
ภาพรวมการประเมิน
สมรรถนะ แบบ 360 องศา 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม “การใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการในส่วนสมรรถนะของ 
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีการแบบ 360 องศา ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

รุ่นที่ 1 – 3 เมื่อวันที่ 22 - 24 มกราคม พ.ศ. 256๓   
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ ่กรุงเทพมหานคร 



“ การประเมนิผล” เป็นเป้าหมายหนึง่ของหลกัเกณฑ ์
และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี



การประเมนิสมรรถนะ แบบ 360 องศาเป็นกลไกหนึง่ 
ของการพฒันาบคุลากรภาครฐัตามยทุธศาสตรช์าต ิ



การประเมนิสมรรถนะ แบบ 360 องศาเป็นกลไกหนึง่ 
ของการพฒันาบคุลากรภาครฐัตามยทุธศาสตรช์าต ิ



การประเมนิสมรรถนะ แบบ 360 องศาเป็นกลไกหนึง่ 
ของการพฒันาบคุลากรภาครฐัตามยทุธศาสตรช์าต ิ
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   การก าหนดมาตรฐานความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
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•เล่ือนเงินเดือน 
•เล่ือนระดบั/ต ำแหน่ง 
•เข้ำอบรมหลกัสตูรต่ำงๆ 
•ฯลฯ 

70% 30% 



ส านกั/
กอง/
สนจ. 

ขา้ราชการ 
รายบคุคล 



มาตรา 76 พ.ร.บ.ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551   

     ใหผู้บ้งัคบับญัชามหีนา้ทีป่ระเมนิผลการปฏบิตัริาชการของ 

ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาแตง่ตัง้ และเลือ่น 

เงนิเดอืน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ก.พ. ก าหนด 

      ผลการประเมนิตามวรรคหนึง่ใหน้ าไปใชเ้พือ่ประโยชนใ์นการ 

พฒันาและเพิม่พนูประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการดว้ย 

ระบบบรหิารผลการปฏบิตัริาชการ 



ระบบบรหิารผลการปฏบิตัริาชการ  :  หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารที ่ก.พ. ก าหนด 

หนงัสอืส านกังาน ก.พ. ที ่นร 1002/ว 20 ลงวนัที ่3 กนัยายน 2552 

•  การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ให้ประเมินผลอย่างน้อยสอง
องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่ 

    องคป์ระกอบที ่1 ผลสมัฤทธิข์องงาน  

    องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ หรือสมรรถนะ 
โดยผลสมัฤทธิข์องงานจะตอ้งสดัสว่นคะแนนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 

• ในส่วนพฤตกิรรมการปฏิบตั ิราชการหรือสมรรถนะ  ให้ประเมินจาก
สมรรถนะหลกัตามที ่ก.พ. ก าหนด และ สมรรถนะทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตั ิ
ราชการตามทีส่ว่นราชการก าหนด 



หนงัสอืส ำนกังำน ก.พ. ที ่นร 1008/ว 27  ลงวนัที ่29 กนัยำยน 2552 

           ก.พ. ก ำหนดมำตรฐำนและแนวทำงกำรก ำหนดควำมรูค้วำมสำมำรถ ทกัษะ 

และสมรรถนะทีจ่ ำเป็นส ำหรบัต ำแหน่งขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั 

           สมรรถนะ :  ก.พ.ก ำหนดมำตรฐำนด้ำนสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรบักำร

ปฏบิตังิำนในต ำแหน่งประเภททัว่ไป วชิำกำร และอ ำนวยกำร  ประกอบดว้ย 

           1. สมรรถนะหลกั (5 ดำ้น) ไดแ้ก ่ กำรมุ่งผลสมัฤทธิ ์ กำรบรกิำรทีด่ ี กำรส ัง่สม

ควำมเชีย่วชำญในงำนอำชพี กำรยดึม ัน่ในควำมถูกตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม และ

กำรท ำงำนเป็นทมี          

           2. สมรรถนะทำงกำรบรหิำร (6 ดำ้น) ไดแ้ก ่ สภำวะผูน้ ำ  วสิยัทศัน ์ กำรวำงกล

ยุทธภ์ำครฐั ศกัยภำพเพือ่น ำกำรปรบัเปลีย่น  กำรควบคุมตนเอง   กำรสอนงำนและ 

กำรมอบหมำยงำน 

           3. สมรรถนะเฉพำะตำมลกัษณะงำนทีป่ฏบิตั ิใหส้่วนรำชกำรก ำหนดอย่ำงน้อย

สำยงำนละ 3 ดำ้น 

ระบบบรหิารผลการปฏบิตัริาชการ  :  หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารที ่ก.พ. ก าหนด 



หนงัสอืส ำนกังำน ก.พ. ที ่นร 1008/ว 7  ลงวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2553  

 ก.พ. ก ำหนดมำตรฐำนและแนวทำงกำรก ำหนดควำมรูค้วำมสำมำรถ ทกัษะ 
และสมรรถนะทีจ่ ำเป็นส ำหรบัต ำแหน่งขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั ต ำแหน่ง

ประเภทบรหิำร 

ประกอบดว้ย 

1. สมรรถนะหลกั (5 ดำ้น) ไดแ้ก ่ กำรมุ่งผลสมัฤทธิ ์ กำรบรกิำรทีด่ ี กำรส ัง่

สมควำมเชีย่วชำญในงำนอำชพี กำรยึดม ัน่ในควำมถูกตอ้งชอบธรรม

และจรยิธรรม และกำรท ำงำนเป็นทมี 

2. สมรรถนะทำงกำรบรหิำร (6 ดำ้น) ไดแ้ก ่ สภำวะผูน้ ำ  วสิยัทศัน ์ กำรวำง

กลยุทธภ์ำครฐั ศกัยภำพเพื่อน ำกำรปรบัเปลี่ยน   กำรควบคุมตนเอง   

กำรสอนงำนและ กำรมอบหมำยงำน 

ระบบบรหิารผลการปฏบิตัริาชการ  :  หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารที ่ก.พ. ก าหนด 



ระบบบรหิารผลการปฏบิตัริาชการ  : การด าเนนิการ
ของ สป.มท. ทีผ่า่นมา 

• สป. ไดม้คี ำส ัง่ที ่805/2551 ลงวนัที ่29 ธนัวำคม 2551 แต่งต ัง้

คณะท ำงำนก ำหนดและพฒันำเครือ่งมือประเมินสมรรถนะของ

บุคลำกร สป.   เพื่อจ ัดท ำสมรรถนะหล ัก เสร็จ เร ียบร ้อย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2552  โดยก ำหนดสมรรถนะหลกัดำ้น 

“กำรประสำนงำน” ส ำหรบัทุกสำยงำนใน สป. เพิ่มเติมจำก

สมรรถนะหลกั 5 ดำ้นที่ ก.พ. ก ำหนด และเสนอ อ.ก.พ.สป.  

คร ัง้ที ่5/2552 เมือ่วนัที ่23 ธ.ค. 2552 



มต ิอ.ก.พ.สป. คร ัง้ที ่1/2554   
เห็นชอบการก าหนดสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตั ิ
งานในต าแหนง่ประเภทท ัว่ไป วชิาการ อ านวยการ และ
บรหิาร ดงันี ้

(1) สมรรถนะทางการบรหิาร 

ส าหรบัต าแหนง่ประเภท 

อ านวยการ และบรหิาร วชิาการ ระดบัทรงคณุวฒุ ิ 

1. สภาวะผูน้ า - 

2. วสิยัทศัน ์ 1. วสิยัทศัน ์

3. การวางกลยทุธ ์ 2. การวางกลยทุธ ์

4. ศกัยภาพเพือ่น าการปรบัเปลีย่น 3. ศกัยภาพเพือ่น าการปรบัเปลีย่น 

5. การควบคมุตนเอง - 

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน - 



(2) สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ

ส าหรบัต าแหนง่ประเภทท ัว่ไป  วชิาการ และอ านวยการ  
ต าแหนง่/สายงาน ละ 3 ดา้น 

ต าแหนง่ สายงาน 

1. ผูอ้ านวยการ ระดบัตน้ (หรอืเทยีบเทา่) ต าแหนง่ประเภทท ัว่ไป และวชิาการ 

2. ผูอ้ านวยการ ระดบัสงู (หรอืเทยีบเทา่) 

3. หวัหนา้ส านกังานจงัหวดั 

มต ิอ.ก.พ.สป. คร ัง้ที ่1/2554   
เห็นชอบการก าหนดสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตั ิ
งานในต าแหนง่ประเภทท ัว่ไป วชิาการ อ านวยการ และ
บรหิาร ดงันี ้



สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตัขิอง สป.  11 ดา้น 

1. การใหค้ าปรกึษาแนะน า 2. การคดิวเิคราะห ์ 3. การวางแผนเชงิ 
กลยทุธ ์

4. ศลิปะการสือ่สารจงูใจ 5. การด าเนนิการเชงิรกุ 6.ความยดืหยุน่ผอ่นปรน 

7. ความถกูตอ้งของงาน 8. การมองภาพองคร์วม 9. การสบืเสาะหาขอ้มลู 

10. การคดิวเิคราะหเ์ชงิระบบ 11. ความม ัน่ใจใน
ตนเอง 

มต ิอ.ก.พ.สป. คร ัง้ที ่1/2554   
เห็นชอบการก าหนดสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตั ิ
งานในต าแหนง่ประเภทท ัว่ไป วชิาการ อ านวยการ และ
บรหิาร ดงันี ้



มต ิอ.ก.พ.ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
คร ัง้ที ่2/2562 เมือ่วนัที ่4 กรกฎาคม 2562 

1. ใหก้ ำหนดสมรรถนะดำ้น “กำรประสำนงำน” เป็นสมรรถนะหลกัของ สป.  

2. ใหน้ ำสมรรถนะทำงกำรบรหิำร และสมรรถนะเฉพำะตำมลกัษณะงำนที่

ปฏบิตัขิอง สป.  ไปใชใ้นกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรของขำ้รำชกำร 

สป. ในองคป์ระกอบดำ้นพฤตกิรรมกำรปฏบิตัริำชกำร (สมรรถนะ) เพิม่เตมิ

จำกสมรรถนะหลกั 5 ดำ้น ที ่ก.พ. ก ำหนด  

3. มอบหมำยให้ กจ.สป. น ำสมรรถนะตำมข้อ 1 และ 2 ไปใชใ้นกำร

ประเมินผลกำรปฏิบตัิรำชกำรของขำ้รำชกำร สป.ดำ้นพฤติกรรม หรอื

สมรรถนะ ในระบบ 360 องศำ ต ัง้แตปี่งบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 



สรุปสมรรถนะทีจ่ะใชใ้นกำรประเมนิผล 

กำรปฏบิตัริำชกำร ต ัง้แตปี่งบประมำณ พ.ศ. 2563 

ต ำแหน่ง 

ประเภท 

จ ำนวนสมรรถนะ 
ปัจจุบนั มต ิอ.ก.พ.สป. วนัที ่4 กรกฎำคม 2562 

หลกั  

ก.พ. 

หลกั 

ก.พ. 

หลกั 

สป. 

ทำงกำร

บรหิำร 

เฉพำะตำม

ลกัษณะงำนฯ 

รวม 

1. ท ัว่ไป 5 5 1 - 3 9 ดำ้น 

2. วชิำกำร (ระดบั

ปฏบิตักิำร-เชีย่วชำญ) 

5 5 1 - 3 9 ดำ้น 

    วชิำกำร (ระดบั

ทรงคณุวฒุ)ิ 

5 5 1 3 3 12 ดำ้น 

3. อ ำนวยกำร 5 5 1 6 3 15 ดำ้น 

4. บรหิำร 5 5 1 6 - 12 ดำ้น 



ต ำแหน่ง สมรรถนะเฉพำะตำมลกัษณะงำนทีป่ฏบิตั ิ

1. ผูอ้ ำนวยกำรกองกลำง กำรด ำเนินกำรเชงิรุก 

ควำมยดืหยุ่นผ่อนปรน 

ควำมถูกตอ้งของงำน 

2. ผูอ้ ำนวยกำรกองคลงั กำรใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ 

กำรคดิวเิครำะห ์

ควำมถูกตอ้งของงำน 

3. ผูอ้ ำนวยกำรกอง

สำรนิเทศ 

ศลิปะกำรสือ่สำรจูงใจ 

กำรด ำเนินกำรเชงิรุก 

ควำมมัน่ใจในตนเอง 

4. ผูอ้ ำนวยกำรศูนย ์

ปฏบิตักิำรข่ำว

กระทรวงมหำดไทย  

กำรคดิวเิครำะห ์

กำรมองภำพองคร์วม 

กำรสบืเสำะหำขอ้มูล 

5. ผูอ้ ำนวยกำรกองกำร

เจำ้หน้ำที ่ 

กำรใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ 

กำรวำงแผนเชงิกลยุทธ ์

ควำมถูกตอ้งของงำน 

6. ผูอ้ ำนวยกำรกองกำร

ตำ่งประเทศ  

กำรใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ 

กำรคดิวเิครำะห ์

กำรมองภำพองคร์วม 

สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิส าหรบัต าแหนง่ประเภทอ านวยการ 
ของขา้ราชการส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 



ต าแหนง่ สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ

7. ผูอ้ านวยการศนูย์
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  

การวางแผนเชงิกลยทุธ ์

ศลิปะการสือ่สารจงูใจ 

การคดิวเิคราะหเ์ชงิระบบ 

8. ผูอ้ านวยการสถาบนั
ด ารงราชานภุาพ  

การคดิวเิคราะห ์

ศลิปะการสือ่สารจงูใจ 

การมองภาพองคร์วม 

9. ผูอ้ านวยการส านกั
กฎหมาย 

การใหค้ าปรกึษาแนะน า 

การคดิวเิคราะห ์

การสบืเสาะหาขอ้มลู 

10. ผูอ้ านวยการส านกั
ตรวจราชการ 
และเรือ่งราวรอ้งทกุข ์

การใหค้ าปรกึษาแนะน า 

การคดิวเิคราะห ์

การมองภาพองคร์วม 

11. ผูอ้ านวยการส านกั
นโยบายและแผน 

การวางแผนเชงิกลยทุธ ์

ความยดืหยุน่ผอ่นปรน 

การคดิวเิคราะหเ์ชงิระบบ 

12. ผูอ้ านวยการส านกั
พฒันาและสง่เสรมิการ
บรหิารราชการจงัหวดั  

การใหค้ าปรกึษาแนะน า 

การวางแผนเชงิกลยทุธ ์

การมองภาพองคร์วม 

สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิส าหรบัต าแหนง่ประเภทอ านวยการ 
ของขา้ราชการส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 



สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ

13. หวัหนา้ส านกังาน
คณะกรรมการมาตรฐาน
การบรหิารงานบคุคลสว่น
ทอ้งถิน่ 

การใหค้ าปรกึษาแนะน า 

การวางแผนเชงิกลยทุธ ์

ศลิปะการสือ่สารจงูใจ 

14. หวัหนา้ส านกังาน
จงัหวดั 

ศลิปะการสือ่สารจงูใจ 

การด าเนนิการเชงิรกุ 

ความยดืหยุน่ผอ่นปรน 

สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิส าหรบัต าแหนง่ประเภทวชิาการ 
และท ัว่ไป  ในแตล่ะสายงานของขา้ราชการส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 



สำยงำน สมรรถนะเฉพำะตำมลกัษณะงำนทีป่ฏบิตั ิ

1. นักจัดการงานท่ัวไป ความยดืหยุน่ผอ่นปรน 

ความถกูตอ้งของงาน 

การคดิวเิคราะห ์

2. นักทรัพยากรบคุคล การใหค้ าปรกึษาแนะน า 

การคดิวเิคราะห ์

ศลิปะการสือ่สารจงูใจ 

3. วศิวกรไฟฟ้าสือ่สาร การใหค้ าปรกึษาแนะน า 

การคดิวเิคราะหเ์ชงิระบบ 

การสบืเสาะหาขอ้มลู 

4. นักวเิคราะหน์โยบายและ
แผน 

การใหค้ าปรกึษาแนะน า 

การคดิวเิคราะห ์

การวางแผนเชงิกลยทุธ ์

5. นักวชิาการคอมพวิเตอร ์ ความยดืหยุน่ผอ่นปรน 

การคดิวเิคราะห ์

ความถกูตอ้งของงาน 

6. นักวชิาการพัสด ุ การใหค้ าปรกึษาแนะน า 

ความถกูตอ้งของงาน 

การคดิวเิคราะห ์

สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิส าหรบัต าแหนง่ประเภทวชิาการ 
 และท ัว่ไป ในแตล่ะสายงานของขา้ราชการส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 



สำยงำน สมรรถนะเฉพำะตำมลกัษณะงำนทีป่ฏบิตั ิ

7. นติกิร การใหค้ าปรกึษาแนะน า 

การคดิวเิคราะห ์

การสบืเสาะหาขอ้มลู 

8. นักวเิทศสมัพันธ ์ การคดิวเิคราะห ์

ศลิปะการสือ่สารจงูใจ 

การใหค้ าปรกึษาแนะน า 

9. นักวชิาการเงนิและบัญช ี การใหค้ าปรกึษาแนะน า 

ความถกูตอ้งของงาน 

การคดิวเิคราะห ์

10. นักวชิาการตรวจสอบ
ภายใน 

การใหค้ าปรกึษาแนะน า 

การคดิวเิคราะห ์

ความถกูตอ้งของงาน 

11. นักประชาสมัพันธ ์ ศลิปะการสือ่สารจงูใจ 

ความมั่นใจในตนเอง 

การด าเนนิการเชงิรกุ 

12. นักวชิาการโสตทัศน
ศกึษา 

ความยดืหยุน่ผอ่นปรน 

ความถกูตอ้งของงาน 

การคดิวเิคราะห ์

สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิส าหรบัต าแหนง่ประเภทวชิาการ 
 และท ัว่ไป ในแตล่ะสายงานของขา้ราชการส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 



สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ

13. บรรณารักษ์ ความยดืหยุน่ผอ่นปรน 

ความถกูตอ้งของงาน 

การคดิวเิคราะห ์

14. เจา้พนักงานธรุการ ความยดืหยุน่ผอ่นปรน 

ความถกูตอ้งของงาน 

การคดิวเิคราะห ์

15. เจา้พนักงานพัสด ุ การใหค้ าปรกึษาแนะน า 

ความถกูตอ้งของงาน 

การคดิวเิคราะห ์

16. เจา้พนักงานการเงนิ
และบญัช ี

การใหค้ าปรกึษาแนะน า 

ความถกูตอ้งของงาน 

การคดิวเิคราะห ์

17. เจา้พนักงานโสตทัศน
ศกึษา 

ความยดืหยุน่ผอ่นปรน 

ความถกูตอ้งของงาน 

การคดิวเิคราะห ์

18. นายชา่งไฟฟ้า ความยดืหยุน่ผอ่นปรน 

การคดิวเิคราะหเ์ชงิระบบ 

ความถกูตอ้งของงาน 

สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิส าหรบัต าแหนง่ประเภทวชิาการ  
และท ัว่ไป ในแตล่ะสายงานของขา้ราชการส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 



สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ

19. นายชา่งศลิป์ การมองภาพองคร์วม 

การด าเนนิการเชงิรกุ 

การสบืเสาะหาขอ้มลู 

20. นายชา่งภาพ ความยดืหยุน่ผอ่นปรน 

การคดิวเิคราะห ์

ความถกูตอ้งของงาน 

สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิส าหรบัต าแหนง่ประเภทวชิาการ  
และท ัว่ไป ในแตล่ะสายงานของขา้ราชการส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 







มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรพัยากรบุคคล 
• ควรส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการให้ดียิ่งขึ้น 
• สร้างความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและผลงานของทีมงานเข้ากับความส าเร็จหรือผลงาน
ของส่วนราชการ 
• ควรเสริมสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
• ส่งเสริมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้เพื่อพัฒนาข้าราชการให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ 

กราฟนี้เป็นการแสดงภาพผลการประเมินการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ  สป .มท . เมื่ อ
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของส่วนราชการทั้งหมด  
ดังนั้น เพื่อให้ สป.มท.สามารถบริหารทรัพยากร
บุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้าง
แรงจูงใจให้ทรัพยากรบุคคลผนึกก าลังร่วม
ผลักดันภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ก าหนด จึงอาจ
พิจารณาด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังนี ้





แบบประเมนิ ปผ.ในสว่นที ่2 การประเมนิสมรรถนะของขา้ราชการในสงักดั

ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทยทกุคนะตอ้งประเมนิในระบบ 360 องศา  

ตัง้แตร่อบการประเมนิที ่1/2563 เป็นตน้ไป 





ในสว่นที ่4 เป็นขอ้มลูทีม่คีวามส าคญัตอ่การน าไปสูก่ารพัฒนา

ความรู ้/ทักษะ/สมรรถนะของขา้ราชการ 

ในสงักดัส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 









click 
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