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จัดท าโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร



การสร้างแบบการประเมินผล
ปฏิบัติราชการ 

การสร้างแบบการประเมินผล
ปฏิบัติราชการ 



1. เพ่ือมีกรอบแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าท่ีของกองงานคณะกรรมการควบคุม 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

4. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรอย่างมืออาชีพ

กรอกเลขบัตรประชาชน 

รหัสผ่าน

Website : https://ddc.dpis.go.th
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1. กดเลือก 2. เลือกการประเมินผลการประเมินปฏิบัติราชการ



เลือกปีงบประมาณ

หมายเหตุ : รอบ 1 (6 เดือน)
รอบ 2 (12 เดือน)



- การสร้างแบบการประเมิน -

1. ช่ือ – สกุล ตนเอง

3. ช่ือ – สกุล ผู้อ านวยการฯ

2. ช่ือ – สกุล หัวหน้ากลุ่ม

หมายเหตุ : * ข้อมูลจ าเป็นต้องกรอกรายละเอียด



1. เพ่ือมีกรอบแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าท่ีของกองงานคณะกรรมการควบคุม 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

4. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรอย่างมืออาชีพ

แบบประเมินผลปฏิบัติงาน
เพ่ือด าเนินการสร้าง/แก้ไขแบบประเมิน

ข้อมูลเปอร์เซ็นต์การประเมินผล
โดยเลือกผลส าเร็จของงาน ร้อยละ 80
และประเมินสมรรถนะ ร้อยละ 20

ข้อมูลเกี่ยวกับการน าเข้าไฟล์

แก้ไขการประเมนิ

ลบรายการ



ช่ือ – สกุล หัวหน้ากลุ่ม

ก าหนดเป้าหมายให้ครบทั้ง 5 เป้าหมาย

กรอกรายละเอียด

กรอกรายละเอียด

หมายเหตุ : * ข้อมูลจ าเป็นต้องกรอกรายละเอียด



เลือกสมรรถนะให้ตรงตามต าแหน่งงาน ดังนี้
- Core Competency สมรรถนะหลัก
- Function Competency สมรรถนะที่จ าเป็น
- Technical Competency สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติ

* รวมทั้งส้ินจ านวน 15 สมรรถนะ

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 5 ระดับ ดังนี้
ข้าราชการ
- ระดับปฏิบัติการ = ระดับ 1
- ระดับช านาญการ = ระดับ 2
พนักงานราชการ
- ปวช./ปวส./ปริญญาตรี = ระดับ 1
- ปริญญาโท = ระดับ 2

น ้าหนัก
- Core Competency สมรรถนะหลัก จ านวน 6
สมรรถนะ มีค่าน ้าหนักที่ร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 
60

- Function Competency สมรรถนะที่จ าเป็น 
จ านวน 2 สมรรถนะ มีค่าน ้าหนักที่ร้อยละ 20 คิด
เป็นร้อยละ 40

* ค่าน ้าหนักต้องรวมกนัได้ ไม่เกินร้อยละ 100

สถานะก่อนส่งตัวช้ีวัด สถานะ : สถานะหลังส่งตัวช้ีวัด สถานะ : รอยืนยันตัวช้ีวัดรอต้ังเป้าหมาย



Core CompetencyCore Competency สมรรถนะหลักสมรรถนะหลัก

1

2

3

4

5

6

: ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

: มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

: มีน ้าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพ่ีเป็นน้อง 

: ท างานเป็นทีม 

: บริการที่ดี

Integrity

Service mind

Mastery / Expertise : ส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี 

Achievement Motivation

Relationship

Teamwork

หมายเหตุ : เลือกทั้งหมด 6 สมรรถนะ



สายงานหลัก สายงานสนับสนุน

- หลักระบาดวิทยา
ส าหรับสายงานหลัก

- หลักระบาดวิทยาประยุกต์
ส าหรับงานเชิงบริหารจัดการ 
(ส าหรับสายสนับสนุน) 

- การวิจัยและพัฒนา - การติดตามและประเมินผล

หมายเหตุ : เลือก 2 สมรรถนะ (ตามสายงาน)

Function Competency Function Competency สมรรถนะที่จ าเป็นสมรรถนะที่จ าเป็น



ต าแหน่ง/สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสาธารณสุข 1. การคิดวเิคราะห ์(ตัวรว่ม) 
2. การมองภาพองค์รวม 
3. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน 

4. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
6. การส่ังการตามอ านาจหน้าท่ี 
7. การสืบเสาะหาข้อมูล 

หมายเหตุ : เลือก 7 สมรรถนะ (ตามต าแหน่งงาน)

Technical CompetencyTechnical Competency สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ



ต าแหน่ง/สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ

นิติกร 1. การคิดวเิคราะห ์(ตัวรว่ม) 
2. การมองภาพองค์รวม 
3. การสืบเสาะหาข้อมูล 
4. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
5. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน 

6. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
7. การส่ังการตามอ านาจหน้าที่

หมายเหตุ : เลือก 7 สมรรถนะ (ตามต าแหน่งงาน)

Technical CompetencyTechnical Competency สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ



ต าแหน่ง/สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ

1. การคิดวเิคราะห ์(ตัวรว่ม) 
2. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน 

3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
4. การสืบเสาะหาข้อมูล 
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
6. การมองภาพองค์รวม 
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 

Technical CompetencyTechnical Competency สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หมายเหตุ : เลือก 7 สมรรถนะ (ตามต าแหน่งงาน)



ต าแหน่ง/สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. การคิดวเิคราะห ์(ตัวรว่ม) 
2. การสืบเสาะหาข้อมูล 
3. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน 

4. การด าเนินการเชิงรุก 
5. ความผูกพันท่ีมีต่อส่วนราชการ 
6. ศิลปะการส่ือสารจูงใจ 
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 

หมายเหตุ : เลือก 7 สมรรถนะ (ตามต าแหน่งงาน)

Technical CompetencyTechnical Competency สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ



ต าแหน่ง/สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเผยแพร่
นักประชาสัมพันธ์

1. การคิดวเิคราะห ์(ตัวรว่ม) 
2. การด าเนินการเชิงรุก 
3. ศิลปะการส่ือสารจูงใจ 
4. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
5. การสืบเสาะหาข้อมูล 
6. การมองภาพองค์รวม 
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 

หมายเหตุ : เลือก 7 สมรรถนะ (ตามต าแหน่งงาน)

Technical CompetencyTechnical Competency สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ



ต าแหน่ง/สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ 1. การตรวจสอบความถูกตอ้ง
ตามกระบวนงาน (ตัวรว่ม) 

2. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
3. ความผูกพันท่ีมีต่อส่วนราชการ 
4. การมองภาพองค์รวม 
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
6. การสืบเสาะหาข้อมูล 
7. การสร้างสัมพันธภาพ 

หมายเหตุ : เลือก 7 สมรรถนะ (ตามต าแหน่งงาน)

Technical CompetencyTechnical Competency สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ



- การบันทึกผลงาน -

แบบประเมินผลปฏิบัติงาน
เพ่ือเข้าแบบประเมินผลท่ีได้ด าเนินการไว้แล้ว



ดูรายละเอียด บันทึกผลงานจริง การแนบไฟล์



* กรอกรายละเอียด
การด าเนินงาน



การแนบไฟล์ ควรเป็น PDF ขนาดไม่เกิน 5 MB



ผลการประเมินตนเอง
ด าเนินการประเมินตนเอง แต่ละสมรรถนะ ท้ังส้ิน 15 สมรรถนะ

โดยมีล าดับคะแนน 1 – 5 คะแนน

สถานะก่อนส่งแบบประเมิน สถานะ : 

สถานะหลังส่งแบบประเมิน สถานะ : รอให้คะแนน

รอบันทึกผลการปฏิบัติงาน




