที่

ก าหนดในกฎ ก.พ. 



 

 

 

 

 

มาตรา ๘๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้อง

ไม่กระท าการใดอันเป็นข้อห้ามดังต่อไปนี้ 



มาตรา ๘๓(๑) ต้องไม่รายงานเทจ็ต่อ

ผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิด

ข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการ

รายงานเท็จด้วย 



 

องค์ประกอบความผิด 

 ๑. มีการรายงาน 

 ๒. รายงานเป็นเท็จ 

 ๓. เป็นการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 



มาตรา ๘๓(๒) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอัน

เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือ

ตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป

เป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็น

พิเศษชั่วครั้งคราว 



องค์ประกอบ 

 ๑.เป็นการปฏิบัติราชการ 

 ๒.เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 

 ๓.ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปไม่ได้สั่งให้กระท าการ

ข้าม และไม่ได้รับอนุญาตพิเศษชั่วครั้งคราว 



มาตรา ๘๓(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้

ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน

หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 



 

องค์ประกอบ 

 ๑.มีอ านาจหน้าที่ราชการ 

 ๒.ท าการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

โดยอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่

นั้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 



มาตรา ๘๓(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อ

ในหน้าที่ราชการ 

-ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ คือ  ไม่

รอบคอบ ขาดความระมัดระวัง พลั้งเผลอ 

หลงลืม มีได้ทั้งลักษณะเป็นการกระท าและละ

เว้นการกระท า 



ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ วรรคสี่ 

การกระท าโดยประมาท ได้แก่ กระท าความผิด

มิใช่โดยเจตนา แต่กระท าโดยปราศจากความ

ระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตาม

วิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความ

ระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ 



มาตรา ๘๓(๕) ต้องไม่กระท าการหรือยอม

ให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์ อันอาจ

ท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสีย

เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของ

ตน 



มาตรา ๘๓(๖) ต้องไม่ เป็นกรรมการ

ผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่ง

อื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นใน

ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น ห รื อ บ ริ ษั ท 

 



มาตรา ๘๓(๗) ต้องไม่กระท าการ

อย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ 

หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 



กลั่นแกล้ง: หาความไม่ดีใส่ให้ หาอุบายให้ร้าย

โดยวิธีต่างๆ แกล้งใส่ความ 

กดขี่: ข่มให้อยู่ในอ านาจตน ใช้อ านาจบังคับเอา 

แสดงอ านาจเอา 

ข่มเหง: ใช้ก าลังรังแก แกล้ง ท าความเดือดร้อน

ให้ผู้อื่น 



มาตรา ๘๓(๘) ต้องไม่กระท าการอัน

เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

ตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 



กฎ ก.พ.ว่าด้วยการกระท าการอันเปน็การล่วงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ข้อ ๒ ข้าราชการฯผู้ใดกระท าการประการใดประการหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ ต่อข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบตัิราชการ 

ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ราชการ โดยผู้ถูกกระท า

มิได้ยินยอมต่อการกระท านั้น หรือท าให้ผู้ถูกกระท า

เดือดร้อนร าคาญ ถือว่าเป็นการกระท าอันเป็นการล่วง

ละเมิดหรือคกุคามทางเพศ 



๑.กระท าการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะ

ส่อไปในทางเพศ 

๒.กระท าการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น 

วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พูดหยอกล้อ พูด

หยาบคาย เป็นต้น 

 



๓.กระท าการด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น 

การใช้สายตาลวนลาม การท าสัญญาณหรือลักษณะ

ใดๆ เป็นต้น 

๔.การแสดงหรอืสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ ที่ส่อไป

ในทางเพศ เช่น แสดงรปูลามกอนาจาร     ส่ง

จดหมาย ข้อความ หรือการสือ่สารรปูแบบอื่น เป็น

ต้น 



 

๕.การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ 

ซึ่งผู้ถูกกระท า ไม่พึงประสงค์ หรือเดือดร้อน

ร าคาญ 

 

 “ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ก.ย.๒๕๕๓” 



มาตรา ๘๓(๙) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียด

หยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้

ติดต่อราชการ 



องค์ประกอบ 

 ๑.ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหง

ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

  ดูหมิ่น : สบประมาท ดูถูกว่าไม่ดี 

  เหยียดหยาม : ดูหมิ่น ดูถูก หรือรังเกียจ โดยเหยียด

ให้ต่ าลง 

  ส่วนกดขี่ ข่มเหง เช่นเดียวกับมาตรา ๘๓(๗) 



  

 ๒.เป็นการกระท าในฐานะที่เป็นข้าราชการ 

 ๓.มีผลเสียกระทบถึงภาพพจน์ส่วนรวมของ

ข้าราชการหรือทางราชการ 

 ๔.กระท าโดยเจตนาโดยตรง 



มาตรา ๘๓(๑๐) ไม่กระท าการอื่นใด

ตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 



วินัยร้ายแรง 

 มาตรา ๘๕ การกระท าผิดวินัยใน

ลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัย

อย่างร้ายแรง 



มาตรา ๘๕(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพือ่ให้เกิด

ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่     ผู้หนึ่ง

ผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการโดยทุจริต 



ลักษณะการกระท าผิดตามมาตรานี้ มี ๒ 

ประการ 

 ๑.ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่าง

ร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

 ๒.ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

โดยทุจริต 



แยกพิจารณาได้ดังนี้ 

ในประการแรก มีองค์ประกอบดังนี้ 

 (๑) มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ 

  พิจารณาจาก 

  ก. กฎหมายหรือระเบียบ 

  ข. มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 



  ค. การมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 

  ง. พฤตินัย 

 (๒) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ราชการโดยมิชอบ 

 (๓) เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

แก่ผู้หนึ่งผู้ใด 



ในประการที่สอง มีข้อพิจารณาดังนี้ 

 โดยทุจริต : เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย

ชอบด้วยกฎหมายส าหรบัตนเองหรือผู้อื่น 

 ประโยชน์ : สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณ หรือผลที่ได้

ตามต้องการ 

 มิควรได้ : ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับ 

 



ป.ป.ช.(ม.4) และ ป.ป.ท.(ม.3) “ทุจริตต่อหน้าที่”  

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่อย่างใดในต าแหน่งหรือ

หน้าที่ หรือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างใดใน

พฤติการณ์ที่อาจท าให้บุคคลอื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ 

ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเอง

หรือผู้อื่น หรือกระท าการอันเป็นความผิดวินัยต่อต าแหน่ง

หน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหนง่หน้าที่   ในการ

ยุติธรรม ตาม ป.อาญา หรือกฎหมายอื่น 

 



ป.ป.ช.(ม.92) และ ป.ป.ท.(ม.40) 

ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการฯได้

พิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระท าความผิดแล้วมีมติว่า 

ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ให้ส่งเรื่องให้

ผู้บังคับบญัชาหรือผูม้ีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณา

ลงโทษทางวินัย ภายใน 30 วัน 

 



ป.ป.ช.(ม.96) และ ป.ป.ท.(ม.40) 

ผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกลงโทษจะใช้สิทธิอุทธรณ์ดุลพินิจ

ในการสั่งลงโทษของผู้บังคับบญัชาตามกฎหมาย 

ระเบียบฯก็ได้ ทั้งนี้ ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ภายใน 30 

วัน นับแต่วันที่ผู้บังคับบญัชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้ง

ถอดถอนมีค าสั่งลงโทษ 

 



  

มาตรา ๘๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ

รัฐดังต่อไปนี้ ว่ากระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระท า

ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท าความผิดต่อ

ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ให้กล่าวหาต่อคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพ้นจาก

การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกิน ๕ ปี 

 



พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๔ 

 พบข้อบกพร่องเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี  ให้แจ้ง

หน่วยงานรับตรวจชีแ้จงหรือแก้ไขขอ้บกพร่องหรือปฏิบัติ

ให้ถูกต้องหรือด าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบแบบ

แผนที่ราชการหรือหน่วยงานก าหนดไว้ 



พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๖ 

ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีพฤติการณ์น่า

เชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิ

ชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพยส์ิน

ของราชการให้แจ้งผลให้ผู้รับตรวจ ผู้บังคับบัญชาฯ 

แล้วแต่กรณี ด าเนินการตามกฎหมาย และแจ้งผล

ต่อพนักงานสอบสวนด าเนินคดี 

 



มาตรา ๘๕(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้ง

หน้ าที่ ร าชการโดยไม่มี เหตุผลอัน

สมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

อย่างร้ายแรง 



มาตรา ๘๕(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราว

เดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอัน

สมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจ

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 



มาตรา ๘๕(๔) กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็น

ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

 

มีหลักการพิจารณาเช่นเดียวกับ 

มาตรา ๘๒(๑๐) 



พระราชบัญญตัิการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ 

มาตรา ๔ ห้ามมิให้อนุญาตจดัใหม้ี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนนัในการ

เล่น อันระบุไว้ในบญัชี ก. ท้ายพระราชบญัญตันิี้ หรือการเล่นซึ่งมี

ลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอันรา้ยแรงอืน่ใดซึ่งรัฐมนตรเีจา้หน้าที ่

ออกกฎกระทรวงระบเุพิ่มเตมิห้ามไว้ฯลฯ 

  การเล่นอันระบไุว้ในบญัช ีข. ท้ายพระราชบัญญตันิีห้รอืการเล่น

ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันฯลฯ จะพนันไดเ้ฉพาะเมื่อไดม้ีใบอนุญาตใหจ้ดัให้

มีขึ้นหรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจ้ัดขึน้โดยไมต่อ้งมใีบอนุญาต  

 



มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๔๙๖ 

การพนนัประเภททีก่ฎหมายห้ามขาด(บัญช ีก.) ถ้าข้าราชการผูใ้ดเลน่ควรวาง

โทษถึงปลดออกหรือไลอ่อก 

การพนนัประเภททีก่ฎหมายบัญญัติวา่จะเล่นไดต้อ่เมือ่ไดร้ับอนญุาตจากทาง

ราชการ(บัญช ีข.) 

  (๑) เล่นโดยไมไ่ด้รบัอนญุาต ถ้าผู้เล่นเปน็เจ้าพนกังานซึ่งมหีนา้ที่

ปราบปรามโดยตรง หรือเปน็คร ูหรือเปน็เจา้หนา้ทีเ่กีย่วกบัวัฒนธรรม หรือ

เจ้าหนา้ทีอ่ืน่ซึง่มขีอ้ห้ามไวเ้ปน็พิเศษ ให้พิจารณาโทษตามเกณฑ์บัญช ีก. ถ้า

ผู้เล่นเป็นขา้ราชการอืน่ให้พจิารณาโทษตามควรแก่กรณี 

 



(๒) เล่นโดยได้รับอนุญาตแล้ว ถ้าผู้เล่นเป็นเจ้าพนักงาน

ซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามโดยตรง หรือเป็นครู หรือเป็น

เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม หรือเจ้าหน้าที่อื่นซึ่งมีข้อ

ห้ามไว้เป็นพิเศษ อาจพิจารณาโทษตามเกณฑ์บัญชี ก.ก็ได้  

ถ้าผู้เล่นเป็นข้าราชการอื่นจะเป็นผิดต่อเมื่อปรากฏว่า ผู้

นั้นหมกมุ่นต่อการพนันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ราชการ 

และให้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 

 



เสพสุรา 

ข้าราชการผูใ้ดเสพสุรามึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ 

ซึ่งอาจท าให้เสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

ให้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 

ข้าราชการผูใ้ดเสพหรือเมาสุราในกรณีต่อไปนี้ อาจถูก

ลงโทษสถานหนักถึงปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ เช่น 

   

 



    

       ๑.เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 ๒.เมาสุราเสียราชการ 

 ๓.เมาสุราในที่ชุมชนจนเกิดเรื่องเสียหาย หรือ

เสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ 



มาตรา๘๕(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ 

ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชนผู้ติดต่อ

ราชการอย่างร้ายแรง 

 

แนวทางพิจารณาเช่นเดียวกับ 

มาตรา ๘๓(๙) 



มาตรา ๘๕(๖) กระท าความผิดอาญาจนได้รับ

โทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก โดยค า

พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคกุ 

หรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุกเว้นแต่เป็น

โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 



มาตรา ๘๕(๗) ละเว้นการกระท าหรือ

กระท าการใดๆอันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม

มาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 

๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

อย่างร้ายแรง 



มาตรา ๘๕(๘) ละเว้นการกระท าหรือ

กระท าการใดๆอันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม

มาตรา ๘๐ วรรคสอง และมาตรา ๘๒

(๑๑) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓

(๑๐)ที่มีกฎ ก.พ.ก าหนดให้เป็นความผิด

วินัยอย่างร้ายแรง 



วินยัทางงบประมาณและการคลงั 

มาตรา ๑๙ เพื่อให้ระบบการควบคุมการ
ตรวจสอบการเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีวินัย ให้มีคณะกรรมการ
วินัยทางงบประมาณและการคลงัคณะหน่ึงฯ   
มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาและก าหนดโทษปรบั
ทางปกครองฯ 



) 

มาตรา ๒๒ ผูมี้สิทธิเสนอเรือ่งให้
คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการ
คลงัพิจารณา ได้แก่ 

(๑)ประธานกรรมการ 

(๒)เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบโดยอนุมติัผูว่้าการ 
ส าหรบั (๒) ให้เสนอได้เฉพาะเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบท่ี

ความผิดปรากฏในเร่ืองท่ีผูนั้น้ได้รบั
มอบหมาย 

 



 มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการช าระเงินที่เป็นโทษ

ปรับทางปกครองตามที่คณะกรรมการก าหนด    ให้ค า

วินิจฉัยลงโทษทางวินัยของคณะกรรมการ        มีผลทาง

กฎหมายเช่นเดียวกับค าสั่งลงโทษตัดเงินเดือนที่สั่งโดย

ผู้บังคับบัญชาของหน่วยรับตรวจ และวิธีการช าระค่าปรับทาง

ปกครอง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน

ค าวินิจฉัยและตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนี้  



มาตรา ๒๕ การวิ นิ จ ฉั ยล ง โทษทางวิ นั ยทาง

งบประมาณและการคลังไม่เป็นการตัดอ านาจของ

ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกลงโทษทางวินัยในฐานะ    ที่

เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารของหน่วยรับตรวจที่จะ

พิจารณาลงโทษทางวินัยเพราะเหตุเดียวกันนี้อีก แต่

โทษดังกล่าว จะต้องเป็นโทษสถานอื่นซึ่งมิใช่เป็นโทษ

ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน 



  โทษปรับทางปกครอง 

ข้อ ๙ ความผิดวนิยัทางงบประมาณและการคลัง มีอัตราโทษทาง

ปกครอง ๔ ชั้น ดังต่อไปนี้ 

(๑)โทษชั้นที ่๑ โทษปรับไมเ่กินเงินเดอืน ๑ เดือน 

(๒)โทษชั้นที ่๒ โทษปรับเท่ากับเงนิเดอืนตั้งแต ่๒ เดือน ถึง  ๔ 

เดือน 

(๓) โทษชั้นที่ ๓ โทษปรบัเทา่กบัเงนิเดอืนตัง้แต ่๕ เดือน ถึง ๘ 

เดือน 

(๔)โทษชัน้ที ่๔ โทษปรับเทา่กับเงนิเดอืนตัง้แต ่๙ เดือน ถึง ๑๒ 

เดือน 



 ข้อ ๑๐ เจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับโทษปรับทางปกครองในชั้นใดให้

หักเงินเดือนหรือหักเงินเท่ากับจ านวนเงินเดือนที่เจ้าหน้าที่

ผู้กระท าความผิดจะพึงไดร้ับในเวลาที่กระท าความผิดเป็นค่าปรับ

ตามค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ 

  เจ้าหน้าที่ผู้กระท าความผิดที่ต้องรับโทษปรับทางปกครอง 

จะช าระค่าปรับเป็นระยะเวลากี่เดือนและเดือนละจ านวนเท่าใด

หรือเรียกให้ช าระเงินอย่างไรนั้น      ให้เป็นไปตามเงื่อนไข

และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ 



  ให้หน่วยรับตรวจซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับโทษปรับทาง

ปกครองอยู่ในสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่   มีหน้าที่

ด าเนินการหักเงินเดือนให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยชี้ขาด

ของคณะกรรมการ และเงินที่หักแต่ละเดือน ให้น าส่ง

เป็นรายได้แผ่นดินภายในระยะเวลาห้าวันท าการ

นับตั้งแต่วันที่หักเงินเดือนนั้น แล้วส่งส าเนาหลักฐาน

การด าเนินการ       ให้คณะกรรมการทราบทุกครั้ง 



ข้อ ๑๑ กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับโทษปรับทางปกครองพ้น

จากสถานะเจ้าหน้าที่ อันไม่อาจด าเนินการตามข้อ ๑๐ 

ได้ ให้คณะกรรมการ     มีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้

เจ้าหน้าที่ผู้นั้นช าระค่าปรับ และให้น าความในมาตรา 

๕๗         แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



ข้อ ๑๒ โทษปรับทางปกครองโดยการหักเงินเดือนหรือ การ

เรียกให้ช าระเงินจะเป็นจ านวนเท่าใด เพียงใด หรืออย่างไร

นั้น ให้ค านึงถึงระดับความรับผิดชอบ         ของ

ต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้กระท าความผิด ความส าคัญของ

มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐที่มีการฝ่าฝืน 

ความเสียหายที่ เกิดขึ้นแก่รัฐและเจตนาของเจ้าหน้าที่

ผู้กระท าความผิด ตลอดจนรายได้ ฐานะ ครอบครัวของ

เจ้ าหน้ าที่ ผู้ กระท าความผิดและพฤติการณ์แห่ งกรณี

ประกอบด้วย 



  

ข้อ ๑๓ โทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี้ เป็น

อันระงับไป เนื่องจากเหตุเจ้าหน้าที่ผู้กระท า

ความผิดถึงแก่ความตาย 



กฎหมายมหาชน 
    กฎหมายมหาชนคือ กฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการ

ให้อ านาจและหน้าที่แก่รัฐ หน่วยงานของรัฐ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการบริหารประเทศและการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ รวมทั้ง
ต้องมีกระบวนการ องค์กรและวิธีการในการควบคุมและ
ตรวจสอบการใช้อ านาจดังกล่าวด้วย 



  จึงมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
 ๑. เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ 

หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกับประชาชน 

 ๒. เป็นกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

 ๓. เป็นกฎหมายที่ให้รัฐ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐมีอ านาจที่เหนือกว่า 

 



 รัฐ  
  คณะบุคคลที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหาร
ประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญคือ รัฐบาล 
ซึ่งประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรี และข้าราชการ
โดยทั่วไปที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ
บริหารประเทศ และยังหมายรวมถึงรัฐสภาด้วย 

  



หน่วยงานของรัฐ 
 หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ กิจการอื่น
ของรัฐ และให้รวมถึงหน่วยงานที่ใช้หรือได้รับ
มอบหมายให้ใช้อ านาจใด ๆ ในการออกกฎ หรือ
ค าสั่ ง ให้ บุ คคลทั่ ว ไปต้ อ งปฏิบั ติ ห รื อ งด เว้ น
ปฏิบัติการใด ๆ 



เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 หมายถึง บุคคล คณะบุคคลซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับ
มอบหมายให้ใช้อ านาจในการบริการสาธารณะใน
การด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย 
ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติอื่น
ในหน่วยงานของรัฐ 
 



กฎหมายปกครอง 
  กฎหมายปกครอง หมายถึง กฎหมายที่วางหลัก
เกี่ยวกับการจัดระเบียบการปกครองรัฐในทาง
ปกครองหรือที่เรียกว่า “การจัดระเบียบราชการ
บริหาร” รวมทั้งการวางระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรม
ของฝ่ายปกครองที่เรียกว่า “บริการสาธารณะ” ซึ่ง
ฝ่ายปกครองจัดท าเพื่อสนองความต้องการส่วนรวม
ของประชาชน 



เนื้อหาของกฎหมายปกครองแยกได้ ๓ ส่วน 
 ๑. กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กร

ของรัฐและบุคลากรของรัฐในทางบริหาร 

  ก. กฎหมายปกครองที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐในทาง
บริหารโดยใช้หลักการรวมอ านาจ โดยก าหนดให้มีองค์กรของรัฐ
ในรูปแบบของส่วนราชการ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม ตาม
กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือจัดตั้งขึ้น
โดยกฎหมายเฉพาะ แล้วก าหนดให้มีการแบ่งเขตการปกครอง
เป็นราชการส่วนภูมิภาค 



เนื้อหาของกฎหมายปกครองแยกได้ ๓ ส่วน 
 ๑. กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กร

ของรัฐและบุคลากรของรัฐในทางบริหาร (ต่อ) 

  ข. กฎหมายปกครองที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐ
ในทางบริหารโดยใช้หลักการกระจายอ านาจ โดย
ก าหนดให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นมารับการถ่ายโอน
อ านาจไปจากรัฐ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 



เนื้อหาของกฎหมายปกครองแยกได้ ๓ ส่วน 
 ๑. กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่ เกี่ยวกับการจัด

องค์กรของรัฐและบุคลากรของรัฐในทางบริหาร (ต่อ) 

  ค. กฎหมายปกครองที่เกี่ยวกับการจัดบุคลากรของ
รัฐในทางบริหาร อาจก าหนดให้มีบุคลากรของรัฐประเภท
ต่าง ๆ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ หรืออาจก าหนดให้มีองค์กรหมู่ที่เป็น
คณะบุคคล เช่น คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 



เนื้อหาของกฎหมายปกครองแยกได้ ๓ ส่วน 
 ๒. กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่ก าหนดให้องค์กรของ

รัฐหรือบุคลากรของรัฐมีอ านาจรัฐหรืออ านาจมหาชนที่จะ
ก าหนดกฎเกณฑ์หรือออกค าสั่งให้เอกชนต้องปฏิบัติตามได้
โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยความสมัครใจหรือความยินยอม
ของเอกชน และกฎหมายปกครองยังเป็นกฎหมายที่
ก าหนดให้องค์กรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐมีอ านาจรัฐ
หรืออ านาจมหาชนที่จะบังคับใช้กฎหมายให้เอกชนปฏิบัติ
ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องร้องต่อศาลให้บังคับให้ 



เนื้อหาของกฎหมายปกครองแยกได้ ๓ ส่วน 
 ๓. กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่ก าหนดเงื่อนไข 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้อ านาจโดยองค์กร
ของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ และเป็นกฎหมายที่
ก าหนดกฎเกณฑ์ในการที่ควบคุมการใช้อ านาจ
ดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมาย
ที่ก าหนดมาตรฐานกลาง 



ขอขอบคุณ 

 

โสภณ ข าเกิด 

ผู้อ านวยการสว่นวนิยัและระบบคุณธรรม 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

กรมชลประทาน 

  โทร . ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๖๑ 

 



ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 



การพัฒนาสวัสดิการกรมชลประทาน 
 

  
ช่วงแรก 

• พ.ศ.๒๔๔๕-๒๔๙๑ 
• ด้านสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่เป็นหลัก 

ช่วงสอง 

• พ.ศ.๒๔๙๒-๒๕๓๐ 
• ม.ล.ชูชาติ ก าภู จัดตั้งโรงพยาบาล โรงเรียน วัด ตลาด 

บ้านพัก 

ปัจจุบัน 

• พ.ศ.๒๕๓๑-ปัจจุบัน 
• ปัจจุบันระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัด

สวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 



สวัสดิการภายในส่วนราชการ 
 

  
  
            กิจกรรม/กิจการใดที่คณะกรรมการสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการจัดให้มีขึ้น เพื่อช่วยเหลือและอ านวย  
ความสะดวกให้แก่ข้าราชการเพื่อประโยชน์แก่การด ารงชีพ 
นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้  หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือที่
คณะกรรมการสวัสดิการฯเห็นสมควรให้จัดเพิ่มขึ้น  



แผนภูมิการจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน 

 

  

คณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน 

คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานสวัสดิการกรมชลประทาน 

สวัสดิการที่มีกฎหมายรองรับ สวัสดิการตามแผนงานสวัสดิการกรมชลประทาน สวัสดิการตามกอง/ส านัก/โครงการ 

1. สวัสดิการชลประทานมูลนิธิ 1.สวัสดิการทัศนศึกษากรมชลประทาน 1. การออมทรัพย์ 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ ากัด 2. สวัสดิการส่งเสริมกีฬากรมชลประทาน 2. การให้กู้เงิน 
3. การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมชลประทาน 3. สวัสดิการด้านกีฬากอล์ฟกรมชลประทาน 3. การกีฬาและนันทนาการ 

4. สวัสดิการส่งเสริมและฝึกอบรมวิชาชีพกรมชลประทาน 4. การให้บริการของร้านค้าสวัสดิการ 
5. ร้านค้าสวัสดิการกรมชลประทาน 5. การฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้ฯให้แก่สมาชิก 
6. สวัสดิการสโมสรกรมชลประทาน 6.การสงเคราะห์ข้าราชการในด้านอ่ืน ๆ 
7. สวัสดิการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมกรมชลประทาน 7.กิจกรรมหรือสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 
8. สวัสดิการเพ่ิมขวัญและก าลังใจกรมชลประทาน 
9. สวัสดิการบริการด้านขนส่งกรมชลประทาน 
10. สวัสดิการชลประทานสัมพันธ์กรมชลประทาน 
11. สวัสดิการจัดท าหนังสือและสิ่งพิมพ์กรมชลประทาน 
12. สวัสดิการค่ายฤดูร้อนกรมชลประทาน 
13. สวัสดิการชมรมผู้สูงอายุกรมชลประทาน 
14. สวัสดิการที่พักอาศัยกรมชลประทาน 
15. สวัสดิการพิพิธภัณฑ์กรมชลประทาน 
16. สวัสดิการโรงเรียนชลประทานวิทยา 
17. สวัสดิการการศึกษาวิทยาลัยการชลประทาน 
18. สวัสดิการการร้านธารา 
19. สวัสดิการสนามกีฬากรมชลประทาน 

RID welfare pic.ppt
ทัศนศึกษา.ppt
ทัศนศึกษา.ppt
ทัศนศึกษา.ppt
ทัศนศึกษา.ppt
ทัศนศึกษา.ppt
ส่งเสริมกีฬา.ppt
ส่งเสริมกีฬา.ppt
ส่งเสริมกีฬา.ppt
ฝึกอบรมวิชาชีพ.ppt
ฝึกอบรมวิชาชีพ.ppt
ฝึกอบรมวิชาชีพ.ppt
ร้านค้าสวัสดิการ.ppt
สโมสรกรม.ppt
ที่พักอาศัย กู้ซื้อบ้าน
ที่พักอาศัย กู้ซื้อบ้าน
ที่พักอาศัย กู้ซื้อบ้าน
ส่งเสริมคุณธรรม.ppt
ส่งเสริมคุณธรรม.ppt
ส่งเสริมคุณธรรม.ppt
เพิ่มขวัญและกำลังใจ.ppt
เพิ่มขวัญและกำลังใจ.ppt
เพิ่มขวัญและกำลังใจ.ppt
ชลประทานสัมพันธ์.ppt
ชลประทานสัมพันธ์.ppt
ชลประทานสัมพันธ์.ppt
สมุดโทรศัพท์.pptx
สมุดโทรศัพท์.pptx
สมุดโทรศัพท์.pptx
ค่ายฤดูร้อน.ppt
ค่ายฤดูร้อน.ppt
ค่ายฤดูร้อน.ppt
ชมรมผู้สูงอายุ.ppt
ชมรมผู้สูงอายุ.ppt
ชมรมผู้สูงอายุ.ppt
ที่พักอาศัย กู้ซื้อบ้าน/หลักเกณฑ์การเข้าพัก.doc
ที่พักอาศัย กู้ซื้อบ้าน/หลักเกณฑ์การเข้าพัก.doc
ที่พักอาศัย กู้ซื้อบ้าน/หลักเกณฑ์การเข้าพัก.doc
ร้านธารา.ppt
ร้านธารา.ppt


ขอบคุณค่ะ 
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แบบสอบถาม เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกแผนลงทุน (แบบทดสอบความเสี่ยง) 
 

วิธีท า  ให้วงกลมหมายเลขที่สมาชิกเลือก 

1)  ปัจจุบันอายุของท่านอยู่ในช่วงใด                                        คะแนน 
1. มากกว่า 55 ปี          
2. 51-55 ปี          
3. 45-50 ปี         
4. น้อยกว่า 45 ปี          

 

2)  ประสบการณ์ของท่านที่ได้ตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ด้วยตนเอง                                คะแนน 
    (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ ตราสารอนุพันธ์)                 

1. ไม่มีประสบการณ์ (เว้นไม่ต้องตอบข้อ 3)       
2. น้อยกว่า 1 ปี          
3. 1-5 ปี           
4. มากกว่า 5 ปี          

 

3)  ส าหรับท่านที่เคยลงทุนด้วยตนเอง ท่านใช้ปัจจัยใดในการตัดสินใจลงทุน                               คะแนน   
1. ลงทุนเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล เพราะมั่นคง       
2. ลงทุนตามโฆษณา/ค าแนะน าของผู้ขาย       
3. ลงทุนในหน่วยลงทุน เพราะเชื่อมั่นบริษัทจัดการ      
4. ศึกษาข้อมูล และตัดสินใจด้วยตนเองเป็นหลัก      

 

4)  นอกเหนือจากเงินสะสมที่น าส่ง กบข. แล้วท่านมีการออมเงินเฉลี่ยต่อเดือนมากน้อยเพียงใด        คะแนน 
1. ไม่มีเงินเหลือออม หรือต้องกู้เงินเพ่ิม       
2. น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ต่อเดือน       
3. ร้อยละ 10-20 ของรายได้ต่อเดือน       
4. มากกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ต่อเดือน       

 

5). สัดส่วนเงินที่คาดว่าจะได้รับจาก กบข. เมื่อเกษียณอายุเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินของท่าน                  คะแนน 
    เช่น มูลค่าบ้าน-ที่ดิน เงินออมอืน่ เงินบ านาญที่ท่านมีสิทธิได้รับหลังเกษียณฯลฯ สุทธิจากหนี้ 

 1.   มากกว่าร้อยละ 60         
2.   ร้อยละ 31-60          
3.   ร้อยละ 10-30          
4.   น้อยกว่าร้อยละ 10         

  ช่ือ - นามสกลุ ..................................................................... 
  
 

 

  ล าดบัการลงทะเบียน ................ 
  คะแนนรวม ............................. 
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6)  ท่านเข้าใจว่าการบริหารเงินออมระยะยาวเพ่ือการเกษียณ ควรให้ความส าคัญ                        คะแนน 
     ต่อปัจจัยใดต่อไปนี้มากที่สุด                         

1. ความปลอดภัยของเงินต้น        
2. อัตราผลตอบแทนค่อนข้างสม่ าเสมอทุกปี       
3. อัตราผลตอบแทนระยะยาวชนะเงินเฟ้อ       
4. อัตราผลตอบแทนระยะยาวสูง       

 

7)  ข้อใด คือ ทัศนคติของท่านที่มีต่อความเสี่ยงในการลงทุน                              คะแนน  
1. รับผลตอบแทนน้อยกว่า 1% ได้ แต่ไม่ยอมรับการขาดทุนจากการลงทุน   
2. รับความผันผวนของผลตอบแทนรายปีได้บ้าง เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทน  

เฉลี่ยสูงขึ้นเป็น 2-3% ต่อปี        
3. รับการขาดทุนในบางปีได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 4-6% ต่อป ี  
4. ต้องการให้มีผลตอบแทนระยะยาวสูง โดยไม่ได้กังวลต่อขาดทุนรายปี    

 

8)  ในกรณีที่ตลาดเงินตลาดทุนผันผวน ท่านจะยอมรับผลขาดทุนในปีหนึ่งๆได้มากท่ีสุดเท่าใด?         คะแนน 
1. ร้อยละ 1-5          
2. ร้อยละ 6-10          
3. ร้อยละ 11-15          
4. มากกว่าร้อยละ 15         

 

9)  เมื่อเกษียณอายุ ท่านมีแผนจะท าอย่างไรกับเงิน กบข.                             คะแนน  
1.   ขอรับคืนทั้งจ านวนเพ่ือใช้หนี้หรือใช้จ่าย       
2. ทยอยรับคืน เพ่ือรองรับค่าใช้จ่าย        
3. ออมต่อ เพ่ือให้ กบข. บริหารเงินให้งอกเงย       
4. ขอรับคืนทั้งจ านวนเพื่อบริหารด้วยตนเอง       

 

10). ท่านมีความคิดเห็นต่อแผนการลงทุนที่ กบข. จัดไว้อย่างไร                           คะแนน 
1. ต้องการแผนการลงทุนที่ไม่ขาดทุนรายปี       
2. ไม่ต้องการเลือกแผนการลงทุนเอง        
3. สนใจเลือก แต่ไม่มีเวลาติดตามเพียงพอ       
4. ต้องการเลือกและปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง    



 

แบบสอบถาม ปี 2560 
 

ชื่อ-สกุล: _____________________________ หน่วยงาน: _____________________________ 

มือถือ: _____________________________ e-mail: _____________________________ 

ค าแนะน า กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับความเห็นของท่าน 
 

ข้อ 1. หลังจากรับฟังการบรรยายแล้ว ท่านคิด/รู้สึกเช่นไร  

1.1 เข้าใจเรื่องการลงทุน กบข. มากข้ึน  _____ ใช่ (1) _____ ไม่ใช่ (2) 

1.2 ไม่กังวลเมื่อ กบข. มีผลประกอบการติดลบ _____ ใช่ (1) _____ ไม่ใช่ (2) 

1.3 NAV คือข้อมูลที่ส าคัญกว่าผลประกอบการลงทุน _____ ใช่ (1) _____ ไม่ใช่ (2) 

1.4 อยากออมเพิ่ม _____ ใช่ (1) _____ ไม่ใช่ (2) 

1.5 อยากเปลี่ยนแผนลงทุน _____ ใช่ (1) _____ ไม่ใช่ (2) 

1.6 เมื่อเกษียณอยากออมต่อ _____ ใช่ (1) _____ ไม่ใช่ (2) 

 

ข้อ 2. ข้อมูลเพิ่มเติมที่ท่านประสงค์ให้ กบข. สื่อสารมาที่ท่าน “โดยตรง” คืออะไรบ้าง 

 2.1 การลงทุนของ กบข  _____ ใช่ (1) _____ ไม่ใช่ (2) 

2.2 บริการออมเพ่ิม _____ ใช่ (1) _____ ไม่ใช่ (2) 

2.3 บริการออมต่อ _____ ใช่ (1) _____ ไม่ใช่ (2) 

2.4 แผนลงทุนที่สมาชิกเลือกได้ _____ ใช่ (1) _____ ไม่ใช่ (2) 

 กรุณาเลือกแผนลงทุนที่ท่านสนใจ (เลือกได้มากกว่า 1 แผน)  

 _____ แผนหลัก (1)    _____ แผนผสมหุ้นทวี (2) ______ แผนสมดุลตามอายุ (3) 

 _____ แผนตราสารหนี้ (4)    _____ แผนตลาดเงิน (5) 

  

ข้อ 3. ความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรมนี้  

 ___พอใจมาก (5) ___พอใจ (4)  ___เฉยๆ (3) ___ไม่พอใจ (2)  ___ไม่พอใจมาก  (1) 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม  
หากท่านมีค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ กรุณาเขียนด้านหลังกระดาษใบนี้  

  ล าดับการลงทะเบียน ................ 









ผลงานของเรา 

เขาเอาอะไรมาวัด ? 



ท าไมต้อง
วัด? 





ถ้าไม่วัดเราจะรู้ได้ยังไง 
ว่าตอนนีอ้งค์กรเป็นอย่างไร? 



ถ้าไม่วัดจะรู้ได้ยังไง 
ว่าใครเก่ง ใครเจ๋ง 

อย่างไร? 



ถ้าไม่วัดเราจะรู้ได้ยังไง 
ว่าใครต้องได้รับการพัฒนา 

เร่ืองอะไร? 



ถ้าไม่วัด เขาจะตอบค าถาม 

ที่พวกเราอยากรู้ ได้อย่างไร ? 
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ดังนัน้... การวัดผล 
การปฏบิัตงิานจงึเป็นสิ่งที่ส าคัญ  

และจ าเป็นอย่างยิ่ง! 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjty_LB6_nWAhXLMY8KHbG1B2wQjRwIBw&url=http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=2708&read=true&count=true&psig=AOvVaw1FwZSN3Nu0AtNYyGfFNY8-&ust=1508404691459961


จริง ๆ แล้วองค์กรเขาไม่ได้ 
อยากวัดเราหรอก 
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เขาอยากวัดผลงาน 
ระดับองค์กรมากกว่า 
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แต่... ผลงานขององค์กร 
มันได้มาจากผลงาน 

ของแต่ละหน่วยงานยังไงหละ 



 ผลงานของแต่ละหน่วยงาน  
มันกไ็ด้มาจากฝีมือของคน 
ในหน่วยงานทุกคนไง 



คาดหวังระดับบน 
แต่มันมีผลจากระดับล่างไปด้วย 



จงึต้องกระจายเป้าหมาย 
จากบนลงล่าง 



จงึต้องวัดผลงาน 
ทัง้ระดับล่าง และระดับบน 



องค์กรกเ็หมือนคน 
คนหน่ึงน่ีแหละ 



ถ้าไม่รู้สถานะสุขภาพของตัวเอง 
มันกบ็ริหารจัดการล าบากนะ 



อย่าไปว่าองค์กรเลย 
มาช่วยกันท าให้สุขภาพ 

แข็งแรงดีกว่านะ 
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ว่าแต่... เขาวัดเรา 
จากเร่ืองอะไรบ้าง 
รู้กัน หรือไม่? 



ผลงานโดยรวมขององค์กร 
เขากเ็อามาวัดนะ เราต้องช่วยกัน 



ผลงานระดับส านัก/กอง 
เรากม็ีเอี่ยวนะ 

เราต้องร่วมรับผิดชอบ 



ผลงานของเราเอง อันนีส้ าคัญมากนะ 
   แต่ละต าแหน่งวัดไม่เหมือนกัน 



ผลงานของเรา 
หวัหน้าเขาวัดจากอะไร? 
รีบไปถามให้ไวเลยนะ! 



ผลงาน 
วัดรอบการประเมินนี ้ 
เหน็ผลในรอบนี ้

เหมือน... หุงข้าววันนี ้ กนิวันนี ้



และอนาคตล่ะ! 
จะวัดจากอะไร 

จะเอาอะไรมากนิ? 



เขาจงึวัดเราอีกเร่ือง 
น่ันคือเร่ือง 

“ความสามารถ” 



ความสามารถ 
หรือ 



คือ...  
ความรู้ ความเข้าใจในงาน 



รู้   เพื่อท างานได้ 
รู้   เพื่อแก้ปัญหางานเป็น 
รู้   เพื่อปรับปรุงงานได้ดียิ่งขึน้ 



ยังมี... ทกัษะ และคุณสมบัตอ่ืิน ๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับงานอีกนะ 



รู้ อย่างเดียวไม่ได้ 
มันต้องท าเป็นด้วย 



ท าเป็นอย่างเดียวไม่พอ 
มันต้องมี DNA ดี ๆ 
ในตัวของเราอีกด้วย 



      ความสามารถวัดวันนี ้สร้างวันนี ้
เพื่อใช้อีกหลายปี ในวันข้างหน้า 



ดงันัน้ 



มันจงึสมเหตุสมผล 
ที่เขาจะน ามาวัดเรา 
เราต้องเข้าใจด้วยนะ 



รับผิดชอบตัวเอง 
และพัฒนาตัวเอง 

ให้มันดี ๆ เข้าไว้นะ สู้ๆ!! 



โดย นางปรียาพร  จนัทโรภาส 

ผูอ้  านวยการส่วนวิชาการและประเมินบุคคล 

สมรรถนะขา้ราชการพลเรือน 

และการประเมินผลการปฏิบติัราชการของกรมชลประทาน 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 
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สาระส าคัญ 

การน าระบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน (EPP+)  
มาใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน กรมชลประทาน 

สมรรถนะหลักของข้าราชการกรมชลประทาน 

การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับส านัก/กอง และระดับบุคคล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมชลประทาน 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ความหมายของสมรรถนะ (Competency) 

2. ผลงานของเรา เขาวัดจากอะไร.pptx


• ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ให้ความหมาย                  
ของสมรรถนะ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/
ความสามารถและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้       
โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานในองค์กร กล่าวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใด
สมรรถนะหนึ่ ง ได้  มักจะต้องมีองค์ประกอบของทั้ งความรู้  ทักษะ /
ความสามารถและคุณลักษณะอื่น ๆ  

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

ความหมายของสมรรถนะ (Competency) 
 



• . 

องค์ประกอบของสมรรถนะ 

ความรู้ ทักษะ 

คุณลักษณะ 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

แนวคิดเรื่องสมรรถนะ มักมีการอธิบายด้วย
โมเดลภูเขาน้ าแข็ง ซึ่งอธิบายว่า ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเปรียบเทียบได้กับภูเขาน้ าแข็ง 
โดยมีส่วนที่เห็นได้ง่าย และพัฒนาได้ง่าย คือส่วน
ที่ลอยอยู่เหนือน้ า คือ องค์ความรู้ และทักษะต่าง  ๆ  
ที่บุคคลมีอยู่ และส่วนใหญ่ที่มองเห็นได้ยากจะอยู่
ใต้ผิวน้ า ได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ์
ภายใน และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม ส่วนที่
อยู่ใต้น้ ามีผลต่อพฤติกรรมในการท างานของ
บุคคลอย่างมากและเป็นส่วนที่พัฒนายาก  

2. ผลงานของเรา เขาวัดจากอะไร.pptx


ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

ความเช่ียวชาญ ช านาญพเิศษ 
ในด้านต่างๆ 

ความรู้สึกนึกคดิเกีย่วกบัเอกลกัษณ์
และคุณค่า ของตน 

จินตนาการ แนวโน้มวธิีคดิ วธิีปฏบิัติตน
อนัเป็นไปโดยธรรมชาติของบุคคล 

ข้อมูลความรู้ทีบุ่คคล 
มใีนสาขาต่างๆ 

บทบาททีบุ่คคลแสดงออกต่อผู้อ่ืน 

ความเคยชิน พฤติกรรมซ ้าๆ        
ในรูปแบบใด รูปแบบหน่ึง 

บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role) 

ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image) 

อุปนิสัย (Traits) 

แรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) 

องค์ความรู้  
และ 

ทกัษะต่างๆ 

โมเดลภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg Model) 



สมรรถนะหลักของข้าราชการกรมชลประทาน 

                  สมรรถนะหลักข้าราชการตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 5 รายการ 

 

     

 

 

 

 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
บริการที่ดี 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ 

การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม 

การท างานเป็นทีม 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

http://www.1designshop.com/tag/cartoon/page/9/?post_type=portfolio


ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

สมรรถนะหลักที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัริาชการ 
ตามที่กรมชลประทานก าหนด  2 รายการ 

สมรรถนะหลักของข้าราชการกรมชลประทาน 

การท างานเชิงรุก 

เข้าใจภารกิจ 
กรมชลประทาน 
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https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPhY_nn5jXAhWDvo8KHc4xCM8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fm.aliexpress.com%2Fitem%2F32496936721.html&psig=AOvVaw3tUVjwr2fBgiSA5A5rymXo&ust=1509449492253038


• สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ฏิบตัติามทีก่รมชลประทานก าหนด  

•  ต าแหน่งละอย่างน้อย 3 รายการ  

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ทักษะ สมรรถะ เฉพาะตามลักษณะงาน ( link 1).pdf


ระดับสมรรถนะที่องค์กรคาดหวงั 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

ประเภท/ชั้นงาน ระดับช้ันงาน 

ระดับสมรรถนะที่องค์กรคาดหวัง 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 

ทางการบริหาร 

สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัต ิ

 ข้าราชการ    

พลเรือน 

ข้าราชการ 

กรมชลประทาน 

อ านวยการ 
ระดับสูง 4 4 2 4 
ระดับต้น 3 3 1 3 

วิชาการ 

ทรงคุณวุฒิ 5 5 - 5 
เชี่ยวชาญ 4 4 - 4 
ช านาญการพิเศษ 3 3 - 3 
ช านาญการ 2 2 - 2 
ปฏิบัติการ 1 1 - 1 

ทั่วไป 

ทักษะพิเศษ 2 2 - 2 
อาวุโส 2 2 - 2 
ช านาญงาน 1 1 - 1 
ปฏิบัติงาน 1 1 - 1 

ทักษะ สมรรถนะ ( link 2).pdf
ทักษะ สมรรถนะ ( link 2).pdf
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  กระบวนการบรหิารผลการปฏิบตังิาน 

   (Performance  Management) 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ติดตาม 
(Monitor) 

วางแผน 
(Plan) 

พัฒนา 
(Develop) 

ประเมิน 
(Appraise) 

ให้รางวัล 
(Reward) 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



• มอบหมายงานในแต่ละรอบการประเมนิให้ชัดเจน 

• ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย โดยบันทึกตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย              

ที่เห็นพ้องต้องกันลงในระบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน (EPP+)  

• ก าหนดน้ าหนักของแต่ละตัวช้ีวัด (เมื่อรวมกันแล้วต้องเท่ากับ 100%) 

ผู้บังคับบัญชา  

และผู้ใต้บังคับบัญชา  

ตกลงเป้าหมาย 

ผลการปฏิบัติราชการร่วมกัน  

ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน 

• ระบุชื่อสมรรถนะ ระดับที่คาดหวัง และ                                                             

น้ าหนักของสมรรถนะที่จะใช้ส าหรับการประเมินผล 

ผู้บังคับบัญชา  

และผู้ใต้บังคับบัญชา 

ร่วมกัน 

พิจารณาพฤติกรรม 

การปฏิบัติราชการที่คาดหวัง 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



• ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อ

การปรับปรุงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

• ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจกระทบ      

ต่อการปฏิบัติราชการของผู้ใตบ้ังคับบัญชา 

• บางกรณีอาจต้องปรับปรุงตัวชี้วดัและค่าเป้าหมาย 

ให้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน 

ผู้บังคับบัญชาและ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา  

ควรท าหน้าที่ 

ดังน้ี 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



ผู้ใต้บังคับบัญชาพิจารณาพฤติกรรมของตนเองในระหว่างการท างานว่าเป็นไปตามพฤติกรรม                        

ที่คาดหวังหรือไม่ พร้อมทั้งหากิจกรรมหรือวิธีการปรับปรุงตนเอง 

ผู้บังคับบัญชาพิจารณาพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาในระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีว่าเป็นไปตามสมรรถนะ
ที่ควรจะเป็นหรือไม่ เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการให้ค าแนะน า การสอนงาน (Coaching) 

และการก าหนดหลักสูตรหรือกิจกรรมที่จะใช้พัฒนาต่อไป 

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาปรึกษาหารือร่วมกันถึงแนวทางในการปรับปรุงวิธีการท างาน    

และวิธีการพัฒนาความรู้/ทักษะ ที่จ าเป็นต่อการท างาน 

ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



• เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน) ด าเนินการประเมินตนเองในระบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน (EPP+)            

เพื่อบันทึกการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติ

ราชการ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและด้านพฤติกรรม

การปฏิบัติงาน เพื่อเข้าไป “ยืนยัน” หรือ “ไม่ยืนยัน” ในระบบ EPP+ (กรณีที่ “ไม่ยืนยัน” ผู้บังคับบัญชาต้องใส่เหตุผล

และข้อมูลป้อนกลับในระบบ) และผู้รับการประเมินจะต้องปรับแก้ไขคะแนนผลการประเมินตามที่ผู้ประเมินให้

เหตุผล กรณีผู้รับการประเมินเห็นว่าเหตุผลหรือข้อมูลป้อนกลับของผู้ประเมินคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงให้

น าหลักฐานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไปชี้แจงกับผู้ประเมินเพ่ือให้ได้ข้อสรุปผลการประเมินร่วมกัน หลังจาก

ตกลงเรื่องระดับดัชนีชี้วัดแล้วให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเลือกระดับตามที่ได้ตกลงไว้ และให้ผู้บังคับบัญชาเข้าระบบ    

เพื่อยืนยันผลการประเมิน 

• ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ 

• ร่วมกันวางแผนพัฒนาสมรรถนะในรอบต่อไป 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



น าผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

และการให้รางวัลหรือการสร้างแรงจูงใจอื่น ๆ  

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ประโยชน์  

เป้าหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการทุก
ระดับสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของ
องค์กร 

การสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพิ่มมากขึ้น 

ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับท างานเพื่อผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจขององค์กร 

ผลการปฏิบัติงานขององค์กรสูงขึ้น จากการมี
ข้อมูลในการเทียบเคียง 

รับทราบถึงเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองอย่างชัดเจน 

เห็นความเชื่อมโยงของงานท่ีตนท ากับ
ความส าเร็จขององค์กร 

ได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสมของแต่ละ
บุคคล 

ได้รับการประเมินผลงานท่ีชัดเจนจากการท า
ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานไว้ต้ังแต่ต้นรอบการ
ประเมิน 

ส่วนราชการ ข้าราชการ 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ     
ของข้าราชการกรมชลประทาน 

(ด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012 / ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552) 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

ข้อมูลประกอบ/ว20_.pdf


รอบการประเมิน 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ด าเนินการประเมิน        
ปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ 
 

• รอบที่ 1 : 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
• รอบที่ 2 : 1 เมษายน – 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



ผู้มีหน้าที่ประเมิน 

ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน 

1. อธิบด ี

2. รองอธิบด ี

3. ผู้อ านวยการส านัก/กอง หรือส่วนราชการ    
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านัก/กอง 

4. ผู้อ านวยการกอง (หน่วยงานภายใน) 

5. ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาตาม (ข้อ 1, 2, 3) 

   ข้าราชการที่อยู่ใต้บังคับบัญชาในสังกัด 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



ผลสัมฤทธิ์ของงาน พฤติกรรม 
การปฏิบัติราชการ 

 องค์ประกอบการประเมิน 

- ปริมาณผลงาน หรือ 

- คุณภาพผลงาน หรือ 

- ความรวดเร็ว 
  ตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือ 

- ความประหยัด 
  ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 

- สมรรถนะหลักและ 

- สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง 
  กับการปฏิบัติราชการ 
  ตามที่ส่วนราชการ 
  ก าหนด 
 

องค์ประกอบ
อื่น 

 
- ส่วนราชการ
ก าหนด 
 
 
 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



องคป์ระกอบ : สดัส่วนคะแนน 

กรณ ี สัดส่วนองค์ประกอบการประเมิน 
 
ข้าราชการทัว่ไป 

 

ผลสัมฤทธ์ิของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
เช่น 70:30 หรือ 80:20 หรือ 90:10 
ส าหรับสัดส่วนที่กรมชลประทานใช้ในปัจจุบัน คือ 70:30  

ข้าราชการผู้ที่อยู่ในระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรื อมี ร ะยะ เวลาทดลอง
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ร าชก ารอยู่      
ในรอบการประเมิน 

 

สัดส่วนผลสัมฤทธิ์ของงานต่อพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
ร้อยละ 50:50 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมชลประทาน 
(กรณี ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการ) 

สมรรถนะ  (Competency) 

ผลการปฏิบติังาน  (Performance) 

50% 

50% 

การประเมินผล

การปฏิบติังาน 
ทกัษะ/ความรู ้

พฤติกรรม

การ

ปฏิบติังาน 

ผลการ

ปฏิบติังาน 

Competency Assessment Performance  
Appraisal 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



องค์ประกอบ : ระดับผลการประเมินอย่างน้อย  5 ระดับ 

กรณี ระดับผลฯ คะแนนในแต่ละระดับ หมายเหต ุ

 
ข้าราชการ 

ดีเด่น      ส่วนราชการสามารถก าหนดช่วง                                       
     คะแนนของแต่ละระดับได้ตาม    
     ความเหมาะสม  

ข้าราชการผู้ที่มีผลการ
ประเมินฯ ในระดับ ดีเด่น 
และดีมาก กรมต้อง
ประกาศ ให้ทราบทั่วกัน 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 - 

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 60 
- 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



กรมชลประทานได้ก าหนดระดับและคะแนนของผลการประเมนิ 
การปฏิบัติราชการของข้าราชการเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

ระดับ คะแนน (ร้อยละ) อัตราร้อยละในการเลื่อนเงินเดือน 

ดีเด่น 90 - 100 4.0 ขึ้นไป 

ดีมาก 80 - 89.99 2.8 ขึ้นไป 

ดี 70 - 79.99 1.8 ขึ้นไป 

พอใช้ 60 - 69.99 0.5 ขึ้นไป 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 



• ต้นรอบการประเมิน     
 

• ระหว่างรอบการประเมิน 

 

• ครบรอบการประเมิน 

วิธีการประเมิน 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



                ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน กรมประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน ให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 

                การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ให้ด าเนินการในระบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
(EPP+)  

                      ในแต่ละต้นรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การก าหนดตัวชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย และค่าน้ าหนักของแต่ละตัวชี้วัด แล้วส่ง
รายละเอียด ให้ผู้ดูแลระบบของส านัก กอง บันทึกลงในระบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน (EPP+) ส าหรับสมรรถนะ 
ระบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน (EPP+) ได้ก าหนดสมรรถนะของข้าราชการแต่ละประเภท แต่ละระดับ ไว้แล้ว          

                     ผู้รับการประเมินเข้าระบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน (EPP+) เพื่อเลือกตัวชี้วัดพร้อมระบุ        
ค่าน้ าหนักตามที่ได้ตกลงกับผู้ประเมิน 

  ต้นรอบการประเมิน 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



                    ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับการประเมิน ให้ค าปรึกษา แนะน าและสอนงานแก่ผู้รับการประเมินเพื่อปรับปรุง แก้ไข 
พัฒนางานและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการเพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

                     กรณีผู้รับการประเมินได้รับมอบหมายงานเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงการ
มอบหมายงาน (รวมทั้งการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่) ภายในรอบการประเมิน สามารถ
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดรายบุคคลและค่าน้ าหนักใหม่ได้ ตามข้อตกลงที่ท าร่วม     
กันใหม่ ระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน และให้แก้ไขเพิ่มเติมตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์      
ของงานและค่าน้ าหนักในระบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน (EPP+) ด้วย 
 

 
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

  ระหว่างรอบการประเมิน 



              เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้รับการประเมินเข้าระบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
(EPP+) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของตนเองตามตัวชี้วัดและสมรรถนะที่ก าหนด โดยให้
คะแนนผลการประเมินตามค่าเป้าหมายผลงาน และสมรรถนะที่ท าได้จริง   

              ผู้ประเมิน  ส่ งผลการประเมินการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการในสั งกัด                   
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการทั้งในระดับ
ส านัก/กอง และระดับกรม เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรม
ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ในแต่ละรอบการประเมิน  

              กองการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ ใน
ระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชยและสร้าง
แรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น และให้ส านัก กอง 
แจ้งเวียนเพื่อให้ข้าราชการในสังกัดทราบ 
 

 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

  ครบรอบการประเมิน 



ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
และการก าหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

KPIs 
“ตัวช้ีวดัผลการปฏบิัตงิานหลกั” 

(Key Performance Indicator) 
 

ตั ว ช้ี วั ด  (KPIs)  เ ป็นดัช นีห รือห น่วยวั ด
ความส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้น 
โดยเป็นหน่วยวัดที่แสดงผลสัมฤทธ์ิของงาน 
และสามารถแยกแยะความแตกต่างของ            
ผลการปฏิบัติงานได้ 

TARGET 
“ค่าเป้าหมาย” 

(Target) 
 

ค่าเป้าหมาย เป็นค่าในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ ที่ท าให้แยกแยะได้ว่า การปฏิบัติงาน
ประสบความส า เ ร็จตามตั ว ช้ีวัด  (KPIs)            
ที่ก าหนดไว้หรือไม่  มากน้อยเพียงใด  ภายใน
ระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน 



ประเภทของตวัช้ีวดั 
และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ 
ทีใ่ช้วดัส่ิงที่เป็นนามธรรม 

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

ตัวชีวั้ดแบ่งออกเป็น   
3 ประเภท 



ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ 
ทีใ่ช้วดัส่ิงที่เป็นนามธรรม 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ ตัวช้ีว ัดท่ีถูก
ก าหนดข้ึนเพ่ือใชว้ดัส่ิงท่ีนบัได ้หรือส่ิง
ท่ีมีลักษณะเชิงกายภาพ โดยมีหน่วย
การวัด  เ ช่น  จ านวน ร้อยละ  และ
ระยะเวลา เป็นตน้ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ
จะเหมาะส าหรับการวดัในส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้
เป็นรูปธรรม และมีความชดัเจน 

ตัวช้ีว ัดเชิงปริมาณท่ีใช้ว ัดส่ิงท่ีเป็น
นามธรรม เช่น ความพึงพอใจ ระดับ
ความเขา้ใจของผูรั้บการอบรม เป็นตน้ 
ถึงแม้ว่ า ส่ิ ง เหล่า น้ีจะไม่มีลักษณะ       
เ ชิ งกายภาพ ท่ีสามารถนับได้ เ ป็น
จ านวนไดอ้ย่างชดัเจน แต่สามารถวดัได ้
โดยสร้างเคร่ืองมือวดัเพ่ือวดัส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมเหล่าน้ี เช่น การวดัความพึงพอใจ 
(อาจแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ) 



ตัวชีวั้ดเชงิคุณภาพ 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ คือ ตัวช้ีวดัท่ีใช้วดัส่ิงท่ีไม่เป็นค่าเชิงปริมาณ หรือเป็นหน่วยวดัใดๆ           
แต่จะเป็นการวดัท่ีอิงกับค่าเป้าหมายเชิงพรรณนา หรือเป็นค าอธิบายถึงเกณฑ์การประเมิน           
ณ ระดบัค่าเป้าหมายต่าง ๆ ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายน้ี จะท าหน้าท่ีเสมือนเป็นเกณฑห์รือกรอบ
ก ากบัการใชว้ิจารณญาณของผูป้ระเมิน 

           การก าหนดตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ ควรพิจารณาถึงค่าเป้าหมายควบคู่ไปพร้อมกนั เน่ืองจาก
ช่ือของตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพนั้นจะเป็นค ากวา้ง ๆ ไม่เฉพาะจงจง เช่น ระดบัความส าเร็จของการ
จัดท าตัวช้ีว ัดและค่าเป้าหมาย / ระดับประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการ  เป็นต้น             
ดงันั้น ค่าเป้าหมายจึงเป็นตวัช่วยบอกถึงนิยาม หรือค่าคาดหวงัของผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีตวัช้ีวดั
นั้น ๆ ตอ้งการสะทอ้นถึง 



KPI (Key Performance Indicator) =  

พจิารณาวตัถปุระสงค ์: งานนีท้ าไปเพือ่อะไร 

ก าหนดตวัชีว้ดั :                          

จะวดัความส าเร็จ                   

ของงานไดอ้ยา่งไร                       

(พรอ้มระบหุนว่ยที่

จะใชว้ดั เชน่ 

จ านวน รอ้ยละ 

ระยะเวลาทีเ่สร็จ) 

ก าหนดคา่เป้าหมาย : 

ระดบัคา่เป้าหมายของ

ความส าเร็จคอือะไร                       

(ระบคุา่เป้าหมาย                            

ณ ระดบัตา่ง ๆ                             

5 ระดบั) 

ก าหนดน า้หนกั : ตวัชีว้ดัมี

น า้หนกัความส าคญัเพยีงใด 

เมือ่เทยีบกบัตวัชีว้ดัอืน่ ๆ 

(รวมน า้หนกัตวัชีว้ดัทกุตวั

แลว้ไมเ่กนิ 100) 

การเก็บขอ้มลูเพือ่วดั  

ผลส าเร็จ : จะวดัหรอืเก็บ

ขอ้มลูเมือ่ใด และจากแหลง่

ไหนหรอืจะอา้งองิวธิกีาร

ประเมนิอยา่งไร 

ตัวชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



 การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง 
(Goal cascading Method) 

วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคลจาก 
1. ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 
2. ตัวชี้วัดตามหน้าที่ 
3. ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 
รอบการวัด : ทุก 6 เดือน 

วัดผลการด าเนินการโดยรวมของ
หน่วยงาน ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของส านัก/กอง 
รอบการวัด : ทุก 12 เดือน 

วั ด คว าม ก้ า วห น้ า ใน ก า รบ รรลุ
วั ตถุ ประสงค์ เชิ งยุ ทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการหรือค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน 
รอบการวัด : ทุก 12 เดือน 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



            การก าหนดค่าเป้าหมายในการประเมินผลสมัฤทธิ์ของ KPI 

1 2 3 4 5 

คา่เป้าหมายต า่สดุทีร่บัได ้

คา่เป้าหมายในระดบัต า่
กวา่มาตรฐาน 

คา่เป้าหมายทีเ่ป็น 
คา่มาตรฐานโดยท ัว่ไป 

คา่เป้าหมายทีม่คีวามยาก
ปานกลาง 

คา่เป้าหมาย 
ในระดบัทา้ทาย  

มคีวามยากคอ่นขา้งมาก  
โอกาสส าเร็จ <50% 

Start 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



สะทอ้นตอ่การวัด       
ตามตวัชีว้ัด 

สามารถแยกผลงาน
ออกตามระดบัการ

ประเมนิไดอ้ยา่งชดัเจน 
ไมเ่กดิความสบัสน 

สามารถจ าแนกผลการ
ปฏบิตังิานทีด่จีากผล
การปฏบิตังิานทีด่อ้ย
กวา่ออกจากกนั 

มคีวามสมดลุ 
แฝงไวด้ว้ยกลไก                               
ทีส่ามารถสอบทาน                 
ผลการปฏบิตังิาน 

ตอ้งสามารถเก็บขอ้มลู
ไดแ้ละไมเ่กดิภาระใน
การเก็บขอ้มลูมากนัก 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



 

เจาะจง                  

(Specific)                      

มคีวามเจาะจง                          

วา่ตอ้งท าอะไร

และผลลพัธท์ ี่

ตอ้งการ                 

คอือะไร 

วดัได ้

(Measurable)              

ตอ้งวดัผล                            

ทีเ่กดิข ึน้ได ้

 

เห็นชอบ                  

(Agreed Upon) 

ตอ้งเห็นชอบ

รว่มกนัระหวา่ง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

และ

ผูบ้งัคบับญัชา 

เป็นจรงิได ้

(Realistic)                        

ตอ้งทา้ทายและ

สามารถท า

ส าเร็จได ้

ภายใตก้รอบ

เวลา                 

ทีเ่หมาะสม                     

(Time Bound)                    

มรีะยะเวลาใน

การท างานที่

เหมาะสม  ไมส่ ัน้

ไมย่าวเกนิไป 

ตัวชี้วัดที่ดีต้องมีลักษณะ S M A R T ดังนี้ 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



  ผู้ปฏิบัติงานเห็นขอบเขตของงานว่าจะถูกวัดด้วยปัจจัยการวัดผล       
การปฏิบัติราชการในเร่ืองใดบ้าง 
 เปิดโอกาสให้ผู้บังคบับัญชา กบั ผู้ใต้บังคบับัญชามีการส่ือสาร 
ระหว่างกนั ซ่ึงจะเป็นการสร้างบรรยากาศและความสัมพนัธ์อนัดีให้เกดิขึน้ 

การก าหนดค่าเป้าหมายจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงความคาดหวัง     
ของผู้บังคบับัญชาอย่างชัดเจน 

ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการสอนแนะผู้ปฏิบัติงาน 
รวมถึงการหาวธีิการปรับปรุง/พฒันาความสามารถของผู้ใต้บังคบับัญชา   

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

ประโยชน์ของการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 



                   การน าระบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

(Employee Performance Portfolio หรือ EPP+) 
 

มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมชลประทาน 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis1ceq3_nWAhXLMY8KHbG1B2wQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.iconfinder.com%2Ficons%2F309436%2Fapplication_design_digital_editor_film_graphic_movie_production_software_video_icon&psig=AOvVaw0EylmurD4t1FaJ2MaSMW7_&ust=1508396957008399
https://www.noupe.com/essentials/freebies-tools-templates/blast-from-the-past-2-100-great-free-icon-packs-of-2014-87343.html


• ระบบ Employee Performance Portfolio (EPP+) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บุคลากร
สามารถประเมินขีดความสามารถของตนเองในเบื้องต้น รวมไปถึงผู้บริหารสามารถใช้
ข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งระบบ EPP+ สามารถน ามาใช้ใน
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่การบันทึกตัวชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย
ผลงาน รวมทั้ง ตัวชี้วัดสมรรถนะและค่าเป้าหมาย และใช้ในการติดตามผลงาน
ระหว่างรอบการประเมิน รวมทั้งใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นรอบการ
ประเมิน การวางแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อนกรณีผลการ
ประเมินมีช่องว่างสมรรถนะ รวมทั้งการจัดพิมพ์รายงานผลการประเมินตามรูปแบบที่ ก.พ. 
ก าหนด และน าผลการประเมินตามระบบไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือน และจัดกลุ่มบุคลากร
จ าแนกตามระดับผลการประเมิน 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



http://epp.rid.go.th 

 รหสัประจ าตวัประชาชน 
รหสัประจ าตวัประชาชน 

ส า ห รั บ ข้ า ร า ช ก า ร ที่ มี
ระยะเวลาปฏิบัติราชการใน
ระหว่างรอบการประเมิน   
ไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

http://epp.rid.go.th/


แถบเมนูของระบบ EPP+ 

ข้อมูลบุคคล และต าแหน่ง 

การศึกษา และฝึกอบรม 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

     รักษ์น้ า    ใจเย็น 



เมนู การประเมินผล 
- สมรรถนะและตัวชีว้ัด 

ระบบจะแสดงตารางข้อมูลสมรรถนะทั้งหมด ตามต าแหน่ง/ระดับ 
และระดับค่าคาดหวัง 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

   รักษ์น้ า   ใจเย็น 

     รักษ์น้ า    ใจเย็น 



เมนู การประเมนิผล 
- สมรรถนะและตัวชีว้ัด 

เ ม่ื อ เ ลื่ อ นล งมา ด้ านล่ า ง จ ะพบกับตา ร า งดัช นี ชี ว้ั ด            
(Key Performance Indicator) 
โดยในระหว่างรอบการประเมิน ให้ข้าราชการทุกท่านเข้า
ระบบEPP+ มาเพิ่มตวัชีว้ดัของท่านท่ีได้รับมอบจากผู้บงัคบั
บงับญัชาเม่ือต้นรอบการประเมิน โดยคลกิท่ีปุ่ มเพิ่มตวัชีว้ดั 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

     รักษ์น้ า    ใจเย็น 



เพิ่มตัวชี้วัด 

เมื่อคลิกที่ปุ่มเพิ่มตัวชี้วัดแล้วจะแสดงรายชื่อตัวชี้ให้เลือก โดยรายการตัวชี้วัดนี้มาจากท่าน
ที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบังบัญชาเมื่อต้นรอบการประเมิน และส่งข้อมูลให้ Admin ส านัก 
บันทึกลงในระบบ EPP+  

***หากไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด หรือข้อมูลตัวชี้วัดผิดพลาดให้แจ้ง Admin ส านัก 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



เพิ่มตัวชี้วัด 

เลือกตัวชี้วัด พร้อมใส่ค่าน้ าหนักท่ีได้ตกลงไว้กับผู้บังคับบัญชา และตรวจสอบ
ความถูกต้อง จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม เลือก 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



เพิ่มตัวชี้วัด 

เมื่อคลิกที่ปุ่มเลือกแล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อตัวชี้วัดของท่านที่
เลือกไว้พร้อมค่าน้ าหนัก และคลิกที่ปุ่มเพิ่มตัวชี้วัดเพื่อเพิ่มตัวชี้วัด
รายการต่อไปจนครบ หากท่านเลือกตัวชี้วัดผิด หรือใส่ค่าน้ าหนักผิด 
ให้แจ้ง Admin ส านักเพื่อด าเนินการลบข้อมูลที่ผิด และให้ท่าน
เลือกตัวชี้วัดใหม่และใส่ค่าน้ าหนักใหม่ให้ถูกต้อง 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



โดยค่าน้ าหนักของตัวชี้วัดทุกรายการรวมกันต้องเท่ากับ 100  
     และข้าราชการทุกคนต้องมีตัวชี้วัด ประเภทงานในต าแหน่งหน้าที่อย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด 
จะมีเพียงแต่ตัวชี้วัดที่เป็นงานยุทธ์ศาสตร์ หรืองานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ โดยไม่มีงาน                   
ในต าแหน่งหน้าท่ีมิได้  
     แต่ในทางกลับกันข้าราชการสามารถมีตัวชี้วัดผลงานประเภทงานในต าแหน่งหน้าที่ 
อย่างเดียวได้ โดยไม่ต้องมีงานยุทธศาสตร์ หรืองานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ   

เพิ่มตัวชี้วัด 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



ให้ข้าราชการทุกท่านเข้าระบบ EPP+เพื่อด าเนินการ
ประเมินตนเองในหัวข้อสมรรถนะ และตัวชี้วัด โดยเมื่อ
เข้าระบบมาแล้วให้คลิกท่ี เมนูการประเมินผล เมนูย่อย 
แบบประเมิน 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

     รักษ์น้ า    ใจเย็น 

เมื่อถึงรอบการประเมิน  
วันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม 



การประเมินตนเองในหัวข้อสมรรถนะ 

เมื่อคลิกท่ีเมนูย่อยแบบประเมินแล้วจะพบกับตารางแสดงรายชื่อสมรรถนะ  
หากท่านต้องการเปิดประเมินสมรรถนะ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม เปิด
ประเมินด้านหลังรายชื่อสมรรถนะ 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



การประเมนิตนเองในหวัข้อสมรรถนะ 

และท่านจะพบกับหน้าจอค าชีแ้จง เม่ือท่านอ่านค าชีแ้จงเรียบร้อยแล้วให้
คลิกท่ี ช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความ “ท่านได้อ่านและเข้าใจฯ” จากนัน้คลิกท่ี
ปุ่ ม “เร่ิมประเมิน” 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



การประเมินตนเองในหัวข้อสมรรถนะ 

     ท่านจะพบกับข้อค าถาม 5 ข้อ โดยแต่ละข้อหมายถึง ระดับค่าคาดหวัง 5 ระดับ 
เช่น ต าแหน่งระดับปฏิบัติการ หรือ ปฏิบัติงาน ค่าคาดหวังของสมรรถนะจะอยู่ใน
ระดับที่ 1 ดังนั้นข้อค าถามข้อที่ 1 จะเป็นคะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนข้อที่ 2 –5 ท่านก็ต้องประเมินตนเองด้วยเพราะผลคะแนนจะไปแสดงในข้อมูล
ความสามารถที่สูงกว่าค่าคาดหวัง  
     ในการให้คะแนนสมรรถนะท่านสามารถเปิดคู่มือการปฏิบัติงาน ความรู้
ความสามารถ ทักษะฯ ปี 2557 ได้ 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



การประเมินตนเองในหัวข้อสมรรถนะ 

เมื่อท่านเลือกตอบข้อค าถาม 5 ข้อแล้วให้ท่านคลิกที่ปุ่มบันทึกผลการ
ประเมิน ที่อยู่ด้านล่างของค าถาม 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



การประเมินตนเองในหัวข้อสมรรถนะ 

           ระบบจะแสดงค าถาม และค าตอบที่ท่านได้เลือกไว้มาแสดงให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งหากท่าน
ยังไม่มั่นใจให้คลิกปุ่มยกเลิก หรือท่านมั่นใจแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ยืนยัน บันทึกผลการประเมิน  
         หากท่านยืนยันแล้ว ท่านไม่สามารถกลับมาแก้ค าตอบได้ แต่ถ้าท่านยืนยันว่ามีการผิดพลาด    
ให้ท่านแจ้ง Admin ส านักเพื่อให้ล้างค่าคะแนนและท่านประเมินใหม่ โดยการล้างคะแนนนั้นจะท าให้
ค าตอบที่ถูกต้องในข้อสมรรถนะอื่นๆ โดยล้างด้วย 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



การประเมนิตนเองในหวัข้อสมรรถนะ 

เม่ือท่านยืนยันผลการประเมินตนเองแล้ว สถานะหลงัรายช่ือจะเป็น รอยืนยัน 
หมายถึง รอผู้บงัคบับญัชาเข้าระบบมายืนยันผลการประเมินในหวัข้อสมรรถนะ
ของทา่น และให้ทา่นเปิดประเมินในหวัข้อสมรรถนะตอ่ไปจนครบทกุรายการ 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



การประเมินตนเองในหัวข้อสมรรถนะ 

ข้อสังเกต  
     หากท่านเปิดประเมินในหัวข้อสมรรถนะใดแล้วพบกับข้อค าถาม 5 ข้อ และละข้อมี 6 ค าตอบ แสดงว่า
สมรรถนะรายการนั้นมีค่าน้ าหนักในการประเมินผลการปฏิบัติงานของท่าน 
 หากท่านเปิดประเมินในหัวข้อสมรรถนะใดแล้วพบกับข้อค าถาม 5 ข้อ และละข้อมี 2 ค าตอบ คือมีไม่ครบตาม
ก าหนด และมีครบตามที่ก าหนด แสดงว่าว่าสมรรถนะรายการนั้น เป็นความรู้ ความสามารถและทักษะของ
ต าแหน่ง ไม่มีค่าน้ าหนักและไม่มีผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของท่าน 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



การประเมินตนเองในหัวข้อตวัชีว้ัด 

เมื่อท่านประเมินสมรรถนะครบทุกรายการแล้ว ให้ท่านเปิดประเมินตนเอง    
ในหัวข้อดัชนีชี้วัด โดยการคลิกท่ีปุ่มเปิดประเมินในตารางรายการตัวชี้วัด 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



การประเมินตนเองในหัวข้อตวัชีว้ัด 

ระบบจะแสดงข้อมูลตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก และระดับเป้าหมายความส าเร็จ
ของงาน โดยให้ท่านคลิกเลือกระดับความส าเร็จของตัวชี้วัด และคลิกที่
ปุ่มบันทึกผลประเมิน 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



การประเมินตนเองในหัวข้อตวัชีว้ัด 

โดยระบบจะให้ท่านยืนยันผลการประเมินตนเองของท่านอีกครั้งให้ท่านตอบ
ตกลงหากยืนยัน หรือยกเลิกหากไม่แน่ใจ และให้ท่านเปิดประเมินตนเองใน
รายการตัวชี้วัดของท่านจนครบ โดยสถานะจะเปลี่ยนเป็นรอยืนยัน          
จากผู้บังคับบัญชา 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



http://epp.rid.go.th 

Username = รหัสประจ าตัวประชาชน 
Password = รหัสประจ าตัวประชาชน 

การยืนยันผลการประเมนิ 

เมื่อรอบการประเมินตนเองของข้าราชการ
เรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นรอบการยืนยันผล
การประเมินของผู้บังคับบัญชาที่จะเข้า
ร ะบบมายื นยั นผลคะแนน ในหั วข้ อ
สมรรถนะ และตัวชี้วัด 



การยืนยันผลการประเมนิ 

เมื่อเข้าระบบมาแล้วหากท่านเป็นผู้บังคับบัญชา 
ในเมนูการประเมินผล จะมีเมนูย่อยเพิ่มขึ้นมาอีก 1 รายการ 
คือ ยืนยันผลประเมิน ให้ท่านคลิกเลือกเมนูย่อยนี้ 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

     ต้นน้ า  ใจด ี



การยืนยันผลการประเมินสมรรถนะ 

เมื่อคลิกท่ีปุ่มยืนยันผลการประเมินแล้ว ผู้บังคับบัญชาจะพบกับตาราง
รายชื่อข้าราชการที่ต้องด าเนินการยืนยันผลการประเมินในหัวข้อ
สมรรถนะ และตัวชี้วัด โดยคลิกท่ี ปุ่มยืนยันผล ส าหรับประเมิน
สมรรถนะ 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

รักษน์ ้า  ใจเยน็ 

สายธาร  ช่ืนใจ 



การยืนยันผลการประเมินสมรรถนะ 

ระบบจะแสดงตารางสมรรถนะของข้าราชการที่เลือก และเปิดประเมิน
โดยการคลิกที่ ปุ่มยืนยันผล เพื่อยันยันและประเมินให้คะแนนข้าราชการ
ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



การยืนยันผลการประเมินสมรรถนะ 

ผู้บังคับบัญชาจะพบข้อมูลสมรรถนะ และคะแนนของผู้ใต้บังคับบัญชาตาม
รายชื่อที่เลือกน้ัน แสดงให้เห็นมีโดยกรอบสีเหลืองล้อมรอบ เมื่อประเมิน
ครบทุกข้อแล้วให้คลิกที่ปุ่มประเมินเมื่อมั่นใจ หรือปุ่มยกเลิกหากต้องการ
กลับมาแก้ไขการให้คะแนน                     

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

2. ผลงานของเรา เขาวัดจากอะไร.pptx


การยืนยันผลการประเมนิสมรรถนะ 

คะแนนของสมรรถนะนั้นเกิดจากที่ท่านให้คะแนนใน 5 ข้อค าถาม แต่หากท่าน
เลือก ไม่สังเกตเห็นเป็นค าตอบของข้อใด ข้อถามถัดไปจะไม่มีคะแนนถึงแม้ว่าท่าน
จะเลือกให้อยู่ในระดับ 1 –5 ก็ตาม เช่น ท่านเลือกข้อที่ 2 ในช่องไม่สังเกตเห็น ข้อ
ที่ 3 – 5 จะมีค่าเท่ากับไม่สังเกตเห็น ถึงแม้ว่าท่านจะเลือกในระดับที่มีคะแนนก็
ตาม โดยระบบจะนับคะแนนเฉพาะข้อที่ 1 เท่านั้น 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



การยืนยันผลการประเมนิตัวชี้วัด 

เมื่อประเมินสมรรถนะของผู้ใต้บังคับบัญชาครบทุกรายการ
แล้วให้ คลิกที่ปุ่มติดตามผลเพื่อด าเนินการประเมินตัวชี้วัด 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

รักษน์ ้า  ใจเยน็ 

สายธาร  ช่ืนใจ 



การยืนยันผลการประเมนิตัวชี้วัด 

ระบบจะแสดงข้อมูลและรายละเอียดตัวชี้วัด 
โดยมีแถบสีเหลืองอยู่ในแสดงอยู่ในช่องระดับค่าเป้าหมายที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เลือกไว้  
- หากผู้บังคับบัญชามีความเห็นตรงกันให้คลิกที่ปุ่มยอมรับ 
- หากผู้บังคับบัญชามีความเห็นไม่ตรงกับระดับเป้าหมายที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเลือกไว้ให้ระบุสาเหตุ
ในช่องข้อคิดเห็นเสนอแนะ และคลิกที่ปุ่มไม่ยอมรับ 

กรณียอมรับ 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



การยืนยันผลการประเมนิตัวชี้วัด 

กรณีไม่ยอมรับ 

โดยให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการประเมินให้ครบทุกตัวชี้วัด 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

เห็นวา่ผลงานยงัอยูใ่นระดบั 4 คือมีคู่มือการจดัเกบ็เอกสารฯ เท่านั้น 



ผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าระบบดูคะแนนของตนเอง 

เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการประเมินคะแนนในหัวข้อ
สมรรถนะ และตัวชี้วัดแล้วให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าระบบ
เพื่อตรวจสอบผลคะแนนของตนเองที่เมนูการประเมิน 
เมนูย่อยแบบประเมิน 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

     รักษ์น้ า    ใจเย็น 



ผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าระบบดูคะแนนของตนเอง 

ในหัวข้อสมรรถนะจากสถานะรอยืนยันจะเปลี่ยนเป็นยืนยันแล้ว 
โดยผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถคลิกท่ีปุ่มยืนยันแล้ว เพ่ือดูผลการให้คะแนน 
และเหตุผลหากเลือกตอบไม่ตรงกัน 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



ผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าระบบดูคะแนนของตนเอง 

แสดงรายละเอียดการให้คะแนน และเหตุผลของผู้บังคับบัญชา 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

ในส่วนของงานท่ีเสร็จส้ินแลว้ เม่ือ
ตรวจสอบพบวา่ยงัมีการแกไ้ขใน
เน้ือหาสาระส าคญั บ่อยคร้ัง 



ผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าระบบดูคะแนนของตนเอง 

ในหัวข้อดัชนีชี้วัดหาผู้บังคับบัญชาไม่ยอมรับค่าเป้าหมายของดัชนี 
ชี้วัดรายการใด ระบบจะลบการประเมินตนเองของผู้รับการประเมิน
ในข้อนั้นออก เพ่ือให้ผู้รับการประเมินเลือกใหม่ พร้อมแสดงเหตุผล
ของผู้บังคับบัญชา 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

 ต้นน้ า  ใจดี 



ผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าระบบดูคะแนนของตนเอง 

ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องท าการประเมินใหม่ตามที่ผู้บังคับบัญชาให้เหตุผล หรือ    
น าข้อมูลผลงานเรียนชี้แจงว่าผลงานอยู่ในระดับใด 

หลังจากตกลงเรื่องระดับดัชนีชี้วัดแล้ว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเลือกระดับตามที่ได้ตกลงไว้
และให้ผู้บังคับบัญชาเข้าระบบ เพ่ือยืนยันผลการประเมิน 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



สามารถดูคะแนนต่างๆ ของตนเองได้โดยคลิกที่ เมนูรายงานผล
รายบุคคล เมนูย่อย ผลการประเมิน 

ผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าระบบดูคะแนนของตนเอง 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

     รักษ์น้ า    ใจเย็น 



ผู้ใต้บังคับบัญชา พิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม 

สามารถพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์มได้ที่เมนูรายงานผลรายบุคคล 
เมนูย่อย แบบรายงาน ระบบจะแสดงแบบรายงานต่างๆ ที่ต้องพิมพ์ 
โดยให้คลิกท่ีรูปเครื่องพิมพ์เพื่อสั่งพิมพ์ออกทางปรินท์เตอร์ 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

     รักษ์น้ า    ใจเย็น 



ผู้ใต้บังคับบัญชา พิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม 

ให้คลิกขวาที่แบบเอกสารเลือก พิมพ์ 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



ผู้ใต้บังคับบัญชา พิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม 

 โดยให้ท่านพิมพ์ทุกแบบฟอร์มที่มีให้พิมพ ์

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



การเปลี่ยนรหัสผา่น 

เมื่อคลิกที่เมนูเปลี่ยนรหัสผ่านระบบจะให้ท่านกรอกช่อง
รหัสผ่านเก่า และช่องรหัสผ่านใหม่ 2 ครั้ง และคลิกที่ปุ่ม
เปล่ียน ระบบจะท าการเปลี่ยนรหัสผ่านให้ท่าน 
     หากท่านลืมรหัสผ่านให้ท่านติดต่อ Admin ส านัก 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

     รักษ์น้ า    ใจเย็น 



ออกจากระบบ เมื่อเลิกใช้งาน 

ให้ท่านคลิกที่ออกจากระบบเมื่อต้องการเลิกใช้งานระบบ 
EPP+ เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งานและข้อมูลของท่าน 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

     รักษ์น้ า    ใจเย็น 



รายงานผลภาพรวม ส าหรับผู้บังคับบัญชา 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



รายงานผลภาพรวม ส าหรับผู้บังคับบัญชา 

     โดยมีการก าหนดสิทธิ์
ส าหรับผู้บังคับ บัญชาแต่ละ 
ส านัก/กอง และผู้บริหาร
ระดับกรม 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



 

1. เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บรหิาร  

2. เป็นช่องทางทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคบับญัชาได้แลกเปลีย่น
ความคิดเห็นกันมากขึ้น  

3. การประเมินสมรรถนะเป็นไปตามความเป็นจริงมากยิ่งขึน้  

4. ผู้ประเมินทราบจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง และรู้ว่าตนเองควรจะพัฒนา      
ในส่วนใดบ้าง  

 

   ผลที่ได้จากการน าระบบ EPP+  

  มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมชลประทาน 



43 

 

ระดับความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีองคกรคาดหวัง เปนระดับที่กรมใชเปน
เกณฑในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของขาราชการ จําแนกตามประเภทและ
ระดับตําแหนง โดยการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของขาราชการจะตองประเมิน
เปรียบเทียบสมรรถนะที่ขาราชการมีอยูจริงกับเกณฑระดับความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
องคกรคาดหวังสําหรับแตละสมรรถนะ  ดังน้ี 

ประเภท

ตําแหนง 
ระดับช้ันงาน 

ความรูความสามารถ 

ทักษะ 

สมรรถนะ 

ในการ

ปฏิบัตงิาน 

กฎหมาย

และ

กฎระเบียบ

ราชการ 

สมรรถนะหลกั 

สมรรถน

ะทางการ

บริหาร 

สมรรถนะ

เฉพาะตาม

ลักษณะ

งานท่ี

ปฏิบัต ิ

ขาราชการ

พลเรือน 

ขาราชการ

กรม

ชลประทาน 

อํานวยการ 
ระดับสูง    2   3 2 4 4 2 4 

ระดับตน    1   3 2 3 3 1 3 

วิชาการ 

ทรงคุณวุฒ ิ 5 3 2 5 5 - 5 

เช่ียวชาญ 4 3 2 4 4 - 4 

ชํานาญการพิเศษ 3 3 2 3 3 - 3 

ชํานาญการ 2 2 2 2 2 - 2 

ปฏิบัตกิาร 1 2 2 1 1 - 1 

ท่ัวไป 

ทักษะพิเศษ 4 2 2 2 2 - 2 

อาวุโส 3 2 2 2 2 - 2 

ชํานาญงาน 2 1 1 1 1 - 1 

ปฏิบัตงิาน 1 1 1 1 1 - 1 

หมายเหตุ: ตามที่หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เร่ือง 

มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง

ขาราชการพลเรือนสามัญ ไดกําหนดความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประเภท

อํานวยการ ระดับตน กําหนดใหตองมีความรูความสามารถ ระดับที่ 1 และระดับสูง กําหนดใหตองมีความรู

ความสามารถ ระดับที่ 2 โดยเมื่อเทียบกับคําอธิบายรายละเอียดความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติงานของตําแหนงประเภทวิชาการหรือของตําแหนงประเภททั่วไปจะเทากับระดับที่ 3 และระดับที่ 4 

การประเมินความรูความสามารถและทักษะ  ใหประเมินเทียบกับเกณฑระดับความรู

ความสามารถและทักษะที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงแตละระดับขางตน การประเมินความรูความสามารถ และ

ทักษะในระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน Employee Performance Portfolio (EPP+) หากมีความรูความสามารถ 

และทักษะในระดับที่เกณฑกําหนด ใหตอบคําถามขอ “มีครบตามที่กําหนด”  หากไมมีความรูความสามารถ 

หรือทักษะในระดับที่เกณฑกําหนด ใหตอบคําถามขอ “ไมมีครบตามที่กําหนด”  
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การประเมินสมรรถนะ จะใชตัวชี้วัดพฤติกรรม Key Behavior Indicator (KBIs) ในการประเมินสมรรถนะของขาราชการกรมชลประทาน เพื่อใชใน
การวางแผนการพัฒนารายบุคคล การใหคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการในสวนของสมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยใหประเมิน
สมรรถนะทีละตัวจนครบหมดทุกตัว 

ดัชนีวัดพฤติกรรม Key Behavior Indicator (KBIs) สําหรับการประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

สมรรถนะหลัก 
 

การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation-ACH) : ความมุงม่ันจะปฏบิัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัตงิานที่ผานมาของตนเองหรือเกณฑ

วัดผลสัมฤทธ์ิที่สวนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 พยายามทํางานในหนาที่ให

ถูกตอง 

รอยละของงานที่ไดรบั

มอบหมายซ่ึงมีความผิดพลาด 

ไมมีงานผิดพลาด งานที่ไดรบั

มอบหมายผิดพลาด

นอยกวารอยละ 5 

งานที่ไดรับ

มอบหมายผิดพลาด

ระหวางรอยละ   5-10 

งานที่ไดรับ

มอบหมายผิดพลาด

ระหวางรอยละ11-15 

งานที่ไดรบั

มอบหมายผดิพลาด

ระหวางรอยละ 16-20 

2 ทํางานไดตามเปาหมายที่

ผูบังคับบัญชากําหนด หรือ

เปาหมายของหนวยงานที่

รับผิดชอบ 

รอยละของงานที่ปฏิบตัิบรรลุ

เปาหมาย 

งานบรรลุเปาหมาย

รอยละ 100 

งานบรรลุเปาหมาย

ระหวางรอยละ     

96-99 

งานบรรลุเปาหมาย

ระหวางรอยละ     

91-95 

งานบรรลุเปาหมาย

ระหวางรอยละ     

85-90 

งานบรรลุเปาหมาย

ระหวางรอยละ     

80-84 

3 ปรับปรุงวิธีการทํางานทีท่ําให

ทํางานไดดีย่ิงขึ้น   เร็วขึน้   มี

คุณภาพดีขึ้น  มีประสิทธิภาพ

มากขึน้ หรือทําใหผูรบับริการ

พึงพอใจมาก 

รอยละของงานที่ปฏิบตัิ มีการ

ปรับปรุงและพัฒนาดีขึน้

กวาเดิม 

งานที่ไดรบั

มอบหมายมีการ

ปรับปรุงรอยละ 100 

งานที่ไดรบั

มอบหมายมีการ

ปรับปรุงระหวาง 

รอยละ 96-99 

งานที่ไดรบั

มอบหมายมีการ

ปรับปรุงระหวาง 

รอยละ 91-95 

งานที่ไดรบั

มอบหมายมีการ

ปรับปรุงระหวาง 

รอยละ 85-90 

งานที่ไดรบั

มอบหมายมีการ

ปรับปรุงระหวาง 

รอยละ 80-84 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

4 กําหนดเปาหมายทีท่าทายและ

เปนไปไดยาก เพ่ือใหได

ผลงานที่ดีกวาเดิมอยางเหน็ได

ชัด 

รอยละของงานที่ปฏิบตัิมีการ

กําหนดเปาหมายทีท่าทาย

กวาเดิม 

งานที่ปฏิบัติมีการ

กําหนดเปาหมายที่ 

ทาทายกวาเดิม      

รอยละ 100 

งานที่ปฏิบัติมีการ

กําหนดเปาหมายที่ 

ทาทายกวาเดิม

ระหวางรอยละ     

96-99 

งานที่ปฏิบัติมีการ

กําหนดเปาหมายที่ 

ทาทายกวาเดิม

ระหวางรอยละ     

91-95 

งานที่ปฏิบัติมีการ

กําหนดเปาหมายที่ 

ทาทายกวาเดิม

ระหวางรอยละ     

85-90 

งานที่ปฏิบัติมีการ

กําหนดเปาหมาย   

ที่ทาทายกวาเดิม

ระหวางรอยละ     

80-84 

5 บริหารจัดการทรัพยากร 

เพ่ือใหไดประโยชนสูงสุดตอ

ภารกิจของหนวยงานตามที่

วางแผนไว 

รอยละของงานที่ปฏิบตัิมี

ตนทุนตอหนวยต่ํากวา  

ตนทุนตอหนวย       

ต่ํากวารอยละ 5 

ตนทุนตอหนวย      

ต่ํากวารอยละ 4  

ตนทุนตอหนวย      

ต่ํากวารอยละ 3  

ตนทุนตอหนวย      

ต่ํากวารอยละ 2  

ตนทุนตอหนวย      

ต่ํากวารอยละ 1  
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บริการท่ีดี (Service Mind) : ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอประชาชน ขาราชการ หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 ใหบริการที่เปนมิตร สุภาพ    

ดวยความเต็มใจ และให

ขอมูลขาวสารที่ถูกตอง 

รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการบริการที่

เปนมิตร) 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการ

บริการที่เปนมิตร) 

มากกวารอยละ 90 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการ

บริการที่เปนมิตร) 

ระหวางรอยละ 85-89 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการ

บริการที่เปนมิตร) 

ระหวางรอยละ 80-84 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการ

บริการที่เปนมิตร) 

ระหวางรอยละ 75-79 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการ

บริการที่เปนมิตร) 

ระหวางรอยละ 70-74 

2 ชวยแกปญหาหรือหาแนว

ทางแกไขปญหาทีเ่กิดขึน้แก

ผูรับบริการอยางรวดเร็วไม    

บายเบี่ยงไมแกตัว หรือปด

ภาระ 

รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการแกปญหา

ใหกับผูรับบริการ) 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการ

แกปญหาใหกับ

ผูรับบริการ) 

มากกวารอยละ 90 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการ

แกปญหาใหกับ

ผูรับบริการ) ระหวาง

รอยละ 85-89 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการ

แกปญหาใหกับ

ผูรับบริการ)ระหวาง

รอยละ 80-84 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการ

แกปญหาใหกับ

ผูรับบริการ) ระหวาง

รอยละ 75-79 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการ

แกปญหาใหกับ

ผูรับบริการ) ระหวาง

รอยละ 70-74 

3 ใหขอมูลขาวสารที่เก่ียวของ

กับงานที่กําลังใหบริการอยู 

ซ่ึงเปนประโยชนแก

ผูรับบริการ แมวาผูรับบริการ

จะไมไดถามถึงหรือ ไมทราบ

มากอน 

รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการพัฒนา

วิธีการใหบริการใหมๆ) 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการ

พัฒนาวิธีการ

ใหบริการใหมๆ) 

มากกวารอยละ 90 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการ

พัฒนาวิธีการ

ใหบริการใหมๆ)

ระหวางรอยละ 85-89 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการ

พัฒนาวิธีการ

ใหบริการใหมๆ) 

ระหวางรอยละ 80-84 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการ

พัฒนาวิธีการ

ใหบริการใหมๆ)

ระหวางรอยละ 75-79 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการ

พัฒนาวิธีการ

ใหบริการใหมๆ)

ระหวางรอยละ 70-74 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

4 ใหคําแนะนําทีเ่ปนประโยชน

แกผูรับบริการ เพ่ือ

ตอบสนองความจําเปนหรือ

ความตองการที่แทจริงแก

ผูรับบริการ 

รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการพัฒนา

คุณภาพการใหบริการ) 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการ

พัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการ) มากกวา

รอยละ 90  

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการ

พัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการ) ระหวาง

รอยละ 85-89 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการ

พัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการ) ระหวาง

รอยละ 80-84 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการ

พัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการ) ระหวาง

รอยละ 75-79 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติการ

พัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการ) ระหวาง

รอยละ 70-74 

5 คิดถึงผลประโยชนของผูรับ 

บริการในระยะยาวและพรอม   

ที่จะเปล่ียนวิธี   หรือขัน้ตอน

การใหบริการ   เพ่ือ

ประโยชนสูงสุดของ

ผูรับบริการ 

รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติความผูกพัน 

ของผูรบับริการ) 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติ

ความผูกพันของ

ผูรับบริการ) 

มากกวารอยละ 90   

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติความ

ผูกพันของ

ผูรับบริการ) ระหวาง

รอยละ 85-89 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติความ

ผูกพันของ

ผูรับบริการ) ระหวาง

รอยละ 80-84 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติความ

ผูกพันของ

ผูรับบริการ) ระหวาง

รอยละ 75-79 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (มิติความ

ผูกพันของ

ผูรับบริการ) ระหวาง

รอยละ 70-74 
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การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) : ความสนใจใฝรู ส่ังสม ความรูความสามารถของตนในการปฏบิัติหนาที่ราชการ ดวยการศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องจน

สามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 สามารถศึกษาหาความรูใหมๆ 

ในสาขาอาชีพของตน 

อธิบายองคความรูใหมๆ          

ที่เก่ียวของกับอาชีพของตน      

ไดอยางถูกตอง 

อธิบายองคความรู

ใหมๆ  ทีเ่ก่ียวของ  

กับอาชีพของตนได

พรอมใหเหตุผล

ประกอบ 

อธิบายองคความรู

ใหมๆ และยก 

ตัวอยางองคความรู  

ที่เก่ียวของกับอาชีพ

ของตนไดอยาง

ถูกตอง 

อธิบายองคความรู

ใหมๆ  ทีเ่ก่ียวของ   

กับอาชีพของตน     

ไดอยางถูกตอง 

อธิบายองคความรู

ใหมๆ ทีเ่ก่ียวของ   

กับอาชีพของตน    

ไดบาง  

ไมสามารถอธิบาย

องคความรูใหมๆ     

ที่เก่ียวของกับอาชีพ

ของตนไดอยาง

ถูกตอง 

2 รอบรูในเทคโนโลยี หรือ       

องคความรูใหมๆ และ

แนวโนมวิทยาการสมัยใหม 

ในสาขา อาชีพของตน 

อธิบายแนวโนมวิทยาการ

สมัยใหมที่เก่ียวของกับงาน 

ของตนเองไดอยางถูกตอง   

และมีเหตุมีผล 

อธิบายแนวโนม

วิทยาการสมัยใหม   

ที่เก่ียวของกับงาน

ของตนเองไดอยาง

ถูกตองและมีเหตุ      

มีผล 

อธิบายแนวโนม

วิทยาการสมัยใหม

พรอมยกตัวอยาง      

ที่เก่ียวของกับงาน    

ไดอยางถูกตอง 

อธิบายแนวโนม

วิทยาการสมัยใหม    

ที่เก่ียวของกับงาน 

ของตนเองไดอยาง

ถูกตอง 

อธิบายแนวโนม

วิทยาการสมัยใหม   

ที่เก่ียวของกับงาน

ของตนเองไดบาง 

ไมสามารถอธิบาย

แนวโนมวิทยาการ

สมัยใหมที่เก่ียวของ

กับงานของตนเอง

ได 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

3 สามารถนําวิชาการความรู 

หรือเทคโนโลยีใหมๆ  มา

ประยุกตใชในการปฏบิัติ 

หนาที่ราชการได 

รอยละของงานที่ปฏิบตัิ ที่มี

การประยุกตใช องคความรู  

และเทคโนโลยีใหมๆ 

งานที่ปฏิบัติ             

มีการประยุกตใช  

องคความรู และ

เทคโนโลยีใหมๆ 

มากกวารอยละ 80 

ของกระบวนงาน 

งานที่ปฏิบัติ             

มีการประยุกตใช          

องคความรู และ

เทคโนโลยีใหมๆ 

ระหวางรอยละ     

75-79 ของ

กระบวนงาน 

งานที่ปฏิบัติ             

มีการประยุกตใช            

องคความรู และ

เทคโนโลยีใหมๆ

ระหวางรอยละ       

70-74ของ

กระบวนงาน 

งานที่ปฏิบัติ            

มีการประยุกตใช

องคความรู และ

เทคโนโลยีใหมๆ

ระหวางรอยละ     

65-69 ของ

กระบวนงาน 

งานที่ปฏิบัติ              

มีการประยุกตใช   

องคความรู และ

เทคโนโลยีใหมๆ

ระหวางรอยละ      

60-64 ของ

กระบวนงาน 

4 มีความรูความเช่ียวชาญใน

เรื่อง ที่มีลักษณะเปนสห

วิทยาการ และสามารถนํา

ความรูไป      ปรับใชไดอยาง

กวางขวาง 

รอยละของงานที่ปฏิบตัิ ที่มี

การประยุกตใชองคความรู 

ในลักษณะสหวิทยาการ 

งานที่ปฏิบัตทิี่มีการ

ประยุกตใชองค

ความรู ในลักษณะ

สหวิทยาการ

มากกวารอยละ 80 

ของกระบวนงาน 

งานที่ปฏิบัตทิี่มีการ

ประยุกตใชองค

ความรู ในลักษณะ

สหวิทยาการ

ระหวางรอยละ   

75-79  ของ

กระบวนงาน 

งานที่ปฏิบัตทิี่มีการ

ประยุกตใชองค

ความรู ในลักษณะ

สหวิทยา การ

ระหวาง รอยละ  

70-74 ของ

กระบวนงาน 

งานที่ปฏิบัตทิี่มีการ

ประยุกตใชองค

ความรู ในลักษณะ

สหวิทยาการ

ระหวางรอยละ   

65-69  ของ

กระบวนงาน 

งานที่ปฏิบัตทิี่มีการ

ประยุกตใชองค

ความรู ในลักษณะ 

สหวิทยาการ

ระหวาง รอยละ   

60-64  ของ

กระบวนงาน 

5 สนับสนุนในการจัดสรร

ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ     

ที่เอ้ือตอการพัฒนางานและ

วิทยาการใหมๆ 

ระดับความสําเร็จในการ

พัฒนาระบบสนบัสนุน

การเรียนรูภายใน

หนวยงาน 

มีการนําระบบ

สนับสนุนการ

เรียนรูใหมๆมาใช

ในการพัฒนางาน

เชน ระบบ E-

Knowledge 

มีการส่ือสารการนํา

ระบบสนบัสนุน

การเรียนรูใหมๆ มา

ใชในการพัฒนางาน 

มีการพัฒนา

ปรับปรุงระบบ

สนับสนุนการ

เรียนรู 

มีการศึกษาและ

วิเคราะหระบบ

สนับสนุนการ

เรียนรูใหมๆมาใช

ในการพัฒนางาน 

มีการวางแผนพัฒนา

ระบบสนบัสนุนการ

เรียนรูใหมๆมาใช

ในการพัฒนางาน 
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การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม  (Integrity) : การดํารงตนและประพฤติปฏิบัตอิยางถูกตองเหมาะสมทัง้ตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยา

ขาราชการเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการ 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 ยึดม่ันในจรรยาขาราชการ 

และปฏบิัติหนาที่ตามกฎหมาย

ระเบียบ และวินัยของ

ขาราชการ 

การถูกตักเตือนทางวินัย ไมเคยถูกตักเตือน

ทางวินัยและไดรับ

รางวัลยกยองการ   

ทําความด ี

 

ไมเคยถูกตักเตือน

ทางวินัยและไดรับ 

คําชมเชย 

ไมเคยถูกตักเตือน

ทางวินัย 

เคยถูกตักเตือนทาง

วินัย 1 ครั้ง 

เคยถูกตักเตือนทาง

วินัยมากกวา 1 ครั้ง 

2 รักษาคําพูดมีสัจจะและเช่ือถือ

ได 

ปฏิบตัิตามคําพูดที่ไดกลาวไว รักษาคําพูดและ

ปฏิบตัิตามทุกครั้ง 

รักษาคําพูด แตไม

ปฏิบตัิตามทุกครั้ง 

รักษาคําพูดที่ได 

กลาวไว  

ไมรักษาคําพูด          

1 ครั้ง 

ไมรักษาคําพูด

มากกวา 1 ครั้ง 

 

3 ยึดม่ันในหลักการ 

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพและ

จรรยาขาราชการ เพ่ือใหเกิด

ประโยชนแกทางราชการ 

ปฏิบตัิตอผูอ่ืนดวยความ        

เทาเทียม ไมมีอคต ิ

ปฏิบตัิตอผูอ่ืนอยาง

เทาเทียมและไมมี

อคต ิ

ใหโอกาสกับผูอ่ืน

อยางเทาเทียม ไมมี

อคต ิ

ใหความใสใจตอ

ความรูสึกของผูอ่ืน

อยางเทาเทียมกัน 

ใหความสําคัญตอ

ผูอ่ืนอยางเทาเทียม 

ไมมีอคต ิ

มีขอรองเรียน

เก่ียวกับการปฏิบัติ 

ตอผูอ่ืนแบบลักล่ัน

ไมเทาเทียมกัน 

 

4 ยืนหยัดเพ่ือความถูกตองกลา

ตัดสินใจปฏบิัตหินาที่ราชการ

โดยมุงพิทักษผลประโยชน

ของทางราชการ 

ปฏิบตัิโดยยึดผลประโยชน

ของประเทศ แมตนเองจะอยู

ในสถานการณที่ลําบาก 

กลาตัดสินใจในส่ิง

ที่ถูกตองระหวาง

กรม แมตองเกิดผล

ตอตําแหนงหนาที ่

กลาตัดสินใจใหเกิด

ความเทาเทียม

ระหวางกรม 

กลาตัดสินใจใหเกิด

ความเทาเทียม

ระหวางหนวยงาน 

กลาตัดสินใจและ

ปฏิบตัิตอผูใต     

บังคบับัญชาทุกคน

อยางเทาเทียม 

มีขอรองเรียน

เก่ียวกับการส่ังการ

ในหนาที ่
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

5 ยืนหยัดพิทักษผลประโยชน

ช่ือเสียงของประเทศแมใน

สถานการณที่เส่ียงตอความ

ม่ันคงในหนาที่การงาน 

ปฏิบตัิโดยยึดผลประโยชน

ของประเทศ แมจะกระทบตอ

ตําแหนงหนาทีข่องตนเอง 

ปกปอง

ผลประโยชนของ

ประเทศแมจะ

กระทบตอตําแหนง

หนาที่ตนเอง 

ปกปอง

ผลประโยชนของ

ประเทศแมตอง

กระทบตอเงินเดือน

และคาตอบแทน 

ปกปอง

ผลประโยชนของ

ประเทศโดยไมรูจัก

เหนด็เหนื่อย 

ปกปอง

ผลประโยชนของ

ประเทศแมตอง

ทํางานดวยความ

ยากลําบาก 

มีขอรองเรียน

เก่ียวกับการทุจริต  

ในตําแหนง 
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การทํางานเปนทีม (Teamwork) : ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืน เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงาน หรือสวนราชการ โดยผูปฏิบัตมีิฐานะเปนสมาชิก ไมจําเปนตองมีฐานะหัวหนาทีม รวมทั้ง

ความสามารถ ในการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 ทํางานในสวนตนที่ไดรบั

มอบหมายสําเร็จ 

รอยละความสําเร็จของงาน       

ที่รับผดิชอบภายในทีม 

งานที่ไดรบั

มอบหมายจากทีม

สําเร็จรอยละ 100 

งานที่ไดรบั

มอบหมายจากทีม

สําเร็จระหวางรอยละ 

95-99 

งานที่ไดรบั

มอบหมายจากทีม

สําเร็จระหวางรอยละ 

90-94 

งานที่ไดรบั

มอบหมายจากทีม

สําเร็จระหวางรอยละ 

85-89 

งานที่ไดรบั

มอบหมายจากทีม

สําเร็จระหวางรอยละ 

80-84 

2 ใหขอมูลและความรวมมือกับ

ผูอ่ืนในทีมดวยดทีี่เปน

ประโยชน 

รอยละความพึงพอใจของ         

ผูรวมทีม 

ความพึงพอใจของ   

ผูรวมทีมมากกวา 

รอยละ 80 

ความพึงพอใจของ   

ผูรวมทีมระหวาง 

รอยละ 75-79 

ความพึงพอใจของ   

ผูรวมทีมระหวาง 

รอยละ 70-74 

ความพึงพอใจของ   

ผูรวมทีมระหวาง 

รอยละ 65-69 

ความพึงพอใจของ   

ผูรวมทีมระหวาง 

รอยละ 60-64 

 

3 การรวมตัดสินใจ และวางแผน

ในการทํางานของทีม 

ระดับความสําเร็จในการ

ประสานงานภายในทีม 

การประสานงาน

บรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมาย 

มีการเลือกใชกลยุทธ

ที่เหมาะสมในการ

ประสานงาน 

มีการวิเคราะห

กลุมเปาหมายทีจ่ะ

ประสานงาน 

 

มีการวางแผนการ

ประสานงาน 

สรางความสัมพันธ  

ที่ดีตอผูรวมทีม 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

4 ใหความชวยเหลือเก้ือกูลแก

เพ่ือนรวมทีมในวาระตางๆ     

ใหงานสําเรจ็ 

ระดับความสําเร็จในการ

ปฏิบตัิงานรวมกันของทีม 

ความสําเร็จของงาน

เม่ือเทียบกับแผนงาน

ซ่ึงเกิดจากการเขาไป

เปนสวนหนึ่งของ

ทีมงานระหวาง     

รอยละ 41-50 

ความสําเร็จของงาน

เม่ือเทียบกับแผนงาน

ซ่ึงเกิดจากการเขาไป

เปนสวนหนึ่งของ

ทีมงานระหวาง    

รอยละ 31-40 

 

ความสําเร็จของงาน

เม่ือเทียบกับแผนงาน

ซ่ึงเกิดจากการเขาไป

เปนสวนหนึ่งของ

ทีมงานระหวาง    

รอยละ 21-30 

ความสําเร็จของงาน

เม่ือเทียบกับแผนงาน

ซ่ึงเกิดจากการเขาไป

เปนสวนหนึ่งของ

ทีมงานระหวาง    

รอยละ 11-20 

ความสําเร็จของงาน

เม่ือเทียบกับแผนงาน

ซ่ึงเกิดจากการเขาไป

เปนสวนหนึ่งของ

ทีมงานระหวาง    

รอยละ 1-10 

5 ความสามารถในการนําทีม ระดับความสําเร็จของงาน    

ของทีมเม่ือเทียบกับ

แผนงาน 

ความสําเร็จของงาน

ของทีมเม่ือเทียบกับ

แผนงานรอยละ 100 

ความสําเร็จของงาน

ของทีมเม่ือเทียบกับ

แผนงานระหวาง  

รอยละ 95-99 

ความสําเร็จของงาน

ของทีมเม่ือเทียบกับ

แผนงานระหวาง  

รอยละ 90-94 

ความสําเร็จของงาน

ของทีมเม่ือเทียบกับ

แผนงานระหวาง  

รอยละ 85-89 

ความสําเร็จของงาน

ของทีมเม่ือเทียบกับ

แผนงานระหวาง  

รอยละ 80-84 
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การดําเนินงานเชิงรกุ  (Pro activeness) : การเล็งเห็นปญหาหรือโอกาสพรอมทั้งจัดการเชิงรุกกับปญหานั้นโดยอาจไมมีใครรองขอและอยางไมยอทอ  หรือใชโอกาสนั้นใหเกิดประโยชนตองาน ตลอดจนการ

คิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ เก่ียวกับงานดวย เพ่ือแกปญหา ปองกันปญหา หรือสรางโอกาสดวย 

 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 เห็นปญหาหรือโอกาสระยะ

ส้ันและลงมือดําเนนิการ 

รอยละของปญหาที่ไมยุงยาก

และไมซับซอนที่สามารถ

ดําเนินการแกไขไดสําเรจ็ 

ปญหาไดรบัการแกไข

สําเร็จ      รอยละ 100 

ปญหาไดรบัการแกไข

สําเร็จระหวางรอยละ 

95-99 

ปญหาไดรบัการแกไข

สําเร็จระหวางรอยละ 

90-94 

ปญหาไดรบัการแกไข

สําเร็จระหวางรอยละ 

85-89 

ปญหาไดรบัการแกไข

สําเร็จระหวางรอยละ 

80-84 

 

2 จัดการปญหาเฉพาะหนาหรือ

เหตุวิกฤติ 

รอยละของปญหาที่มีความ

ยุงยากที่สามารถดําเนินการ

แกไขไดสําเร็จ 

ปญหาที่ยุงยากไดรับ

การแกไขสําเร็จ  

รอยละ 100 

ปญหาที่ยุงยากไดรับ

การแกไขสําเร็จ

ระหวางรอยละ 

95-99 

ปญหาที่ยุงยากไดรับ

การแกไขสําเร็จ

ระหวางรอยละ  

90-94 

ปญหาที่ยุงยากไดรับ

การแกไขสําเร็จ

ระหวางรอยละ 

 85-89 

ปญหาที่ยุงยากไดรับ

การแกไขสําเร็จ

ระหวางรอยละ  

 80-84 

 

3 เตรียมการลวงหนา เพ่ือสราง

โอกาส หรือหลีกเล่ียงปญหา

ระยะส้ัน 

ระดับความสําเร็จในการนํา

วิธีการใหมๆ มาใชแกปญหา    

ที่ไมยุงยากซับซอน 

มีการนําผลการแกไข

ปญหาไปประยุกตใช

เพ่ือแกไขปญหาใน

ดานอ่ืนๆ 

 

มีการติดตามผลการ

นําวิธีการแกไขปญหา 

ทดลองนําวิธีการ

แกปญหาใหมๆ       

มาใช 

มีการวางแผนการนํา

วิธีการใหมๆ มาใช

แกปญหาที่ไมยุงยาก 

วิเคราะหปญหาที่ไม

ยุงยากซับซอน 

 
 
 
 



55 

 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

4 เตรียมการลวงหนา เพ่ือสราง

โอกาส หรือหลีกเล่ียงปญหา      

ที่อาจเกิดขึ้นในระยะปานกลาง 

ระดับความสําเร็จในการนํา

วิธีการใหมๆ มาใชแกปญหา    

ที่มีความยุงยาก 

มีการนําผลการแกไข

ปญหาไปถายทอดเพ่ือ

เปนบทเรียนกับ

หนวยงานอ่ืน 

 

มีการติดตามผลการ

นําวิธีการแกไขปญหา 

ทดลองนําวิธีการ

แกปญหาใหมๆ      มา

ใช 

มีการวางแผนการนํา

วิธีการใหมๆ มาใช

แกปญหาที่มีความ

ยุงยาก 

วิเคราะหปญหาที่มี

ความยุงยากได 

5 เตรียมการลวงหนา เพ่ือสราง

โอกาส หรือหลีกเล่ียงปญหา     

ที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว 

ระดับความสําเร็จในการนํา

วิธีการใหมๆ มาใชแกปญหา    

ที่มีความยุงยากซับซอนใน  

ระยะยาว 

มีการนําผลการแกไข

ปญหาไปเก็บรวบรวม

อยางเปนระบบเพ่ือ

หลีกเล่ียงปญหาเดิม

หรือที่ใกลเคียงใน

อนาคต 

 

มีการติดตามผลการ

นําวิธีการแกไขปญหา 

ทดลองนําวิธีการ

แกปญหาใหมๆ       

มาใช 

มีการวางแผนการนํา

วิธีการใหมๆ มาใช

แกปญหาที่มีความ

ยุงยากและซับซอนสูง 

วิเคราะหปญหาที่มี

ความยุงยาก

ซับซอนในระยะ

ยาว 
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ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน  (Mission Acumen) : ความรูและความเขาใจในภารกิจ และขั้นตอนดําเนนิงานของกรมชลประทานรวมทั้งความสามารถในการระบุไดถึงกลุมผูมีสวนไดเสีย 

(Stakeholders)  ในการดําเนินงานของกรมชลประทาน และภารกิจใหมๆ  ที่เก่ียวของที่กรมชลประทานไดรับมอบหมาย 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 รูและเขาใจบทบาทหนาที่ของ

ตนตอบสนองเปาหมายหลัก  

ของกรมชลประทานได 

อธิบายบทบาทหนาที่ของ

ตนเองไดครบถวนและ

ถูกตอง 

อธิบายบทบาทหนาที่

ของตนเองไดครบถวน 

ถูกตอง รวมทั้ง

เปาหมาย และ

ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

อธิบายบทบาท

หนาทีข่องตนเองได

ครบถวนและ

ถูกตอง 

อธิบายบทบาท

หนาทีข่องตนเองได

ถูกตอง 

อธิบายบทบาท

หนาทีข่องตนเองได

ครบถวน 

อธิบายความ

คาดหวังขององคกร

ที่มีตอตําแหนงของ

ตนเองไดถูกตอง 

2 รูและเขาใจถึงภารกิจหลัก

และภารกิจรองของกรม

ชลประทาน 

อธิบายภารกิจหลัก และ

ภารกิจรองของกรม

ชลประทานไดครบถวนและ

ถูกตอง 

อธิบายภารกิจหลัก 

และภารกิจรองของ

กรมชลประทานได

ครบถวนและถูกตอง 

อธิบายภารกิจหลัก 

และภารกิจรองของ

กรมชลประทานได

ถูกตอง 

อธิบายภารกิจหลัก 

และภารกิจรองของ

กรมชลประทานได

ครบถวน 

อธิบายภารกิจหลัก 

ของกรม

ชลประทานได

ครบถวนและ

ถูกตอง 

อธิบายภารกิจหลัก 

ของกรม

ชลประทานได

ครบถวน 

3 ช้ีแจงใหสมาชิกในทีมเขาใจ

ถึงภารกิจ เปาหมาย และกล

ยุทธของกรมชลประทาน 

อธิบายภารกิจ วิสัยทัศน 

เปาหมาย และกลยุทธของ   

กรมชลประทานใหสมาชิก

เขาใจไดครบถวนและ

ถูกตอง 

อธิบายวิสัยทัศน

ภารกิจ เปาหมาย และ

กลยุทธของกรม

ชลประทานใหสมาชิก

เขาใจไดครบถวนและ

ถูกตอง 

อธิบายภารกิจ 

เปาหมายและกล

ยุทธของกรม

ชลประทานให

สมาชิกเขาใจได

ครบถวนและ

ถูกตอง 

อธิบายภารกิจ 

เปาหมายของกรม

ชลประทานให

สมาชิกเขาใจได

ครบถวนและ

ถูกตอง 

อธิบายภารกิจของ

กรมชลประทานให

สมาชิกเขาใจได

ครบถวนและ

ถูกตอง 

อธิบายภารกิจของ

กรมชลประทานให

สมาชิกเขาใจได

ครบถวน 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

4 สามารถกําหนดกลยุทธ

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายใน

การดําเนินงานของหนวยงาน

ใหสอดคลองกับเปาหมายใน

การดําเนินงานของกรม

ชลประทาน 

มีกลยุทธ และคาเปาหมาย

ของหนวยงานอยางเปน

รูปธรรมและสอดคลองกับ

กรมชลประทาน โดย

สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได 

มีกลยุทธ และคา

เปาหมายของ

หนวยงานอยางเปน

รูปธรรมและ

สอดคลองกับกรม

ชลประทานโดย

สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิ

ได 

มีกลยุทธ และคา

เปาหมายของ

หนวยงานอยางเปน

รูปธรรมและ

สอดคลองกับกรม

ชลประทาน 

มีกลยุทธ และคา

เปาหมายของ

หนวยงานอยางเปน

รูปธรรม 

มีกลยุทธ และคา

เปาหมายของ

หนวยงาน 

มีกลยุทธของ

หนวยงาน 

5 ระบุชองทางหรือโอกาสใน

การขยายงาน และบริการของ

กรมชลประทานไปสู

ประชาชน และแสวงหา

เครือขายภายนอก เพ่ือบรรลุ

เปาหมายในการทํางาน

รวมกัน 

นําเสนอโครงการใหมๆ ได

อยางเปนรปูธรรม 

มี 4 โครงการใหม    ที่

สามารถปฏิบัติไดอยาง

เปนรปูธรรม 

มี 3 โครงการใหม     

ที่สามารถปฏิบัติได

อยางเปนรปูธรรม 

มี 2 โครงการใหม     

ที่สามารถปฏิบัติได

อยางเปนรปูธรรม 

มี 1 โครงการใหม    

ที่สามารถปฏิบัติได

อยางเปนรปูธรรม 

ไมมีโครงการใหมๆ  

นําเสนอ 
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5.2  สมรรถนะทางการบริหาร 

สภาวะผูนํา (Leadership) : ความสามารถ หรือความตั้งใจทีจ่ะรบับทในการเปนผูนําของกลุม กําหนดทศิทาง เปาหมาย วิธีการทํางาน ใหทีมปฏบิัติงานไดอยางราบรืน่ เต็มประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงคของสวนราชการ 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 ดําเนินการประชุมไดดีและ

คอยแจงขาวสารความ

เปนไปโดยตลอด 

ดําเนินการประชุมไดด ี เปนประธานในที่

ประชุมไดด ี

เปนคณะทํางานใน  

ที่ประชุมไดด ี

เปนกรรมการใน      

ที่ประชุมไดด ี

เปนเลขานุการใน    

ที่ประชุมไดด ี

เปนผูชวย เลขานุการ

ในทีป่ระชุมไดด ี

2 เปนผูนําในการทํางานของ

กลุมและใชอํานาจอยาง

ยุติธรรม 

ใชอํานาจอยางยุติธรรม 

 

 

งานในกลุมงานที่

ตนเองเปนผูนําไม

ผิดพลาดเลย 

งานในกลุมงานที่

ตนเองเปนผูนํา

ผิดพลาดรอยละ      

1-5 

 

งานในกลุมงานที่

ตนเองเปนผูนํา

ผิดพลาดรอยละ      

6-10 

งานในกลุมงานที่

ตนเองเปนผูนํา

ผิดพลาดรอยละ    

11-15 

งานในกลุมงานที่

ตนเองเปนผูนํา

ผิดพลาดรอยละ    

16-20 

3 ใหการดูแลและชวยเหลือ

ทีมงานในการปฏิบัติงาน

ใหบรรลุผลสําเร็จ 

ใหการชวยเหลือทีมงานให

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

งานในโครงการที่

ตนเองเปนผูนําไม

ผิดพลาดเลย 

งานในโครงการที่

ตนเองเปนผูนํา

ผิดพลาดรอยละ      

1-5 

งานในโครงการที่

ตนเองเปนผูนํา

ผิดพลาดรอยละ      

6-10 

 

งานในโครงการที่

ตนเองเปนผูนํา

ผิดพลาดรอยละ    

11-15 

งานในโครงการที่

ตนเองเปนผูนํา

ผิดพลาดรอยละ    

16-20 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

4 ประพฤติตนสมกับเปนผูนํา มีความเปนธรรมและความ

โปรงใสในการปฏิบัติงาน 

งานในหนวยงาน     

ที่ตนเองเปนผูนําไม

ผิดพลาดเลย 

งานในหนวยงาน     

ที่ตนเองเปนผูนํา

ผิดพลาดรอยละ      

1-5 

 

งานในหนวยงาน     

ที่ตนเองเปนผูนํา

ผิดพลาดรอยละ      

6-10 

งานในหนวยงาน     

ที่ตนเองเปนผูนํา

ผิดพลาดรอยละ    

11-15 

งานในหนวยงาน     

ที่ตนเองเปนผูนํา

ผิดพลาดรอยละ    

16-20 

5 นําทีมงานใหกาวไปสูพันธกิจ 

ระยะยาวขององคกร 

สามารถนําทีมงานเพ่ือให    

พันธกิจระยะยาวสําเร็จลุลวงได 

งานในสํานักที่ตนเอง

เปนผูนําไมผิดพลาด

เลย 

งานในสํานักที่ตนเอง

เปนผูนําผิดพลาด 

รอยละ  1-5 

 

งานในสํานักที่ตนเอง

เปนผูนําผิดพลาด  

รอยละ 6-10 

งานในสํานักที่ตนเอง

เปนผูนําผิดพลาด  

รอยละ 11-15 

งานในสํานักที่ตนเอง

เปนผูนําผิดพลาด 

รอยละ 16-20 
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วิสัยทัศน (Visioning) : ความสามารถในการกําหนดทศิทาง ภารกิจ และเปาหมายการทํางานที่ชัดเจนและความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจเพ่ือใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 รู เขาใจวางานที่ทําอยูนัน้

เก่ียวของหรือตอบสนองตอ

วิสัยทัศนของสวนราชการ

อยางไร 

อธิบายความเก่ียวของของ

งานตอวิสัยทัศนได 

อธิบายความ

เก่ียวของของงาน  

ตอวิสัยทัศนได 

เขาใจความ

เก่ียวของของงาน

ตนเองตอเปาหมาย

สํานัก 

 

เขาใจความ

เก่ียวของของงาน

ตนเองตอเปาหมาย

หนวยงาน 

เขาใจความคาดหวัง

องคกรตอผลงานใน

ตําแหนง 

ไมสามารถอธิบาย

งานได 

2 อธิบายใหผูอ่ืนรูและเขาใจ

วิสัยทัศนและเปาหมายการ

ทํางานของหนวยงานได 

อธิบายใหผูอ่ืนเขาใจ

วิสัยทัศน และเปาหมายได

อยางครบถวนและถูกตอง 

อธิบายใหผูอ่ืน

เขาใจวิสัยทัศน และ

เปาหมายไดอยาง

ครบถวนและ

ถูกตอง 

 

อธิบายใหผูอ่ืน

เขาใจวิสัยทัศน และ

เปาหมายไดอยาง

ถูกตอง 

อธิบายใหผูอ่ืน

เขาใจวิสัยทัศน และ

เปาหมายไดอยาง

ครบถวน 

อธิบายใหผูอ่ืน

เขาใจเปาหมายของ

หนวยงานได  

ไมสามารถอธิบาย

ใหผูอ่ืนเขาใจ

วิสัยทัศน และ

เปาหมายของ

หนวยงานได 

3 โนมนาวใหสมาชิกในทีมเกิด

ความเต็มใจและกระตือรือรน    

ที่จะปฏบิัติหนาที่ราชการเพ่ือ

ตอบสนองตอวิสัยทศัน 

ระดับความสําเร็จในการ      

โนมนาวการปฏิบตัิงานของ

สมาชิกทีมใหบรรลุตาม

วิสัยทัศน 

การปฏิบัตงิานของ

สมาชิกทีมบรรลุ

เปาหมายตาม

วิสัยทัศนระหวาง 

รอยละ 91-100 

การปฏิบัตงิานของ

สมาชิกทีมบรรลุ

เปาหมายตาม

วิสัยทัศนระหวาง 

รอยละ 81-90 

การปฏิบัตงิานของ

สมาชิกทีมบรรลุ

เปาหมายตาม

วิสัยทัศนระหวาง 

รอยละ 71-80 

การปฏิบัตงิานของ

สมาชิกทีมบรรลุ

เปาหมายตาม

วิสัยทัศนระหวาง 

รอยละ 61-70 

 

การปฏิบัตงิานของ

สมาชิกทีมไมบรรลุ

เปาหมายตาม

วิสัยทัศน 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

4 ริเริ่มและกําหนดนโยบายใหม 

เพ่ือตอบสนองตอการนํา

วิสัยทัศนไปสูความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จในการ

พัฒนานโยบายใหมๆ เพ่ือ

ตอบสนองวิสัยทัศน 

มีการประกาศ

นโยบายใหมๆ  เพ่ือ

ตอบสนอง

วิสัยทัศน 

มีการวิจัยนโยบาย

ใหมๆ เพ่ือ

ตอบสนองวิสัยทัศน  

มีการพัฒนา

นโยบายใหมๆ  เพ่ือ

ตอบสนอง

วิสัยทัศน 

 

มีการศึกษาและ

วิเคราะหนโยบาย

ใหมๆ 

ไมมีการริเริ่มและ

กําหนดนโยบาย

ใหมๆ 

5 ทบทวนวิสัยทัศน เปาหมาย  

และทิศทางในการปฏิบตัิ

หนาทีข่องสวนราชการ

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนซ่ึง

สอดคลองกับวิสัยทัศน

ระดับประเทศ 

ระดับความสําเร็จในการ 

ทบทวนและพัฒนาวิสัยทัศน

สวนราชการใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศนระดบัประเทศ 

มีการประกาศ

วิสัยทัศน เปาหมาย 

และทิศทางในการ

ปฏิบตัิหนาที่ของ

สวนราชการ 

มีการเช่ือมโยง

วิสัยทัศนสวน

ราชการเขากับ

วิสัยทัศน

ระดับประเทศ 

มีการปรับเปล่ียน

วิสัยทัศน เปาหมาย 

และทิศทางในการ

ปฏิบตัิหนาที่ของ

สวนราชการ 

มีการศึกษาและ

วิเคราะห เปาหมาย 

และทิศทางในการ

ปฏิบตัิหนาที่ของ

สวนราชการ 

ไมมีการทบทวน

วิสัยทัศนเปาหมาย 

และทิศทางในการ

ปฏิบตัิหนาที่ของ

สวนราชการ 
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การวางกลยุทธภาครัฐ  (Strategic Orientation) : ความเขาใจวิสัยทัศนและนโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธของสวนราชการได  

 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 เขาใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้ง 

กลยุทธของภาครัฐและสวน

ราชการ วาสัมพันธ เช่ือมโยง  

กับภารกิจของหนวยงานทีต่น

ดูแลรับผดิชอบอยางไร 

อธิบายความเช่ือมโยง

นโยบายภารกิจ และกลยุทธ

ของภาครัฐกับหนวยงานได

อยางถูกตองและเปนรูปธรรม 

อธิบายความเช่ือมโยง

นโยบายภารกิจ และ

กลยุทธของภาครัฐกับ

หนวยงานไดอยาง

ถูกตองและเปน

รูปธรรม 

อธิบายความ

เช่ือมโยงนโยบาย

ภารกิจ และกลยุทธ

ของภาครัฐกับ

หนวยงานไดอยาง

ถูกตอง 

อธิบายความ

เช่ือมโยงนโยบาย

ภารกิจ และกลยุทธ

ของภาครัฐกับ

หนวยงานได 

อธิบายความ

เช่ือมโยงนโยบาย 

ภารกิจ และกลยุทธ

ของภาครัฐกับ

หนวยงานไดบาง 

แตยังไมถูกตอง

ทั้งหมด 

ไมสามารถอธิบาย

ความเช่ือมโยง

นโยบายภารกิจ 

และกลยุทธของ

ภาครัฐกับ

หนวยงานไดอยาง

ถูกตอง 

2 การกําหนดกลยุทธของ

หนวยงานทีต่นดูแล

รับผิดชอบใหสอดคลองกับ

กลยุทธภาครัฐได 

สามารถกําหนดกลยุทธของ

หนวยงานไดอยางถูกตอง

และครบถวน โดยสอดคลอง

กับกลยุทธภาครัฐได 

สามารถกําหนด        

กลยุทธของหนวยงาน

ไดอยางถูกตอง  และ

ครบถวนสอดคลองกับ

กลยุทธภาครัฐได 

สามารถกําหนด     

กลยุทธของ

หนวยงานไดอยาง

ถูกตองและ

ครบถวน 

สามารถกําหนด     

กลยุทธของ

หนวยงานไดอยาง

ถูกตอง 

สามารถกําหนด     

กลยุทธของ

หนวยงานได

ถูกตองบางสวน 

ไมมีการกําหนด    

กลยุทธของ

หนวยงาน 

3 ประยุกตใชทฤษฎี หรือ

แนวคิดซับซอน ในการคิด

และพัฒนาเปาหมายหรือกล

ยุทธของหนวยงานทีต่นดูแล

รับผิดชอบ 

สามารถประยุกตใชทฤษฎี       

ที่ซับซอนและบูรณาการใน

การกําหนดกลยุทธ เชน 

Scenario Planning 

สามารถประยุกตใช

ทฤษฎีที่ซับซอน และ

บูรณาการในการ

กําหนดกลยุทธ เชน 

Scenario Planning 

สามารถประยุกต 

ใชทฤษฎีที่ซับซอน

ในการกําหนดกล

ยุทธ เชน 7S 

มีการประยุกตใช

ทฤษฎีอยางงายใน

การกําหนดกลยุทธ 

เชน SWOT 

มีการประยุกตใช

แนวคิดและ

หลักการอยางงาย

ในการกําหนดกล

ยุทธ เชน  Goal 

Setting 

ไมมีการประยุกตใช

ทฤษฎีที่ซับซอนใน

การกําหนดกลยุทธ 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

4 คาดการณสถานการณ 

ประเด็น หรือปญหาทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

ภายในประเทศ หรือของโลก

โดยมองภาพในลักษณะองค

รวม เพ่ือใชในการกําหนดกล

ยุทธภาครัฐหรือสวนราชการ 

สามารถอธิบายปจจัยภายใน 

และภายนอกที่มีผลกระทบ

กับระดับความสําเร็จกลยุทธ

ของหนวยงาน สวนราชการ

และยุทธศาสตรภาครัฐ 

สามารถอธิบาย

ปจจัยภายใน และ

ภายนอกที่มี

ผลกระทบกับระดบั

ความสําเร็จ กลยุทธ

ของหนวยงาน สวน

ราชการและ

ยุทธศาสตรภาครัฐ 

 

สามารถอธิบาย

ปจจัยภายใน และ

ภายนอกทีมี่

ผลกระทบกับระดบั

ความสําเร็จ กลยุทธ

ของหนวยงานและ    

สวนราชการ 

สามารถอธิบาย

ปจจัยภายใน และ

ภายนอกที่มี

ผลกระทบกับระดบั

ความสําเร็จ กลยุทธ

ของหนวยงาน 

สามารถอธิบาย

ปจจัยภายในที่มี

ผลกระทบกับระดบั

ความสําเร็จ กลยุทธ

ของหนวยงาน 

ไมสามารถอธิบาย

ปจจัยภายใน และ

ภายนอกที่มี

ผลกระทบกับระดบั

ความสําเร็จกลยุทธ

ของหนวยงาน 

5 ปรับเปล่ียนทิศทางกลยุทธให

สอดคลองกับบริบทที่

เปล่ียนแปลง 

สามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ

ใหสอดคลองกับบริบทที่

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา และ

มีการประเมินความเส่ียง

อยางตอเนื่อง 

มีการปรับเปล่ียน

แผนกลยุทธให

สอดคลองกับบริบท

ที่เปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา และมี

การประเมินความ

เส่ียงอยางตอเนื่อง 

 

มีการปรับเปล่ียน   

กลยุทธให

สอดคลองกับ

บริบททีเ่ปล่ียน 

แปลงตลอดเวลา 

มีการปรับเปล่ียน

แผนกลยุทธให

สอดคลองกับบริบท

ที่เปล่ียนแปลงบาง 

ไมมีการปรับเปล่ียน

แผนกลยุทธให

สอดคลองกับบริบท

ที่เปล่ียนแปลง 

ไมเห็นวา

จําเปนตอง

ปรับเปล่ียนแผนกล

ยุทธใหสอดคลอง 

กับบริบทที่      

เปล่ียนแปลง 
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ศักยภาพเพือ่นําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) : ความสามารถในการกระตุน หรือผลักดันหนวยงานไปสูการปรบัเปล่ียนทีเ่ปนประโยชน  รวมถึงการส่ือสารใหผูอ่ืนรับรู เขาใจ และ

ดําเนินการให การปรับเปล่ียนนั้นเกิดขึ้นจริง 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 รับรูและเขาใจเหตุผลของ

สถานการณการเปล่ียนแปลง 

อธิบายสถานการณการ

เปล่ียนแปลงไดอยาง

ครบถวนและถูกตอง 

อธิบายสถานการณ

การเปล่ียนแปลงได

อยางครบถวนและ

ถูกตอง 

 

อธิบายสถานการณ

การเปล่ียนแปลงได

อยางถูกตอง 

อธิบายสถานการณ

การเปล่ียนแปลงได

อยางครบถวน 

อธิบายสถานการณ

การเปล่ียนแปลงได

บาง แตไมครบถวน

ทั้งหมด 

ไมสามารถอธิบาย

สถานการณการ

เปล่ียนแปลงได 

2 การมีสวนรวมและสนับสนุน  

ในการปรับเปล่ียน 

ใหความรวมมือในการ

ปรับเปล่ียนองคกร 

เขารวมกิจกรรม

ดวยตนเองและ

สนับสนุนให

ผูใตบงัคบับัญชา   

เขารวม 

 

ใหความรวมมือ

และสนับสนุนให

ผูใตบงัคบับัญชา   

เขารวม 

ใหความรวมมือ

และมอบหมายให

ผูใตบงัคบับัญชา   

เขารวม 

ตนเองใหความ

รวมมือในการเขา

รวมกิจกรรม

ปรับเปล่ียนองคกร 

ไมใหความรวมมือ

ในการปรับเปล่ียน

องคกร 

3 สรางความเขาใจ กระตุนและ

สรางแรงจูงใจใหสมาชิก

องคกรเห็นความจําเปน และ

ความ    สําคัญของการ

เปล่ียนแปลง 

ระดับความสําเร็จในการสราง

แรงจูงใจในการเปล่ียนแปลง

การปฏิบัตงิานของสมาชิกใน

องคกร 

สงเสริมและ

สนับสนุนคน เงิน 

และอุปกรณเพ่ือให

มีการเปล่ียนแปลง

องคกร 

 

สงเสริมและ

สนับสนุนเงนิ

เพ่ือใหมีการ

เปล่ียนแปลงองคกร 

สงเสริมและ

สนับสนุนคน

เพ่ือใหมีการ

เปล่ียนแปลงองคกร 

สรางแรงจูงใจให

คนในองคกรเหน็

ความสําคัญของการ

เปล่ียนแปลงองคกร 

ไมมีการสราง

บรรยากาศใหเกิด

การเปล่ียนแปลงใน

องคกร 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

4 การวางแผนและลงมือปฏบิัติ

อยางเปนระบบเพ่ือรองรบั

การเปล่ียนแปลง 

ระดับความสําเร็จในการ

จัดทําแผนรองรบัการ

เปล่ียนแปลง 

มีแผนรองรบัการ

เปล่ียนแปลง 

สนับสนุนใหมีการ

วางแผนการ

เปล่ียนแปลง 

มอบหมายใหมี

การศึกษาและ

วิเคราะหการ

เปล่ียนแปลง 

 

มีการวางแผนวาจะ

ดําเนินการอยางเปน

ระบบเพ่ือรองรบั

การเปล่ียนแปลง 

ไมมีแผนรองรบัการ

เปล่ียนแปลง 

5 บุคลากรในองคการมีความ

เช่ือม่ันทีจ่ะสามารถดําเนินไป

อยางราบรื่น และประสบ

ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จในการ

เปล่ียนแปลงและพัฒนา

องคกร 

ระดับความสําเร็จ

ในการพัฒนา

องคกร มากกวา 

รอยละ 90 

ระดับความสําเร็จ

ในการพัฒนา

องคกร ระหวาง 

รอยละ 85-89 

 

ระดับความสําเร็จ

ในการพัฒนา

องคกร ระหวาง 

รอยละ 80-84  

ระดับความสําเร็จ

ในการพัฒนา

องคกร ระหวาง 

รอยละ 75-79 

ระดับความสําเร็จใน

การพัฒนาองคกร 

ระหวางรอยละ      

70-74 
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การควบคุมตนเอง (Self Control) : ความสามารถในการควบคุมอารมณและพฤติกรรมในสถานการณที่อาจจะถูกย่ัวยุ หรือเผชิญหนากับความไมเปนมิตร หรือตองทาํงานภายใตสภาวะกดดัน รวมถึง      

ความอดทนอดกล้ันเม่ืออยูในสถานการณที่กอความเครียดอยางตอเนื่อง 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมสุภาพ

หรือไมเหมาะสมในทุก

สถานการณ 

สามารถปฏิบัติตนให

เหมาะสมกับสถานการณ 

ไมเคยพูดหยาบคาย

และกาวราวในทุก

สถานการณ 

เคยพูดคําหยาบคาย

และกาวราวใหเห็น 

2-3 ครั้ง 

 

เคยพูดคําหยาบคาย

และกาวราวใหเห็น

ทุกเดือน 

เคยพูดคําหยาบคาย

และกาวราวใหเห็น

ทุกสัปดาห 

พูดคําหยาบคาย และ

กาวราวใหเห็นทุกวัน 

2 รูเทาทนัอารมณของตนเองและ

ควบคุมไดอยางเหมาะสม 

มีความสามารถในการ

ควบคุมอารมณตนเอง 

ไมเคยแสดงอารมณ

โกรธใหเปนที่

ประจักษ  

นานๆ จึงแสดง

อารมณโกรธใหเห็น 

และสามารถระงับ

อารมณไดดี 

นานๆ จึงแสดง

อารมณโกรธใหเห็น 

แตเม่ือโกรธแลวตอง

ใชเวลานานในการ

ระงับอารมณ 

 

แสดงอารมณโกรธ

ทุกครั้งที่ไมพอใจ แต

สามารถระงับอารมณ

ไดด ี

แสดงอารมณโกรธ

ทุกครั้งที่ไมพอใจ 

และไมสามารถระงับ

อารมณของตนไดเลย 

3 ไมแสดงออกแมจะถูกย่ัวยุ และ

สามารถปฏิบัติงานตอไปได  

อยางสงบ 

สามารถควบคุมอารมณ

ตนเองแมถูกกดดนัจาก

สภาพแวดลอม 

ไมแสดงออก แมจะ

ถูกตําหนิอยางแรง 

หรือย่ัวยุใหโกรธ

เสมอ 

นานๆ จึงแสดง

อารมณโกรธใหเห็น 

แมถูกตําหนิอยางแรง

หรือย่ัวยุใหโกรธ 

นานๆ จึงแสดง

อารมณโกรธ แมถูก

ตําหนิอยางแรงหรือ

ย่ัวยุใหโกรธ 

แสดงอารมณโกรธ

ทุกครั้งที่ถูกตําหนิ

อยางแรงหรือย่ัวยุ  

ใหโกรธ แตสามารถ

ระงับอารมณไดด ี

 

แสดงอารมณโกรธ

ทุกครั้งที่ถูกตําหนิ

อยางแรง หรือย่ัวยุ 

ใหโกรธ 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

4 บริหารจัดการอารมณของตนได

อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือลด

ความเครียดของตนเองหรือ

ผูรวมงาน 

การจัดการ

ความเครียดของ

ตนเอง 

มีอารมณแจมใสอยูเสมอ 

และชักชวนใหผูใกลชิดมี

ความสุขรวมกันไปดวย 

มีอารมณแจมใสอยู

เสมอ ทําให

ผูใตบงัคบับัญชา

ทํางานรวมกันได

อยางราบรื่น 

 

มีอารมณแจมใสอยู

เสมอ 

มีอารมณขุนมัว แตก็

สามารถปลอยวางได

บางในบางครัง้ 

มีอารมณขุนมัว และ

เครียดกับทุกเรื่อง    

ที่เจอ 

5 ในสถานการณที่ตึงเครียดมากก็

ยังสามารถควบคุมอารมณของ

ตนเองได รวมถึงทําใหคนอ่ืน ๆ 

มีอารมณที่สงบลงได 

การควบคุม

สถานการณใหเกิด

ความสงบ 

ในสถานการณที่ตึงเครียด

สามารถสรางบรรยากาศให

เกิดความผอนคลาย และทํา

ใหคนอ่ืนๆ อารมณเยือก

เย็นลงได 

 

ในสถานการณที่ตึง

เครียดสามารถสราง

บรรยากาศใหเกิด

ความผอนคลายไดด ี

ในสถานการณที่ตึง

เครียดสามารถระงบั

อารมณตนเองไดดี  

ในสถานการณที่ตึง

เครียดสามารถระงบั

อารมณตนเองไดบาง

บางครั้ง 

เปนผูสราง

บรรยากาศใหเกิด

ความตึงเครียดมาก

ย่ิงขึ้น 
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การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) : ความตั้งใจที่จะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอ่ืนในระยะยาวจนถึงระดบัทีเ่ช่ือม่ันวาจะสามารถมอบหมายหนาที่          

ความรับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบตัิหนาทีร่าชการของตนได 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 สอนงานดวยการใหคําแนะนํา

ช้ีแนะ แหลงขอมูล เพ่ือการ

พัฒนาการปฏิบัตงิาน 

ระดับความสําเร็จในการสอนงาน

ผูใตบงัคบับัญชา 

มีการนําผลการสอน

งานที่ทําแลวไป

พัฒนาตอยอดให

สูงขึ้น  

 

มีการประเมินผล

การสอนงาน 

มีการใชเทคนิคการ

สอนงานที่ด ี

มีการวางแผนการ

สอนงาน 

มีการประเมิน

ความสามารถของ     

ผูใตบงัคบับัญชา 

2 ใหคําปรึกษาและเปดโอกาสให

ผูใตบงัคบับัญชา แสดงศักยภาพ  

ในการปฏบิัต ิ

ระดับความสําเร็จในการ

ปฏิบตัิงานของผูใตบังคบับัญชา

ภายใตคําแนะนํา 

ความสําเร็จในการ

ปฏิบตัิงานของ

ผูใตบงัคบับัญชา

ระหวางรอยละ      

91-100 

 

ความสําเร็จในการ

ปฏิบตัิงานของ         

ผูใตบงัคบับัญชา

ระหวางรอยละ     

81-90 

ความสําเร็จในการ

ปฏิบตัิงานของ          

ผูใตบงัคบับัญชา

ระหวางรอยละ     

71-80 

ความสําเร็จในการ

ปฏิบตัิงานของ     

ผูใตบงัคบับัญชา

ระหวางรอยละ      

61-70 

ความสําเร็จในการ

ปฏิบตัิงานของ         

ผูใตบงัคบับัญชา

ระหวางรอยละ     

51-60 

3 วางแผนในการพัฒนาและ

มอบหมายงานที่เหมาะสม

พรอมมอบอํานาจการตัดสินใจ

ได 

ระดับความสําเร็จในการ

มอบหมายงาน 

มีการมอบหมายงาน 

ติดตามผล ให

ขอเสนอแนะและมี

สวนรวมในการพัฒนา

งานของ

ผูใตบังคับบัญชา 

มีการมอบหมาย

งาน ติดตามผล และ

ใหขอเสนอแนะ

เพ่ือปรับปรุงงาน 

มีการมอบหมาย

งาน และติดตามผล 

มีการมอบหมาย

งาน 

ไมมีการมอบหมาย

งาน 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

4 เขาใจพฤติกรรม และสามารถ

ปรับเปล่ียนทัศนะคติเชิงบวก  

ในการพัฒนาศักยภาพของ

ผูใตบงัคบับัญชา 

ระดับความสําเร็จในการ

พัฒนาศักยภาพของ

ผูใตบงัคบับัญชา 

มีการประเมินศักยภาพ

ของผูใตบงัคบับัญชา

และเขาไปเปนพ่ีเล้ียง

แกปญหาการทํางาน 

มีการประเมิน

ศักยภาพของ

ผูใตบงัคบับัญชา    

ใหคําแนะนํา และ

ติดตามผล 

 

มีการประเมิน

ศักยภาพของ

ผูใตบงัคบับัญชา 

และใหคําแนะนํา 

เพ่ือปรับปรุงงาน 

มีการประเมิน

ศักยภาพของ

ผูใตบงัคบับัญชา 

ไมมีการประเมิน

ศักยภาพของ

ผูใตบงัคบับัญชา 

5 สนับสนุนใหมีการสอนงาน, 

การมอบหมายงานอยางเปน

ระบบในสวนราชการ          

อยางตอเนื่องจนเกิดเปน

วัฒนธรรมแหงการเรียนรู      

ขององคกร 

ระดับความสําเร็จในการ

พัฒนาระบบการสอนงานและ

มอบหมายงาน 

มีการนําระบบการสอน

งานและมอบหมายมา

ใชในการพัฒนางาน

เชน ระบบE-Knowledge 

มีการส่ือสารระบบ

การสอนงานและ

มอบหมายมาใชใน

การพัฒนางาน 

มีการศึกษาและ

วิเคราะหระบบการ

สอนงานและ

มอบหมายมาใชใน

การพัฒนางาน 

มีการวางแผน

พัฒนาระบบการ

สอนงานและ

มอบหมายมาใชใน

การพัฒนางาน 

ไมมีการวางแผน

พัฒนาระบบการ

สอนงานและ

มอบหมายงาน 
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5.3  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking): การทําความเขาใจและวิเคราะหสถานการณ ประเด็นปญหา แนวคิดโดยการแยกแยะประเดน็ออกเปนสวนยอยๆ หรือทีละขัน้ตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู

อยางเปนระบบระเบียบเปรียบเทยีบแงมุมตางๆ สามารถลําดับความสําคัญ ชวงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีตางๆ ได 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 วางแผนงานและแยกแยะปญหา

ออกเปนรายการอยางงายๆ ออกเปน

สวนๆ หรือเปนกิจกรรมตางๆ ได

โดยไมเรียงลําดบัความสําคัญ 

ระดับการแยกแยะประเดน็

ปญหา 

วางแผนงานและ

แยกแยะปญหา

ออกเปนรายการ

อยางงายๆ ออกเปน

สวนๆ 

แยกแยะปญหา

ออกเปนรายการ

อยางงายๆ ออกเปน

สวนๆ 

แยกแยะปญหา

ออกเปนรายการ

อยางงายๆ 

รูวาอะไรคือ 

“ปญหา” และ

ปญหาใดทีค่วร

นํามาแยกแยะใน

รายละเอียด 

อธิบายปญหาใน

เบื้องตนได 

2 วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือ

กิจกรรมตางๆ ตามลําดับ

ความสําคัญหรือความเรงดวนได  

พรอมระบุเหตุและผล ขอดขีอเสีย 

ในแตละสถานการณตางๆ ได 

ระดับการวิเคราะห

ความสัมพันธของปญหา 

วางแผนงานโดย

จัดเรียงงาน หรือ

กิจกรรมตางๆ 

ตามลําดับ

ความสําคัญหรือ

ความเรงดวนได  

พรอมระบุเหตุและ

ผล ขอดขีอเสียได

ถูกตอง   

จัดเรียงงาน หรือ

กิจกรรมตางๆ 

ตามลําดับ

ความสําคัญหรือ

ความเรงดวนได  

พรอมระบุเหตุและ

ผล ขอดขีอเสียได

ถูกตอง   

จัดเรียงงาน หรือ

กิจกรรมตางๆ 

ตามลําดับ

ความสําคัญหรือ

ความเรงดวนได

ถูกตอง   

สามารถวิเคราะห

ความสัมพันธของ

ปญหาตางๆ ได 

ไมสามารถ

วิเคราะห

ความสัมพันธของ

ปญหาไดถูกตอง 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

3 วางแผนงานโดยกําหนด

กิจกรรม ขั้นตอนการ

ดําเนินงานตางๆ ที่มีผูเก่ียวของ

หลายฝายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และสามารถ

คาดการณเก่ียวกับปญหา หรือ

อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได 

อธิบายความสัมพันธที่

ซับซอน ของปญหาหรืองาน 

 

วางแผนงานและ

กําหนดกิจกรรม 

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ตางๆ  และสามารถ

คาดการณเก่ียวกับ

ปญหา หรืออุปสรรคที่

อาจเกิดขึน้ได 

 

สามารถคาดการณ

เก่ียวกับปญหาหรือ

อุปสรรคที่อาจ

เกิดขึ้นได 

การวิเคราะห

ความสัมพันธของ

กิจกรรมในการ

ดําเนินงาน 

อธิบาย

ความสัมพันธที่

ซับซอนของปญหา

หรืองาน 

อธิบาย

ความสัมพันธของ

ปญหาหรืองานใน

เบื้องตนได 

4 วางแผนงานที่ซับซอนโดย

กําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการ

ดําเนินงานตางๆ ที่มีหนวยงาน  

หรือผูเก่ียวของหลายฝาย รวมถึง

คาดการณปญหา อุปสรรค และ  

วางแนวทางการปองกันแกไข     

ไวลวงหนา 

สามารถวิเคราะห หรือ

วางแผนงานที่ซับซอนได 

สามารถวางแผนงานที่

ซับซอนโดยกําหนด

กิจกรรม ขั้นตอนการ

ดําเนินงานตางๆ ที่มี

หนวยงานหรือ

ผูเก่ียวของหลายฝาย 

รวมถึงคาดการณปญหา  

อุปสรรค และวางแนว

ทางการปองกันแกไขไว

ลวงหนา 

 

 

สามารถกําหนด

กิจกรรม ขั้นตอน

การดําเนินงานตางๆ 

ที่มีหนวยงานหรือ

ผูเก่ียวของหลายฝาย 

สามารถคาดการณ

ปญหา อุปสรรค 

และวางแนวทางการ

ปองกันแกไขไว

ลวงหนา 

สามารถคาดการณ

ปญหา และ

อุปสรรคในอนาคต

ได 

ไมสามารถ

วิเคราะห หรือ

วางแผนงานที่

ซับซอนได 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

5 วางแผนงานที่ซับซอนโดย

กําหนดกิจกรรม  ขั้นตอนการ

ดําเนินงานตางๆ ที่มีหนวยงาน

หรือผูเก่ียวของหลายฝาย 

คาดการณปญหา อุปสรรค    

แนวทางการปองกัน  แกไข 

รวมทั้งเสนอแนะทางเลือก    

และขอดขีอเสียไวให 

ระดับความสําเร็จในการ

ประยุกตใชเทคนิค และ

รูปแบบตางๆ ในการกําหนด

แผนงาน 

100% 80% 70% 60% 50% 
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การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) : การคิดในเชิงสังเคราะห มองภาพองครวม โดยการจับประเด็น สรุปรปูแบบเช่ือมโยงหรือประยุกตแนวทางจากสถานการณ ขอมูล หรือทัศนะตางๆ จน

ได เปนกรอบความคดิหรือแนวคดิใหม 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 ใชกฎพ้ืนฐาน หลักเกณฑ หรือสามัญ

สํานึกในการระบุประเด็นปญหา หรือ

แกปญหาในงาน 

มีการใชกฎพ้ืนฐานทั่วไปใน

การวิเคราะหปญหา 

 

สามารถระบุขอดี

ขอจํากัดของวิธีการ

แกปญหาแตละวิธี

ได 

สามารถระบุวิธีการ

แกไขปญหาในแต

ละเรื่องได 

วิเคราะห  แยกแยะ

ปญหาออกเปน 

สวนๆ ได 

สามารถระบุ

ประเด็นปญหาใน

งานได 

อธิบายปญหาใน

เบื้องตนได 

2 ประยุกตใชประสบการณในการระบุ

ประเด็นปญหาหรือแกไขปญหาใน

งานได 

มีการประยุกตใช

ประสบการณในการ

แกปญหา 

 

สามารถระบุขอดี

ขอจํากัด 

ความสําเร็จความ

ลมเหลวของวิธีการ

แตละวิธีที่เคยแกไข

จากประสบการณ

ในอดีตได 

สามารถระบุวิธีการ

แกไขปญหาโดย

ยกตัวอยางของ

ความสําเร็จในอดีต

เปนตัวชวยอธิบาย

ได  

สามารถแยกแยะ

ปญหาออกเปน

สวนๆ โดยใช

ประสบการณที่ผาน

มาเปนตัวชวย

อธิบายได 

สามารถระบุสาเหตุ

ของปญหาโดยใช

ประสบการณที่ผาน

มาเปนตัวชวย

อธิบายได 

ไมสามารถระบุถึง

สาเหตุของปญหาที่

เกิดขึ้นได 

3 ประยุกตใชทฤษฎี แนวคดิซับซอน 

หรือแนวโนมในอดีตในการระบหุรือ

แกปญหาตามสถานการณ แมในบาง

กรณี แนวคิดที่นํามาใชกับ

สถานการณอาจไมมีส่ิงบงบอกถึง

ความเก่ียวของเช่ือมโยงกันเลยก็ตาม 

มีการประยุกตทฤษฎีหรือ

แนวคิดซับซอน 

สามารถระบุขอดี

ขอจํากัด 

ความสําเร็จความ

ลมเหลวเช่ือมโยง

กับแนวคิดและ

ทฤษฎีได 

สามารถระบุวิธีการ

แกไขปญหาโดย

ยกตัวอยางแนวคิด

และทฤษฎีที่

เก่ียวของเปน         

ตัวชวยอธิบายได  

สามารถแยกแยะ

ปญหาออกเปน

สวนๆ โดยใช

แนวคิดและทฤษฎีที่

เก่ียวของเปน    

ตัวชวยอธิบายได 

สามารถระบุสาเหตุ

ของปญหาโดยใช

แนวคิดและทฤษฎี

ที่เก่ียวของมาชวย

อธิบายได  

ไมสามารถระบุถึง

สาเหตุของปญหา

ในเชิงแนวคิดและ

ทฤษฎีได 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

4 สามารถสังเคราะหขอมูล สรุปแนวคิด 

ทฤษฎี และอธิบายองคความรู ที่

ซับซอนใหเขาใจไดโดยงายและเปน

ประโยชนตองาน 

สามารถอธิบายขอมูล หรือ

สถานการณที่มีความยุงยาก

ซับซอนใหเขาใจไดงาย 

 

สามารถอธิบาย

ขอมูลพรอมระบุ

เหตผุลและความ

จําเปนในงานที่

ความยุงยาก

ซับซอนใหเขาใจ   

ไดงาย 

สามารถใหขอมูล

พรอมระบุเหตุผล

และความจําเปนที่

ตองปฏบิัติงานช้ิน

นั้นๆ ใหเขาใจ        

ไดงาย 

สามารถใหขอมูล

พรอมระบุเหตุผล

ถึงความจําเปนที่

ตองปฏบิัติงานช้ิน

นั้นๆ ได 

สามารถใหขอมูล

หรือสถานการณที่

เก่ียวของได 

ไมสามารถให

ขอมูลหรือ

สถานการณตางๆ 

ใหเขาไดงาย 

5 ริเริ่มสรางสรรคประดษิฐคิดคน 

รวมถึงสามารถนําเสนอรูปแบบ 

วิธีการหรือองคความรูใหมซ่ึงอาจไม

เคยปรากฏมากอน 

มีการคิดริเริ่มสรางสรรค      

องคความรูใหมอยางเปน

รูปธรรม 

ผลักดันใหนําส่ิงที่

ตนไดริเริ่มไวสูการ

ปฏิบตัิอยางเปน

รูปธรรมจนเปน

ผลสําเร็จ 

ใหคําแนะนําและ

นําเสนอถึงความ

ริเริ่มทีค่ิดไดสูการ

ปฏิบตัิอยางเปน

รูปธรรม 

สามารถถายทอดส่ิง 

ที่ตนคิดริเริ่ม

สรางสรรคให

ผูเก่ียวของทราบได  

มีความสามารถใน

การคิดริเริ่มส่ิง

ใหมๆ เชน 

ส่ิงประดษิฐ / การ

จัดการใหมๆ   

 

ไมสามารถคิดริเริ่ม

ส่ิงใหมๆ ได 
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การใสใจและพฒันาผูอื่น (Caring Others): ความใสใจและตัง้ใจที่จะสงเสริม ปรับปรุงและพัฒนาใหผูอ่ืนมีศักยภาพ หรือมีสุขภาวะทั้งทางปญญา รางกาย จิตใจ และทัศนคติที่ดีอยางย่ังยืนเกินกวา

กรอบของ การปฏิบัติหนาที ่
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 สนับสนุนใหผูอ่ืนพัฒนาศักยภาพ

หรือสุขภาวะทั้งทางปญญา 

รางกาย จิตใจที่ด ี

 

ระดับความสําเร็จในการ

จัดทําแผนพัฒนา 

100% 90% 80% 70% 60% 

2 สาธิต หรือใหคําแนะนํา    

เก่ียวกับการปฏิบัตติน              

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  สุขภาวะ 

หรือทศันคติทีด่ีอยางย่ังยืน 

ระดับความสําเร็จในการ    

สอนงาน 

100% 90% 80% 70% 60% 

3 สงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนการ

เรียนรูหรอืประสบการณ เพ่ือให

ผูอ่ืนมีโอกาสไดถายทอดและ

เรียนรูวิธีการพัฒนาศักยภาพหรือ

เสริมสรางสุขภาวะหรือทัศนคติ ที่

ดีอยางย่ังยืน 

ระดับความสําเร็จในการ

สงเสริมการแลกเปล่ียน

เรียนรู 

100% 90% 80% 70% 60% 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

4 ติดตามผลการพัฒนาของผูอ่ืน

รวมทั้งใหคําติชมทีจ่ะสงเสริม  

ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ระดับความสําเร็จในการ

ติดตามผลการสงเสริมการ

เรียนรู 

100% 90% 80% 70% 60% 

5 คนควา สรางสรรควิธีการ

ใหมๆ ในการพัฒนาศักยภาพ 

สุขภาวะหรือทัศนคตทิี่ดี ซ่ึง

ตรงกับปญหาหรือความ

ตองการที่แทจริงของผูอ่ืน 

ระดับความสําเร็จในการ

พัฒนาระบบการสงเสริมการ

เรียนรู 

100% 90% 80% 70% 60% 
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การส่ังการตามอํานาจหนาท่ี (Holding Accountable): การกํากับดูแลใหผูอ่ืนปฏบิัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบงัคบั โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย หรือตามตําแหนงหนาที่ การกํากับดูแลนี้ 

หมายรวมถึงการออกคําส่ังโดยปกติทั่วไปจนถึงการใชอํานาจตามกฎหมายกับผูฝาฝน 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 ส่ังใหกระทําการใดๆ ตาม

มาตรฐาน กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ 

มีการส่ังใหกระทําการใดๆ 

ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ 

 

มอบหมายงานให

ผูอ่ืนปฏิบัติได

ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

 

มอบหมายงานให

ผูอ่ืนปฏิบัตติามได 

มอบหมายงานตาม

กฎ ระเบียบ หรือ

ขอบังคับ 

ส่ังการตาม

ประสบการณ          

ที่เคยปฏบิัติมา 

ไมกลาส่ังการผูใด 

2 กําหนดลักษณะเชิงพฤติกรรม

หรือแนวทางปฏบิัติหนาที่

ราชการไวเปนมาตรฐานโดย

สรางเงื่อนไขเพ่ือใหผูอ่ืน

ปฏิบตัิตามกฎหมายหรือ

ระเบียบ 

มีการกําหนดมาตรฐานใน

การปฏิบัตงิาน 

 

มีการกําหนด

มาตรฐานการ

ทํางานยอยในทุก

ระดับ 

มีการกําหนด

มาตรฐานการ

ทํางานเฉพาะบาง

งาน 

มีการกําหนด

รูปแบบการทํางาน

ไวอยาง

เฉพาะเจาะจง 

มีการกําหนด

รูปแบบการทํางาน

ไวอยางกวางๆ  

ไมมีการกําหนด

มาตรฐานการ

ทํางาน 

3 ส่ังใหมีการปรับปรุงการ

ปฏิบตัิงานใหเปนไปตาม

มาตรฐาน กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ 

มีการปรับปรงุมาตรฐานการ

ปฏิบตัิงานใหดขีึ้น 

มีการปรับปรงุ

มาตรฐานการ

ทํางานยอยในทุก

ระดับ 

มีการปรับปรงุ

มาตรฐานการ

ทํางานเฉพาะบาง

งาน 

มีการปรับปรงุ

รูปแบบการทํางาน 

ไวอยาง

เฉพาะเจาะจง 

 

มีการปรับปรงุ

รูปแบบการทํางาน 

ไวอยางกวางๆ 

ไมเคยมีการ

ปรับปรุงมาตรฐาน

การทํางาน 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

4 ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ

หนวยงานภายใตการกํากับดูแล

ใหปฏิบัตติามมาตรฐาน 

กฎระเบียบขอบังคบั 

มีการติดตามควบคุมใหปฏิบัติ

ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ

ขอบังคับ 

 

มีการติดตาม  

ควบคุมงาน  และ   

ใหขอเสนอแนะ 

อยางสมํ่าเสมอ

เพ่ือใหเปนไปตาม

มาตรฐานที่กําหนด 

 

มีการติดตาม  

ควบคุมงานให

เปนไปตาม

มาตรฐานที่กําหนด 

มีการติดตาม   

ควบคุมงานให 

เปนไปตามกฎ 

ระเบียบขอบังคับ 

มีการติดตาม  

ควบคุมงาน

เฉพาะงานที่สําคัญ 

ไมเคยมีการติดตาม

งาน 

5 ดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมายอยางเครงครัด กรณี       

ที่มีการปฏบิัติไมเปนไปตาม

มาตรฐานหรือขดัตอกฎหมาย   

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

มีการดําเนินการในกรณีที่มี

การปฏิบัติไมเปนไปตาม

มาตรฐาน หรือขัดตอ

กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับอยางเปนรูปธรรม 

กลาใหรางวัลหรือ

ลงโทษเพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไป

ตามเปาหมายที่

กําหนด 

 

สงเสริม/สนับสนุน

ใหเกิดการปรับปรุง 

พัฒนางานใหมี

ประสิทธิภาพ 

สอนงานแก

ผูใตบงัคบับัญชา   

เพ่ือปรับปรุงงาน 

ใหขอเสนอแนะแก  

ผูใตบงัคบับัญชา

เพ่ือปรับปรุงงาน 

ไมมีการดําเนินการ

ใดๆ หากผลงานไม

เปนไปตามที่

กําหนด 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



79 

 

การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking) : ความใฝรูเชิงลึกทีจ่ะแสวงหาขอมูลเก่ียวกับสถานการณ ภูมิหลัง ประวัติความเปนมา ประเดน็ปญหา หรือเรื่องราวตางๆ ที่เก่ียวของหรือจะเปน

ประโยชนในการปฏบิัติงาน 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 ใชขอมูลที่มีอยู หรือหาจาก

แหลงขอมูลที่มีอยูแลวและ     

ถามผูที่เก่ียวของโดยตรงเพ่ือ    

ใหไดขอมูล 

ระดับความสําเร็จในการ       

หาขอมูลในเบื้องตน 

 

100% 90% 80% 70% 60% 

2 สืบเสาะคนหาขอมูลดวยวิธีการ  

ที่มากกวาเพียงการตั้งคําถาม

พ้ืนฐาน 

 

ระดับความสําเร็จในการ

สืบเสาะขอมูลดวยวิธีการ

ใหมๆ 

100% 90% 80% 70% 60% 

3 ตั้งคําถามเชิงลึกในประเด็นที่

เก่ียวของอยางตอเนื่องจนได

ที่มาของสถานการณ เหตุการณ 

ประเด็นปญหา หรือคนพบ

โอกาสที่จะเปนประโยชนตอ

การปฏิบัตงิานตอไป 

ระดับความสําเร็จในการ

แสวงหาขอมูลเชิงลึก 

100% 90% 80% 70% 60% 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

4 วางแผนจัดเก็บขอมูลอยางเปน

ระบบเชนมอบหมายใหผูอ่ืน

เก็บขอมูลจากหนังสือพิมพ 

นิตยสาร ระบบสืบคนโดย

อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดจนแหลงขอมูลอ่ืนๆ เพ่ือ

ประกอบการทําวิจัย 

ระดับความสําเร็จในการ

สืบคนขอมูลอยางเปนระบบ 

100% 90% 80% 70% 60% 

5 วางระบบการสืบคน รวมทั้ง

การมอบหมายใหผูอ่ืนสืบคน

ขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลที่ทัน

เหตุการณ อยางตอเนื่อง 

ระดับความสําเร็จในการ

พัฒนาระบบการสืบคน เพ่ือ

หาขอมูลอยางตอเนื่อง 

 

100% 90% 80% 70% 60% 
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ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) : การรับรูถึงขอแตกตางทางวัฒนธรรม และสามารถประยุกตความเขาใจ เพ่ือสรางสัมพันธภาพระหวางกันได 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 เห็นคุณคา ยอมรับความตาง     

ทางวัฒนธรรม  และ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมให

สอดคลองกับบริบททาง

วัฒนธรรมที่เปล่ียนไป 

รอยละของการอธิบายคุณคา

ของวัฒนธรรมไทยและให

ความสนใจวัฒนธรรมของ

ผูอ่ืนไดอยางถูกตอง 

 

100% 90% 80% 70% 60% 

2 เขาใจมารยาท กาลเทศะ 

ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบตัิของ

วัฒนธรรมที่แตกตาง และ

พยายามปรับตัวใหสอดคลอง 

รอยละของการอธิบาย

วัฒนธรรมที่เปล่ียนแปลง      

ไดอยางถูกตอง 

100% 90% 80% 70% 60% 

3 เขาใจบรบิท และนัยสําคญัของ

วัฒนธรรมตางๆ รวมถึงเขาใจ

รากฐานทางวัฒนธรรมที่

แตกตางอันจะทําใหเขาใจวิธี

คิดของผูอ่ืน 

รอยละของการอธิบาย

วัฒนธรรมตางๆ อยางลึกซ้ึง 

100% 90% 80% 70% 60% 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

4 สรางการยอมรับในหมูผูคนตาง

วัฒนธรรมเพ่ือสัมพันธไมตรีอัน

ดีรวมทั้งริเริ่ม และสนบัสนุน

การทํางานรวมกันเพ่ือสราง

สัมพันธภาพระหวางประเทศ 

หรือระหวางวัฒนธรรมที่

ตางกัน 

ระดับความสําเร็จในการ

สรางการยอมรับในความ

แตกตางทางวัฒนธรรม 

 

100% 90% 80% 70% 60% 

5 หาทางระงบัขอพิพาทระหวาง

วัฒนธรรมที่แตกตาง โดย

พยายามประสาน และ

ประนปีระนอมดวยความเขาใจ

ในแตละวัฒนธรรมอยางลึกซ้ึง 

และปรับเปล่ียนกลยุทธ  ทาที

ใหเหมาะสมสอดคลองกับ

วัฒนธรรมที่แตกตาง เพ่ือ

ประสานประโยชนระหวาง

ประเทศหรือระหวางวัฒนธรรม 

ที่ตางกัน 

รอยละของวิธีการทํางานที่

สอดคลองกับบริบททาง

วัฒนธรรม 

100% 90% 80% 70% 60% 
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ความเขาใจองคกรและระบบราชการ (Organizational Awareness) : ความสามารถในการเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจตามกฎหมาย และอํานาจที่ไมเปนทางการ ในองคกรของตนและองคกร

อ่ืนที่เก่ียวของเพ่ือประโยชนในการปฏิบัตหินาที่ใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งความสามารถที่จะคาดการณไดวานโยบายภาครัฐ แนวโนมทางการเมืองเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ ที่

จะเกิดขึน้ จะมีผลตอองคกรอยางไร 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 เขาใจโครงสรางองคกร           

สายการบังคับบัญชา  กฎ  

ระเบียบ นโยบาย  และขัน้ตอน

การปฏิบัตงิานเพ่ือประโยชน    

ในการปฏบิัติหนาที่ราชการ      

ไดอยางถูกตอง 

อธิบายโครงสรางองคกรได

ถูกตอง 

เขาใจขัน้ตอนการ

ทํางาน ระเบียบ

วิธีการทํางานของ

ระดับตําแหนงตาง 

ๆ อยางถูกตอง 

เขาใจกฎ ระเบียบ 

ตางๆ ของแตละ

ระดับตําแหนง 

สามารถอธิบาย

ความแตกตางของ

บทบาทหนาที่ใน

แตละระดบั

ตําแหนงได 

สามารถอธิบาย

โครงสรางองคกร 

และสายการบังคับ

บัญชาในกรม

ชลประทานได 

ไมสามารถอธิบาย

โครงสราง องคกร

ได 

2 เขาใจสัมพันธภาพอยางไมเปน

ทางการระหวางบคุคลใน

องคกร รับรูวาผูใดมีอํานาจ

ตัดสินใจหรือผูใดมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจในระดบัตางๆ 

และนําความเขาใจนี้มาใช

ประโยชนโดยมุงผลสัมฤทธ์ิ

ขององคกรเปนสําคัญ 

อธิบายความสัมพันธเชิง

อํานาจที่ไมเปนทางการได

อยางถูกตอง 

 

สามารถอธิบาย

ความสัมพันธใน

การทํางานระหวาง

องคกรได 

สามารถอธิบาย

ความสัมพันธใน

การทํางานระหวาง

หนวยงานได 

สามารถอธิบาย

ความสัมพันธใน

การทํางานระหวาง

ทีมงานได 

สามารถอธิบาย

ความสัมพันธใน

การทํางานระหวาง

ตําแหนงได 

ไมสามารถอธิบาย

ความเช่ือมโยงของ

ความสัมพันธใน   

แตละตําแหนงได 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

3 เขาใจประเพณีปฏบิัติ คานิยม 

และวัฒนธรรมของแตละ

องคกรทีเ่ก่ียวของ รวมทั้งเขาใจ

วิธีการส่ือสารใหมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน

ในการปฏบิัติหนาที่ราชการ 

อธิบายวัฒนธรรมองคกรได

อยางถูกตอง 

 

สามารถอธิบายถึง

ขอด-ีขอดอยจาก

วัฒนธรรมองคกร

ของกรม

ชลประทานตอการ

ทํางานได 

สามารถอธิบายถึง

พฤติกรรมการ

ทํางานของแตละ

บุคคลไดวาเปน

เพราะมีคานิยมแบบ

ใด 

สามารถอธิบายถึง

ที่มาของส่ิงที่ปฏบิัติ

เปนประจําในกรม

ชลประทานได 

สามารถอธิบายถึง

ที่มาของส่ิงที่ปฏบิัติ

เปนประจําใน

หนวยงานได 

ไมสามารถอธิบาย

วัฒนธรรมองคกร

ของกรม

ชลประทานได 

4 รับรูถึงความสัมพันธเชิงอํานาจ

ของผูมีบทบาทสําคัญใน

องคกร เพ่ือประโยชนในการ

ผลักดันภารกิจตามหนาที่

รับผิดชอบใหเกิดประสิทธิผล 

อธิบายความสัมพันธของผูที่

มีบทบาทสําคัญในองคกรได

อยางถูกตอง 

 

สามารถจูงใจผูมี

ระดับตําแหนงสูง

กวาใหทํางาน

รวมกันได 

สามารถจูงใจผูมี

ระดับตําแหนง

เทากันใหทํางาน

รวมกันได  

สามารถจูงใจผูมี

ระดับตําแหนง        

ต่ํากวาใหทํางาน       

รวมกันได  

สามารถจูงใจ

ผูใตบงัคบับัญชา    

ใหทํางานรวมกัน

ได 

ไมสามารถอธิบาย

บทบาทหนาที่แต

ละระดับตําแหนง 

5 เขาใจสาเหตุพ้ืนฐานของ

พฤติกรรมองคกรในหนวยงาน

ของตน  และของภาครัฐ

โดยรวมตลอดจนปญหา และ

โอกาสที่มีอยู และนําความ

เขาใจนี้ มาขบัเคล่ือนการ

ปฏิบตัิงานในสวนที่ตนดูแล

รับผิดชอบอยูอยางเปนระบบ 

อธิบายสาเหตุพ้ืนฐานของ

พฤติกรรมองคกรไดอยาง

ถูกตอง 

สามารถผลักดัน     

ใหงานในความ

รับผิดชอบประสบ

ความสําเร็จได 

รอยละ 90 

สามารถผลักดัน     

ใหงานในความ

รับผิดชอบประสบ

ความสําเร็จได 

รอยละ 80 

สามารถผลักดัน     

ใหงานในความ

รับผิดชอบประสบ

ความสําเร็จได 

รอยละ 70 

สามารถผลักดัน     

ใหงานในความ

รับผิดชอบประสบ

ความสําเร็จได 

รอยละ 60 

ไมสามารถอธิบาย 

ถึงสาเหตุของการ

ทํางานที่ไม

บรรลุผล 
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การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน (Concern for Order) : ความใสใจที่จะปฏบิัติใหถูกตองครบถวน มุงเนนความชัดเจนของบทบาท หนาที่ และลดขอบกพรองที่อาจเกิดจาก

สภาพแวดลอม       โดยติดตาม ตรวจสอบการทํางาน หรือขอมูล ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพ่ือความถูกตองของกระบวนงาน 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และ

ขั้นตอน ที่กําหนด อยาง

เครงครัด 

รอยละของงานที่ถูกตองตาม

กฎระเบียบที่กําหนด 

100% 90% 80% 70% 60% 

2 ตรวจทานงานในหนาที่         

ความรับผิดชอบอยางละเอียด 

เพ่ือความถูกตอง 

ความผิดพลาดของงานที่

รับผิดชอบ 

ไมมีความผิดพลาด ความผิดพลาด     

ของงานอยูระหวาง     

รอยละ 1-2 

ความผิดพลาด     

ของงานอยูระหวาง     

รอยละ 3-4 

ความผิดพลาด     

ของงานอยูระหวาง

มากกวารอยละ 5-6 

ความผิดพลาด     

ของงานอยูระหวาง

มากกวารอยละ 6   

ขึ้นไป 

3 ตรวจสอบความถูกตองของ

งานในหนาทีค่วามรับผิดชอบ

ของตนเองและงานของผูอ่ืน 

ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดโดย

กฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับ    

ที่เก่ียวของ 

ความผิดพลาดของงานที่

รับผิดชอบและงานที่

เก่ียวของ 

ไมมีความผิดพลาด ความผิดพลาดของ

งานและงานที่

เก่ียวของอยู

ระหวางรอยละ 1-2 

ความผิดพลาดของ

งานและงานที่

เก่ียวของอยู

ระหวางรอยละ 3-4 

ความผิดพลาดของ

งานและงานที่

เก่ียวของอยูระหวาง

มากกวารอยละ 5-6 

ความผิดพลาดของ

งานและงานที่

เก่ียวของอยู

ระหวางมากกวา

รอยละ 6 ขึ้นไป 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

4 ตรวจสอบรายละเอียดความ

คืบหนาของโครงการตาม

กําหนดเวลา รวมไปถึงความ

ถูกตอง ครบถวน และคุณภาพ

ของขอมูล 

ระดับความสําเร็จของ

โครงการในมิติ เวลา ความ

ถูกตองและครบถวน 

100% 90% 80% 70% 60% 

5 พัฒนาระบบการตรวจสอบเพ่ือ

ความถูกตองตามขั้นตอน และ   

เพ่ิมคุณภาพของขอมูล 

ระดับความสําเร็จในการ

พัฒนาระบบการตรวจสอบ

ความถูกตองของ

กระบวนงาน 

100% 90% 80% 70% 60% 
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ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) : ความม่ันใจในความสามารถ ศักยภาพ และการตัดสินใจของตนทีจ่ะปฏบิัติงานใหบรรลุผล หรือเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือแกไข

ปญหาใหสําเร็จลุลวง 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 ปฏิบตัิงานไดโดยอาจไมตอง      

มีการกํากับดูแลใกลชิดและ

ตัดสินใจเองไดในภารกิจ

ภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่

รับผิดชอบของตน 

รอยละของงานที่ปฏิบตัิได

ตามอํานาจหนาที่โดยไมตอง

มีการกํากับดูแล 

 

100% 90% 80% 70% 60% 

2 กลาตัดสินใจเรื่องทีเ่ห็นวา 

ถูกตองแลวในหนาที่ แมจะมี      

ผูไมเห็นดวยอยูบางก็ตามโดย

แสดงออกอยางม่ันใจในการ

ปฏิบตัิหนาที่ แมอยูใน

สถานการณที่มีความไม

แนนอน 

กลาตัดสินใจงานในหนาที่

อยางม่ันใจ 

กลาตัดสินใจในส่ิง  

ที่ถูกตอง แมมีผูไม

เห็นดวย 

กลาตัดสินใจใน

เรื่องทีเ่หน็วา

ถูกตอง 

กลาพูดในส่ิงที่

ถูกตอง 

กลาพูดและแสดง

ความคิดเห็น 

กลาพูด 

3 เช่ือม่ันในความรูความสามารถ 

และศักยภาพของตนวาจะ

สามารถปฏิบัติหนาที่ให

ประสบผลสําเรจ็ได 

มีความม่ันใจใน

ความสามารถของตน 

เช่ือม่ันในความ 

สามารถและปฏิบัติ

หนาทีข่องตนให

ประสบความสําเร็จ

ไดด ี

เช่ือม่ันในความ 

สามารถและปฏิบัติ 

งานในหนาที่ไดด ี

เช่ือม่ันใน

ความสามารถและ

ศักยภาพของตนเอง 

เช่ือม่ันในความรู  

ของตนเอง 

ไมเช่ือม่ันใน

ความสามารถ      

ของตนเอง 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

4 ชอบงานทีท่าทายความสามารถ

และแสดงความคิดเหน็ของตน

เม่ือไมเหน็ดวยกับ

ผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจ 

หรือในสถานการณที่ขดัแยง 

มีความม่ันใจในการทํางาน     

ที่ทาทาย 

กลาแสดงความ

คิดเห็นใน

สถานการณที่

ขัดแยง 

กลาแสดงความ

คิดเห็นในส่ิงที่

ผูบังคับบัญชา         

ไมเห็นดวย 

กลาแสดงความ

คิดเห็นในส่ิงที่   

เพ่ือนรวมงาน         

ไม เห็นดวย 

ชอบทํางาน 

ทาทาย

ความสามารถ 

ไมชอบทํางานทา

ทายความสามารถ 

5 เต็มใจและรับอาสาปฏบิัติงานที่

ทาทาย หรือมีความเส่ียงสูงและ

กลาแสดงจุดยืนของตนอยาง

ตรงไปตรงมาในประเดน็ทีเ่ปน

สาระสําคัญ 

มีความเต็มใจทํางานที่ทาทาย

มากและกลาแสดงจุดยืน     

ของตน 

 

อาสารับงานและ

แสดงจุดยืนของตน

อยางเช่ือม่ัน 

อาสารับงานที่มี

ความสําคัญและ     

ทาทาย

ความสามารถ 

เต็มใจทํางานที่มี

ความสําคัญและ      

ทาทาย 

เต็มใจรับงานที่มี

ความสําคัญและ      

ทาทาย

ความสามารถ 

ไมกลารับงาน

สําคัญ 
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ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility) : ความสามารถในการปรับตัว และปฏิบตัิงานไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณและกลุมคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเหน็ที่

แตกตางและปรบัเปล่ียนวิธีการเม่ือสถานการณเปล่ียนไป 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 ปรับตัวเขากับสภาพการทํางาน  

ที่ยากลําบาก หรือไมเอ้ืออํานวย   

ตอการปฏิบตัิงาน 

มีความคลองตัวในการ

ปฏิบตัิงาน 

 

คิดในเชิงบวกและ

สนับสนุนการ

ทํางานของผูอ่ืนแม

ไมใช  กิจธุระของ

ตนเอง 

เขาใจความแตกตาง

ของผูอ่ืนและย่ืนมือ

เขาชวยเหลือ 

สามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนได

อยางคลองตัว 

สามารถปรับตัวให

เขากับสภาพการ

ทํางานที่แตกตาง   

ไดบาง  

ไมสามารถปรับตัว

ใหเขากับสภาพการ

ทํางานตางๆ ได 

2 ยอมรับและเขาใจความเหน็

ของผูอ่ืนและเต็มใจที่จะเปล่ียน

ความคิด ทศันคติ เม่ือไดรบั  

ขอมูลใหม 

มีความพรอมในการ

เปล่ียนแปลง 

ยอมรับขอเสนอ

และปรับปรุงตนเอง

ถาเกิดผลดีตอ

หนวยงาน 

ยอมรับขอเสนอ

และปรับปรุงตนเอง

ถาเกิดผลดีตอเพ่ือน

รวมงาน  

ยอมรับขอเสนอ

และปรับปรุงตนเอง

ถาเกิดผลดีตอคน

ใกลชิด 

ยอมรับขอเสนอที่มี

ผลดีตอตนเอง 

ไมยอมรับการ

เปล่ียนแปลงที่ 

เกิดขึ้นใน

หนวยงาน 

3 มีวิจารณญาณในการปรับใช

กฎระเบียบใหเหมาะสมกับ

สถานการณ เพ่ือผลสําเร็จของ

งานและวัตถุประสงคของ

หนวยงาน 

มีการใชกฎกติกาที่เหมาะสม

กับสถานการณ 

เลือกใชกฎ  กติกา     

ที่เหมาะสมกับ

สถานการณเพ่ือให

การทํางานระหวาง

หนวยงานราบรืน่

ดวยด ี

เลือกใชกฎ  กติกา    

ที่เหมาะสมกับ

สถานการณเพ่ือให

การทํางานใน

หนวยงานราบรืน่

ดวยด ี

เลือกใชกฎ  กติกา    

ที่เหมาะสมกับ

สถานการณเพ่ือให

งานราบรื่นไปได

ดวยดี  

เลือกใชกฎ  กติกา    

ที่เหมาะสมกับ

สถานการณเพ่ือให

บรรยากาศการ

ทํางานราบรื่น 

ไมยอมรับกฎ  

กติกาที่ทําใหตนเอง

ตองทํางานลําบาก

มากขึ้น 

 
 
 
 



90 

 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

4 ปรับเปล่ียนวิธีการปฏบิัติงาน    

ใหเขากับสถานการณ  เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของหนวยงาน 

มีการพัฒนาวิธีการ

ดําเนินงานใหมๆ  

ติดตามผลการนํา

วิธีการปฏิบัติงาน

ใหมๆ มาใชเพ่ือ

ปรับปรุงใหดขีึ้น 

ผลักดันใหมีการนํา

วิธีการปฏิบัติงาน

ใหมๆ สูการปฏบิัต ิ

นําเสนอถึงวิธีการ  

ปฏิบตัิงานใหมๆ  

สืบหาขอมูลถึง

วิธีการปฏิบัติงาน

ใหมๆ  

ไมกลาตัดสินใจนํา

วิธีการปฏิบัติงาน

ใหมๆ มาใช 

5 ปรับแผนงาน เปาหมาย หรือ

โครงการ เพ่ือใหเหมาะสมกับ

สถานการณเฉพาะหนา 

มีการปรับเปล่ียนแผนกล

ยุทธใหเขากับสถานการณ 

มีการปรับเปล่ียน   

กลยุทธรอยละ 80   

ใหเขากับ

สถานการณ 

มีการปรับเปล่ียน   

กลยุทธรอยละ 60  

ใหเขากับ

สถานการณ 

มีการปรับเปล่ียน   

กลยุทธรอยละ 40  

ใหเขากับ

สถานการณ 

มีการปรับเปล่ียน   

กลยุทธรอยละ 20  

ใหเขากับ

สถานการณ 

นําแผนงาน 

เปาหมาย หรือ

โครงการเดิมๆ     

มาใชทุกป 
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ศิลปะการส่ือสารจูงใจ (Communication & Influencing): ความสามารถที่จะส่ือสารความดวยการเขียน พูด โดยใชส่ือตางๆ เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจยอมรับ และสนบัสนนุความคิดของตน 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 นําเสนอ ขอมูล หรือความเห็น

อยางตรงไปตรงมา โดยมิได  

ปรับรปูแบบการนําเสนอตาม

ความสนใจและระดับของผูฟง 

มีการนําเสนอขอมูล           

หรือความเห็นตรงไป          

ตรงมา 

 

สามารถจูงใจให

ผูฟงติดตามการ

นําเสนอของตน 

สามารถให

ความเห็นและ

ขอเสนอแนะ

ระหวางนําเสนอ 

สามารถช้ีถึงจุดที่มี

ความสําคัญ 

สามารถนําเสนอ

ขอมูลเบื้องตนได 

ไมสามารถนําเสนอ

ขอมูลได 

2 นําเสนอขอมูล ความเห็น 

ประเด็น หรือตัวอยางประกอบ   

ที่มีการเตรียมอยางรอบคอบ

เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ ยอมรบั และ

สนับสนุนความคดิของตน 

มีการใชความพยายามขั้นตน

ในการจูงใจ 

สามารถจูงใจให

ผูฟงไดเขาใจ และ

ยอมรับสนับสนุน

ความคิดของตน 

สามารถช้ีประเด็นที่

ควรใสใจ พรอมบท

วิเคราะหที่ชัดเจน 

สามารถช้ีถึงจุดที่มี

ความสําคัญ และ

ยกตัวอยางประกอบ

ที่ใกลเคียง 

สามารถนําเสนอ

ขอมูล พรอม

ยกตัวอยางประกอบ

เพ่ือความเขาใจได 

ไมสามารถนําเสนอ

ขอมูลและตัวอยาง

ประกอบได 

3 ปรับรปูแบบการนําเสนอให

เหมาะสมกับความสนใจและ

ระดับของผูฟง 

มีการปรับรูปแบบการ

นําเสนอเพ่ือจงูใจ 

สามารถปรับ

รูปแบบ และจูงใจ

ใหเกิดการตดิตาม

อยางตอเนื่อง 

สามารถปรับ

รูปแบบ และจูงใจ

ใหเกิดการตดิตาม

ฟง 

สามารถปรับ

รูปแบบระหวาง

นําเสนอไดตาม

ความสนใจของ

ผูฟง 

สามารถปรับ

รูปแบบการ

นําเสนอไดบาง 

ไมสามารถปรบั

รูปแบบในระหวาง  

ที่นําเสนอได 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

4 วางแผนการนําเสนอโดย

คาดหวังวาจะสามารถจูงใจให

ผูอ่ืนคลอยตามรวมไปถึง

คาดการณ  และพรอมที่จะ

รับมือกับปฏิกิริยาทุกรูปแบบ

ของผูฟงที่อาจเกิดขึน้ 

มีการใชศิลปะการจูงใจ         

ในหลากหลายรูปแบบ 

มีการกําหนด

รูปแบบวิธีการ

รับมือกับปฏิกิริยาที่

เกิดขึ้นอยางเปนขัน้

เปนตอน 

มีการคาดการณถึง 

ผลของการนําเสนอ

และวิธีรับมือกับ

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น  

มีการวางแผนการ

นําเสนอตลอด

ชวงเวลา 

มีการวางแผนการ

นําเสนอเปนบาง

ชวงเวลา 

ไมมีการวาง

แผนการนําเสนอ 

5 ใชความรูเก่ียวกับจิตวิทยา

มวลชน และแสวงหา

ผูสนับสนุน เพ่ือเปนแนวรวม

ในการผลักดันแนวความคิด

แผนงานโครงการใหสัมฤทธ์ิ

ผล 

มีการใชกลยุทธซับซอน        

ในการจูงใจ 

มีการใชจิตวิทยา

มวลชนเพ่ือ

แสวงหาแนวรวม 

มีการใชหลัก

จิตวิทยาในการจูง

ใจคน 

มีการใชหลัก

จิตวิทยาเบื้องตน

เพ่ือการวางแผน 

มีการใช

ประสบการณ       

จากอดีตในการคิด

วางแผนรับมือกับ

ปฏิกิริยาของผูฟง 

ไมมีการวางกลยุทธ

การจูงใจ 
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สุนทรียภาพทางศลิปะ (Aesthetic Quality) : ความซาบซ้ึงในอรรถรส และเห็นคุณคาของงานศิลปะที่เปนเอกลักษณและมรดกของชาติ รวมถึงงานศิลปะอ่ืนๆ และนาํมาประยุกตในการ

สรางสรรคงานศิลปะของตนได 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 เห็นคุณคาในงานศิลปะของ

ชาติและศิลปะอ่ืนๆ รวมไปถึง

การฝกฝนเพ่ือสรางความ

ชํานาญในงานศิลปะของตน

อยางสมํ่าเสมอ 

รอยละของผลงานที่ไดรับ

การชมเชยในดานการ

ออกแบบ 

 

100% 90% 80% 70% 60% 

2 เขาใจรูปแบบและจุดเดนของ

งานศิลปะรูปแบบตางๆ และ

นําไปใชในงานศิลปะของตน

ได  และสามารถถายทอด

คุณคาในเชิงศิลปะ เพ่ือใหเกิด

การอนุรักษในวงกวาง 

รอยละของผลงานที่ไดรับ

การยอมรับในดานการ

ออกแบบใหม 

100% 90% 80% 70% 60% 

3 ประยุกตความรูและ

ประสบการณในงานศิลปะมา

ใชในการสรางสรรคงานศิลปะ

ของตน 

รอยละของผลงานที่ไดรับ

การยอมรับในดานการ

ประยุกตองคความรูใหมๆ  

100% 90% 80% 70% 60% 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

4 ประยุกตคุณคาและลักษณะเดน

ของงานศิลปะยุคตางๆ มาใช    

ในการรังสรรคผลงานและเปน

แรงบันดาลใจใหผูอ่ืนเกิด

จิตสํานึก ในการอนุรักษงาน

ศิลปะ 

รอยละของผลงานที่ไดรับ    

การยอมรับในดานการสราง

แรงบันดาลใจใหแกตนเอง 

และผูอ่ืนได 

 

100% 90% 80% 70% 60% 

5 รังสรรคงานศิลปะที่มี

เอกลักษณเฉพาะตนที่เปนที่

ยอมรับ ไมวา จะเปนการ

รังสรรคงานแนวใหม หรือ

อนุรักษไวซ่ึงผลงานศิลปะ

ดั้งเดิม 

รอยละของผลงานที่ไดรับ

การยอมรับในดานการ

รังสรรค  งานศิลปะทีเ่ปน

เอกลักษณเฉพาะตน 

 

100% 90% 80% 70% 60% 
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ความผูกพันท่ีมีตอสวนราชการ (Organizational Commitment) : จิตสํานึกหรือความตั้งใจที่แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่สอดคลองกับความตองการ และเปาหมายของสวนราชการ ยึดถือ

ประโยชนของสวนราชการเปนทีต่ั้งกอนประโยชนสวนตัว 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 เคารพและถือปฏิบัตติามแผน 

และธรรมเนียมปฏิบัตขิอง     

สวนราชการ 

ระดับความสําเร็จในการ 

ปฏิบตัิตนเปนสวนหนึ่ง      

ของสวนราชการ 

100% 90% 80% 70% 60% 

2 แสดงความพึงพอใจและความ

ภาคภูมิใจทีเ่ปนสวนหนึ่ง       

ของสวนราชการ 

ระดับความภักดีตอ            

สวนราชการ 

เปนกําลังหลัก

สําคัญในการ

ผลักดันใหกรม

ชลประทานมี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น  

ติดตามผลการ

ดําเนินงานเพ่ือ  

แกไขการทํางาน    

ใหกรมชลประทาน    

มีประสิทธิภาพ    

มากขึ้น 

เสนอแนะแนวทาง

เพ่ือปรับปรุงแกไข 

ใหกรมชลประทาน  

มีประสิทธิภาพ    

มากขึ้น  

พูดคุยแตส่ิงดีๆ  

ของกรม

ชลประทาน 

ไมเคยพูดถึงส่ิงดีๆ  

ของกรม

ชลประทาน 

3 มีสวนรวมในการสนับสนุน  

พันธกิจของสวนราชการจน 

บรรลุเปาหมายและจดัลําดับ

ความเรงดวนหรือความสําคัญ

ของงานเพ่ือใหพันธกิจของ    

สวนราชการบรรลุเปาหมาย 

รอยละความสําเร็จของงาน 

ตามพันธกิจของหนวยงาน 

 

100% 90% 80% 70% 60% 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

4 ยึดถือประโยชนของสวน

ราชการหรือหนวยงานเปนทีต่ั้ง 

กอนที่จะคิดถึงประโยชนของ

บุคคลหรือความตองการของ

ตนเอง 

ยึดถือประโยชนของสวน

ราชการเปนที่ตั้ง 

เปนผูไดรับการ      

ยกยองวารักษา

ผลประโยชนของ

สวนราชการ       

อยางมาก 

เปนผูนําในการ

ปกปองช่ือเสียง   

ของกรม

ชลประทาน 

เคยปกปองช่ือเสียง

และใหขอมูลใหม

เพ่ือแกไข  

เคยปกปองช่ือเสียง

ของกรม

ชลประทาน 

ไมเคยปกปอง

ช่ือเสียงของกรม

ชลประทาน 

5 เสียสละประโยชนระยะส้ัน    

ของหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ 

เพ่ือประโยชนระยะยาวของ    

สวนราชการโดยรวม 

เสียสละเพ่ือประโยชนของ 

สวนราชการ 

 

เสียสละความสุข

สวนตนเพ่ือให

เปาหมายของกรม

ชลประทานบรรลุ  

ผลอยางตอเนื่อง 

เสียสละความสุข

สวนตนเพ่ือให

ภารกิจของกรม

ชลประทานบรรลุ 

ผลสําเร็จ 

เสียสละเวลาเขา

รวมกิจกรรมเพ่ือ

ภารกิจของกรม

ชลประทาน

บรรลุผลอยาง

ตอเนื่อง 

เสียสละเวลาเขา

รวมกิจกรรมของ

กรมชลประทาน

อยางตอเนื่อง 

ไมเคยเสียสละ    

เวลาสวนตนเพ่ือ

ผลประโยชน

สวนรวม 
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การสรางสัมพนัธภาพ (Relationship Building)  : สรางหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพ่ือความสัมพันธที่ดีระหวางผูเก่ียวของกับงาน 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 สรางหรือรักษาการติดตอกับ      

ผูที่ตองเก่ียวของกับงานเพ่ือ

ประโยชนในงาน 

รอยละของงานในความ

รับผิดชอบทีป่ระสบ

ความสําเร็จ 

100% 90% 80% 70% 60% 

2 เสริมสรางมิตรภาพกับเพ่ือน

รวมงาน ผูรับบริการ หรือผูอ่ืน 

รอยละของงานในทีมที่

ประสบความสําเร็จ 

100% 90% 80% 70% 60% 

3 ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือใหมีการ

ติดตอสัมพันธทางสังคมกับผูที่

ตองเก่ียวของกับงาน 

รอยละของงานในโครงการ    

ที่ประสบความสําเร็จ 

100% 90% 80% 70% 60% 

4 สรางหรือรักษามิตรภาพโดยมี

ลักษณะเปนความสัมพันธ

ในทางสวนตัวมากขึ้น 

รอยละของงานในหนวยงาน   

ที่ประสบความสําเร็จ 

100% 90% 80% 70% 60% 

5 รักษาความสัมพันธฉันมิตรไว

ไดอยางตอเนื่อง  แมอาจจะ

ไมไดมีการติดตอสัมพันธใน

งานกันแลวก็ตาม แตยังมี

โอกาสที่จะติดตอสัมพันธใน

งานไดอีกในอนาคต 

รอยละของงานในสํานัก         

ที่ประสบความสําเร็จ 

100% 90% 80% 70% 60% 
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ความถูกตองของงาน (Concern for Order) : ความพยายามที่จะปฏิบัติงานใหถูกตองครบถวน ตลอดจนลดขอบกพรองที่อาจจะเกิดขึน้ รวมทั้งพยายามใหเกิดความชัดเจนขึ้นในบทบาทหนาที่กฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคบั ขัน้ตอนปฏบิัตงิานตาง ๆ 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ            

และขั้นตอนที่กําหนด            

อยางเครงครัด 

รอยละของงานที่ถูกตอง     

ตามกฎระเบียบที่กําหนด 

100% 90% 80% 70% 60% 

2 ตรวจทานงานในหนาที่         

ความรับผิดชอบอยางละเอียด 

เพ่ือความถูกตอง 

ความผิดพลาดของงาน            

ที่รับผดิชอบ 

ไมมีความผิดพลาด ความผิดพลาดของ

งานอยูระหวาง      

รอยละ  1-2 

ความผิดพลาดของ

งานอยูระหวาง      

รอยละ  3-4 

ความผิดพลาดของ

งานอยูระหวาง

มากกวารอยละ 4-5 

ความผิดพลาดของ

งานอยูระหวาง

มากกวารอยละ 5 

3 ตรวจสอบความถูกตองของ    

งานในหนาทีค่วามรับผิดชอบ

ของตนเอง    และงานของผูอ่ืน 

ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดโดย

กฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับ     

ที่เก่ียวของ 

ความผิดพลาดของงานที่

รับผิดชอบและงานที่เก่ียวของ 

ไมมีความผิดพลาด ความผิดพลาดของ

งานอยูระหวาง      

รอยละ  1-2 

ความผิดพลาดของ

งานอยูระหวาง      

รอยละ  3-4 

ความผิดพลาดของ

งานอยูระหวาง

มากกวารอยละ 4-5 

ความผิดพลาดของ

งานอยูระหวาง

มากกวารอยละ 5 

4 ตรวจสอบการทํางานของผูอ่ืน

รวมทั้งใหความเห็นและช้ีนํา

เพ่ือใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได   

วางไว 

ระดับความสําเร็จของขั้นตอน

การทํางานของกลุม/ฝาย 

100% 90% 80% 70% 60% 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

 4 3 2 1 

5 ตรวจสอบความกาวหนา             

ของโครงการ   คุณภาพของ    

ขอมูล   หรือการปฏิบัติงาน   

รวมทั้ง สามารถช้ีใหเห็นถึง

ขอบกพรองเพ่ือกํากับดูแล ใหได

ผลลัพธ   หรือผลงานที่มีคุณภาพ

ตรงตามเกณฑที่กําหนด 

ระดับความสําเร็จของงาน     

ในกอง 

100% 90% 80% 70% 60% 
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ความเขาใจผูอื่น (Interpersonal Understanding) : ความสามารถในการรับฟงและเขาใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณของผูติดตอดวย 
 

ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

1 เขาใจความหมายที่ผูอ่ืนตองการ

ส่ือสาร สามารถจับใจความ      

สรุปเนื้อหาเรื่องราวไดถูกตอง 

จํานวนครัง้ในการสรุป

เนื้อหาเรื่องราวการสนทนาที่

ผิดพลาด 

 

ไมผิดพลาดเลย  ผิดพลาด  1-2 ครั้ง ผิดพลาด  3-4 ครั้ง ผิดพลาด  5-6 ครั้ง มากกวา 6 ครั้งขึ้น

ไป 

2 เขาใจทั้งความหมายและนัยเชิง

อารมณ จากการสังเกตสีหนา 

ทาทาง หรือน้ําเสียงของผูที่ 

ติดตอดวย 

ระดับความสําเร็จในการจูง

ใจใหผูมาติดตอเกิดทัศนคติ

ที่ดี ตอตนเอง 

100% 90% 80% 70% 60% 

3 เขาใจความหมายที่ไมได

แสดงออกอยางชัดเจนในกิริยา 

ทาทาง คําพูด หรือน้ําเสียง 

 

ระดับความสําเร็จในการจูง

ใจใหผูมาติดตอเกิดทัศนคติ

ที่ดี ตอหนวยงาน 

100% 90% 80% 70% 60% 

4 เขาใจของพฤติกรรม อารมณ 

และความรูสึกของผูอ่ืนและใช

ความเขาใจนั้นใหเปน

ประโยชนในการผูกมิตร       

ทําความรูจัก หรือตดิตอ

ประสานงาน 

ระดับความสําเร็จของการ

ประสานงาน 

100% 90% 80% 70% 60% 
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ระดับ คําอธิบายพฤติกรรม ตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑมาตรวัด 

5 4 3 2 1 

5 เขาใจถึงสาเหตขุองพฤติกรรม 

หรือปญหา ตลอดจนที่มาของ

แรงจูงใจระยะยาวที่ทําใหเกิด

พฤติกรรมของผูอ่ืนเขาใจ

พฤติกรรมของผูอ่ืน              

จนสามารถบอกถึงจดุออน    

จุดแข็ง  และลักษณะนิสัย   

ของผูนั้นไดอยางถูกตอง 

เขาใจสาเหตขุองการแสดง

พฤติกรรม 

รูจุดออน จุดแข็ง

ของวิธีการจูงใจคน

ใหเกิดผลงานแตละ

วิธี 

รูวิธีในการจูงใจให

เกิดผลงาน 

เขาใจเหตุผลของ

การแสดง

พฤติกรรมใน

รูปแบบตางๆ  

เขาใจสาเหตขุอง

การแสดง

พฤติกรรมของผูอ่ืน 

ไมรูสาเหตุของ

พฤติกรรมของผูอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนฝกอบรม 

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

กุมภาพันธ 

2557 
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2. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทวิชาการ 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

1. วิศวกรโยธา 1. ความรูเรื่องการ

บริหารจัดการน้ํา 

และการพัฒนา

แหลงน้ํา 

2. ความรูเรื่องการ

บริหารโครงการ 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่

เก่ียวของดาน

วิศวกรรมโยธา 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3.  การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5.  การทํางานเปนทีม 

6.  การดําเนินงานเชิงรุก 

7.   ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. การมองภาพองครวม 

3. ความยืดหยุนผอนปรน 

2. วิศวกรชลประทาน 1. ความรูเรื่อง

วิศวกรรม 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ 

    ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7.  ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. การมองภาพองครวม 

3. ความยืดหยุนผอนปรน 
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2. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทวิชาการ  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

3. วิศวกร 1. ความรูเรื่อง

วิศวกรรม 

2. ความรูเรื่องการ

บริหารโครงการ 

1. ความรูเก่ียวกับ

ระเบียบ 

ขอบังคับของ

องคกรและ

ความรูเก่ียวกับ

นิติกรรมและ

สัญญา 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 

 

1. การคิดวิเคราะห 

2. การมองภาพองครวม 

3. ความยืดหยุนผอนปรน 

4. นักอุทกวิทยา 1. ความรูเรื่อง   

อุทกวิทยา 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

5.  การส่ือสาร 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. การมองภาพองครวม 

3. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 
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2. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทวิชาการ  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

5. วิศวกรสํารวจ 1. ความรูเรื่องการ

สํารวจแผนที ่

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

3. การสืบเสาะหาขอมูล 
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2. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทวิชาการ  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

6. นักวิชาการแผนที่ภาพถาย 1. ความรูเรื่องการ

ทําแผนที่ แผนที่

ภาพถายทาง

อากาศ  แผนที่

ภาพดาวเทียม 

และแผนทีด่ิจทิัล 

2. ความรูเรื่อง

เทคโนโลยี   

การสํารวจ

ประเภทตางๆ 

3. ความรูเรื่อง

ระบบ

สารสนเทศ

ภูมิศาสตร 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การมองภาพองครวม 

2. ความยืดหยุนผอนปรน 

3. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 
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2. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทวิชาการ  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

7. วิศวกรเครื่องกล 1. ความรูเรื่อง

วิศวกรรม 

       เครื่องกล 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ 

เก่ียวกับระเบียบ

พัสดุและ พ.ร.บ.

สภาวิศวกร 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. การมองภาพองครวม 

3. ความยืดหยุนผอนปรน 

8. วิศวกรไฟฟา 1. ความรูเรื่อง

วิศวกรรมไฟฟา 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่

เก่ียวของดาน

วิศวกรรมไฟฟา 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. การมองภาพองครวม 

3. ความยืดหยุนผอนปรน 

       

 

 



     17 

 

 

2. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทวิชาการ  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

9. วิศวกรไฟฟาส่ือสาร 1. ความรูเรื่อง

วิศวกรรม

ส่ือสาร

โทรคมนาคม 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่

เก่ียวของกับ   

การใชเครื่องมือ

ส่ือสาร

โทรคมนาคม 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. การมองภาพองครวม 

3. ความยืดหยุนผอนปรน 

10. สถาปนิก 1. ความรูเรื่องการ

วางผังและ

ออกแบบทาง

สถาปตยกรรม 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่

เก่ียวของกับงาน

สถาปตยกรรม 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง      

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

2. การสืบเสาะหาขอมูล 

3. สุนทรียภาพทางศิลปะ 
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2. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทวิชาการ  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

11. มัณฑนากร 1. ความรูเรื่อง     

มัณฑนศิลป 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่

เก่ียวของกับงาน

สถาปตยกรรม

ภายในและ    

มัณฑนศิลป 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

2. การสืบเสาะหาขอมูล 

3. สุนทรียภาพทางศิลปะ 

12. นักธรณีวิทยา 1. ความรูเรื่อง

ธรณีวิทยา 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง      

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. การมองภาพองครวม 

3. การสืบเสาะหาขอมูล 
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2. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทวิชาการ  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

13. นักวิทยาศาสตร 1. ความรูเรื่องการ

วิจัยและพัฒนา

ดานวิทยาศาสตร 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่

เก่ียวของกับ   

ดานทรัพยสิน 

ทางปญญา 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. ความยืดหยุนผอนปรน 

3. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

14. นักวิชาการส่ิงแวดลอม 1. ความรูเรื่องการ

อนุรักษธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่

เก่ียวของกับงาน

ดานชลประทาน

และส่ิงแวดลอม 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. การมองภาพองครวม 

3. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 
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2. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทวิชาการ  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

15. นักวิชาการเกษตร 1. ความรูเรื่องเกษตร

ชลประทาน 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ 

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ          

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. ความยืดหยุนผอนปรน 

3. การสืบเสาะหาขอมูล 

16. นักวิชาการคอมพิวเตอร 1. ความรูเรื่อง

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. ความรูเรื่อง

Hardware 

Software และ 

Network 

3. ความรูเรื่องการ

วิเคราะห 

ออกแบบ และ

พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การส่ือสารและ 

พ.ร.บ. ขอมูล

ขาวสาร 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. การมองภาพองครวม 

3. การสรางสัมพันธภาพ 
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2. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทวิชาการ  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

17. นักวิเคราะหนโยบาย

และแผน 

1. ความรูเรื่อง

นโยบายและ

แผน 

1.   ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบที่

เก่ียวของกับ     

พระราชกฤษฎีกา

วาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการ

บริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี  

พ.ศ. 2546 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

3. ความเขาใจองคกรและ

ระบบราชการ 

18. เศรษฐกร 1. ความรูเรื่อง

เศรษฐกิจ 

2. ความรูเรื่องการ

วิเคราะหขอมูล

ทางสถิติ 

 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. การมองภาพองครวม 

3. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 
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2. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทวิชาการ  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

19. นักวิชาการ      

ตรวจสอบภายใน 

1. ความรูเรื่อง    

การตรวจสอบ

ภายใน 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบที่

เก่ียวของกับการ

ตรวจสอบภายใน 

1. การใชคอมพิวเตอร 

2. การใชภาษาอังกฤษ 

3. การคํานวณ 

4. การจัดการขอมูล 

5. การส่ือสาร 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. ความยืดหยุนผอนปรน 

3. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

20. นักวิชาการเงินและบัญชี 1. ความรูเรื่อง

งบประมาณ  

      พัสดุ การเงิน 

      และบัญชี 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบที่

เก่ียวของกับ

งบประมาณ พัสดุ 

การเงินและบัญชี 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

5.  การส่ือสาร 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง      

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. ความยืดหยุนผอนปรน 

3. ความถูกตองของงาน 
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2. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทวิชาการ  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

21. นักวิชาการพัสดุ 1. ความรูเรื่องการ

บริหารงานพัสด ุ

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบที่

เก่ียวของกับ

งบประมาณ พัสดุ 

การเงินและบัญชี 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

5.  การส่ือสาร 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ          

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. ความยืดหยุนผอนปรน 

3. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

22. นักวิเทศสัมพันธ 1. ความรูเรื่อง  

วิเทศสัมพันธ 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การสืบเสาะหาขอมูล 

2. ความเขาใจองคกรและ

ระบบราชการ 

3. ความเขาใจขอแตกตางทาง

วัฒนธรรม 

 

 



     24 

 

 

2. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทวิชาการ  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

23. นักประชาสัมพันธ 1. ความรูเรื่องการ

ประชาสัมพันธ 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบที่

เก่ียวของกับการ

ประชาสัมพันธ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. ความยืดหยุนผอนปรน 

3. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

24. นักทรัพยากรบุคคล 1. ความรูเรื่องการ

บริหารทรัพยากร

บุคคล 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบที่

เก่ียวของกับการ

บริหารทรัพยากร

บุคคล 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

5.  การส่ือสาร 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

3. ความเขาใจองคกรและ

ระบบราชการ 
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2. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทวิชาการ  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

25. นักจัดการงานทั่วไป 1. ความรูเรื่องการ

บริหารทั่วไป 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

5.  การเขียนหนงัสือ

ราชการ 

6.  การส่ือสาร 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. ความยืดหยุนผอนปรน 

3. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

26. บรรณารักษ 1.  ความรูเรื่อง 

บรรณารักษ 

1.  ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

2. การสืบเสาะหาขอมูล 

3. ความเขาใจองคกรและ

ระบบราชการ 
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2. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทวิชาการ  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

27. นิติกร 1. ความรูเรื่องการ

จัดรปูที่ดนิและ

งานคันคูน้ํา 

2. ความรูเรือ่งขั้นตอน

การปฏบิัติตาม

กฎหมายเก่ียวกับ

การชลประทาน 

การเวนคืนทีด่ิน 

นิติกรรมสัญญา 

กฎหมายทางแพง 

คดีอาญาและคดี

ปกครอง 

3. ความรูเรื่องวินัย

และการรักษา

วินัย การอุทธรณ

รองทุกข และการ

เสริมสรางระบบ

คุณธรรม 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบที่

เก่ียวของกับ    

การชลประทาน 

และกฎหมาย

ทั่วไปที่เก่ียวของ

กับภารกิจของ

กรมชลประทาน 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

5.  การส่ือสาร 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

3. การสืบเสาะหาขอมูล 
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2. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทวิชาการ  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

28. นักวิชาการจัดหาที่ดิน 1. ความรูเรื่องการ

จัดหาที่ดินเพ่ือ

การชลประทาน 

1.  ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

3. การสรางสัมพันธภาพ 
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3. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทท่ัวไป 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

1. เจาพนักงานธุรการ 1. ความรูเรื่อง    

งานธุรการและ

งานสารบรรณ 

2. ความรูเรื่อง   

การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ 

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

5.  การเขียนหนงัสือ

ราชการ 

6.  การส่ือสาร 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. ความยืดหยุนผอนปรน 

2. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

3. การสรางสัมพันธภาพ 

2. เจาพนักงานพัสด ุ 1. ความรูเรื่อง

งบประมาณ 

พัสดุ การเงิน

และบัญชี 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบที่

เก่ียวของกับ

งบประมาณ พัสดุ 

การเงินและบัญชี 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

5.  การเขียนหนงัสือ

ราชการ 

6.  การส่ือสาร 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. ความยืดหยุนผอนปรน 

3. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 
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3. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทท่ัวไป  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

3.   เจาพนักงานการเงิน     

และบัญชี 

1.  ความรูเรื่อง

งบประมาณ  

พัสดุ การเงิน  

และบัญชี 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบที่

เก่ียวของกับ

งบประมาณ พัสดุ 

การเงินและบัญชี 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

5.  การเขียนหนงัสือ

ราชการ 

6.  การส่ือสาร 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง      

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. ความยืดหยุนผอนปรน 

3. ความถูกตองของงาน 

4.   เจาพนักงานสถิติ 1.  ความรูเรื่องการ 

วิเคราะหขอมูล     

ทางสถิติ 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การสรางสัมพันธภาพ 

2. ความผูกพันที่มีตอ         

สวนราชการ 

3. ความเขาใจผูอ่ืน 
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3. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทท่ัวไป  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

5.  นายชางเครื่องกล 1. ความรูเรื่อง   

การปฏิบัตงิาน

ชางกล 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบที่

เก่ียวของกับการ

ใชยานพาหนะ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

5.  การใชและซอม

บํารุงรักษา

เครื่องจักรกล 

เครื่องมือกล  และ

ยานพาหนะ 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. ความยืดหยุนผอนปรน 

3. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

 

6.  นายชางโลหะ 

 

 

 

 

 

1.  ความรูเรื่อง    

เตาหลอหลอม

โลหะประเภท

ตางๆ  

2.  ความรูเรื่องการ

ขึ้นรูปโลหะโดย

กรรมวิธีทาง

ความรอน 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ 

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

5.  การใชและบํารุง     

รักษาอุปกรณและ

เครื่องมือขึ้นรปู

โลหะโดยกรรมวิธี

ทางความรอน 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. ความยืดหยุนผอนปรน 

3. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 
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3. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทท่ัวไป  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

7.  นายชางโยธา 1. ความรูเรื่อง         

งานโยธา 

2. ความรูเรื่องงาน 

ชลประทาน 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงาน

อาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบ

ธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. การมองภาพองครวม 

3. ความยืดหยุนผอนปรน 

 

8.  นายชางชลประทาน 1. ความรูเรื่อง    

งานโยธา 

2. ความรูเรื่อง     

งานชลประทาน 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. การมองภาพองครวม 

3. ความยืดหยุนผอนปรน 
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3. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทท่ัวไป  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

9.  นายชางสํารวจ 1. ความรูเรื่อง

วิชาการงาน

สํารวจ 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบที่

เก่ียวของกับงาน

ดานสํารวจ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การคิดวิเคราะห 

2. ความยืดหยุนผอนปรน 

3. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

 

10.  นายชางเขียนแบบ 1. ความรูเรื่อง    

การเขียนแบบ 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. ความยืดหยุนผอนปรน 

2. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

3. การสืบเสาะหาขอมูล 
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3. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทท่ัวไป  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

11.  นายชางไฟฟา 1. ความรูเรื่อง      

ระบบไฟฟา 

2. ความรูเรื่อง

อุปกรณไฟฟา 

และเครื่องจักร

ไฟฟา 

3. ความรูเรื่อง

มาตรฐานการ

ติดตั้งทางไฟฟา

และไฟฟา

ส่ือสาร 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ 

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

5.  การใชเครื่องมือวัด        

ทางไฟฟา 

6.  การใชเครื่องมือ       

ที่ใชในการ

ปฏิบตัิงานดาน  

ไฟฟา 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. ความยืดหยุนผอนปรน 

2. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

3. ความม่ันใจในตนเอง 

12.   เจาพนักงาน           

เครื่องคอมพิวเตอร 

1. ความรูเรื่อง

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. ความรูเรื่อง

Hardware 

Software และ

Network 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ          

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การส่ือสารและ 

พ.ร.บ. ขอมูล

ขาวสาร 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ          

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. ความยืดหยุนผอนปรน 

2. ความเขาใจองคกรและ

ระบบราชการ 

3. ความเขาใจผูอ่ืน 
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3. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทท่ัวไป  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

13.  นายชางศิลป 1. ความรูเรื่อง

ศิลปะ 

 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. สุนทรียภาพทางศิลปะ 

2. การสรางสัมพันธภาพ 

3. ศิลปะการส่ือสารจูงใจ 

14.  นายชางภาพ 1.  ความรูพ้ืนฐาน

เก่ียวกับการ

ถายภาพ 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่

เก่ียวของดาน 

การถายภาพ  

และการนําภาพ

ลงเผยแพร 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

5.  การถายภาพ 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. ความยืดหยุนผอนปรน 

2. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

3. การสรางสัมพันธภาพ 
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3. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทท่ัวไป  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

15.  นายชางพิมพ 1.  ความรูเรื่อง    

การพิมพ 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่

เก่ียวของดาน  

การพิมพ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

5.  การใชเครื่องพิมพ 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. ความยืดหยุนผอนปรน 

2. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

3. การสรางสัมพันธภาพ 

16.  เจาพนักงานการเกษตร 1. ความรูเรื่อง

เกษตร

ชลประทาน 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง      

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การสืบเสาะหาขอมูล 

2. ความเขาใจองคกรและ

ระบบราชการ 

3. ความม่ันใจในตนเอง 
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3. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทท่ัวไป  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

17.  เจาพนักงานอุทกวิทยา 1. ความรูเรื่อง     

อุทกวิทยา 

 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

2. การสืบเสาะหาขอมูล 

3. การสรางสัมพันธภาพ 
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3. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทท่ัวไป  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

18.  นายชางเทคนิค 1. ความรูเรื่อง   

การติดตั้ง 

ควบคุม 

ซอมแซม 

บํารุงรักษา

ระบบไฟฟา 

เครื่องจักรกล 

และงานกอสราง 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

2. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่

เก่ียวของดาน

วิศวกรรมไฟฟา 

3. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่

เก่ียวของดาน

วิศวกรรม 

เครื่องกล 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง     

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. ความยืดหยุนผอนปรน 

2. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

3. การสรางสัมพันธภาพ 
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3. สรุปความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของตําแหนงประเภทท่ัวไป  (ตอ) 

ตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ  ระเบยีบ หลัก ทางการบริหาร เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

19.  เจาพนักงานหองสมุด 1. ความรูเรื่อง

บรรณารักษ 

1. ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ

ราชการที่ใช

สําหรับการ

ปฏิบตัิหนาที่

ราชการ 

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การใชภาษาอังกฤษ 

3.  การคํานวณ 

4.  การจัดการขอมูล 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. บริการที่ด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ         

ในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตอง      

ชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การดําเนินงานเชิงรุก 

7. ความเขาใจภารกิจกรมชลประทาน 

- 1. การตรวจสอบความถูกตอง

ตามกระบวนงาน 

2. การสืบเสาะหาขอมูล 

3. ความเขาใจผูอ่ืน 
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ระดับความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีองคกรคาดหวัง เปนระดับที่กรมใชเปน
เกณฑในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของขาราชการ จําแนกตามประเภทและ
ระดับตําแหนง โดยการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของขาราชการจะตองประเมิน
เปรียบเทียบสมรรถนะที่ขาราชการมีอยูจริงกับเกณฑระดับความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
องคกรคาดหวังสําหรับแตละสมรรถนะ  ดังน้ี 

ประเภท

ตําแหนง 
ระดับช้ันงาน 

ความรูความสามารถ 

ทักษะ 

สมรรถนะ 

ในการ

ปฏิบัตงิาน 

กฎหมาย

และ

กฎระเบียบ

ราชการ 

สมรรถนะหลกั 

สมรรถน

ะทางการ

บริหาร 

สมรรถนะ

เฉพาะตาม

ลักษณะ

งานท่ี

ปฏิบัต ิ

ขาราชการ

พลเรือน 

ขาราชการ

กรม

ชลประทาน 

อํานวยการ 
ระดับสูง    2   3 2 4 4 2 4 

ระดับตน    1   3 2 3 3 1 3 

วิชาการ 

ทรงคุณวุฒ ิ 5 3 2 5 5 - 5 

เช่ียวชาญ 4 3 2 4 4 - 4 

ชํานาญการพิเศษ 3 3 2 3 3 - 3 

ชํานาญการ 2 2 2 2 2 - 2 

ปฏิบัตกิาร 1 2 2 1 1 - 1 

ท่ัวไป 

ทักษะพิเศษ 4 2 2 2 2 - 2 

อาวุโส 3 2 2 2 2 - 2 

ชํานาญงาน 2 1 1 1 1 - 1 

ปฏิบัตงิาน 1 1 1 1 1 - 1 

หมายเหตุ: ตามที่หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เร่ือง 

มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง

ขาราชการพลเรือนสามัญ ไดกําหนดความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประเภท

อํานวยการ ระดับตน กําหนดใหตองมีความรูความสามารถ ระดับที่ 1 และระดับสูง กําหนดใหตองมีความรู

ความสามารถ ระดับที่ 2 โดยเมื่อเทียบกับคําอธิบายรายละเอียดความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติงานของตําแหนงประเภทวิชาการหรือของตําแหนงประเภททั่วไปจะเทากับระดับที่ 3 และระดับที่ 4 

การประเมินความรูความสามารถและทักษะ  ใหประเมินเทียบกับเกณฑระดับความรู

ความสามารถและทักษะที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงแตละระดับขางตน การประเมินความรูความสามารถ และ

ทักษะในระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน Employee Performance Portfolio (EPP+) หากมีความรูความสามารถ 

และทักษะในระดับที่เกณฑกําหนด ใหตอบคําถามขอ “มีครบตามที่กําหนด”  หากไมมีความรูความสามารถ 

หรือทักษะในระดับที่เกณฑกําหนด ใหตอบคําถามขอ “ไมมีครบตามที่กําหนด”  
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