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ประกาศเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบประเมิน 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2562) 

------------------------------------- 
 โดยที่ ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต.ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 55) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงระบบการบริหาร
ผลงานที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณงาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมี
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 692 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เรื่อง การประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบจ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน ก าหนดให้ 
เทศบาลต าบลบ้านเพชร ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานทั่วไป และ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่ม
รอบการประเมินหรือช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ส าหรับรอบการประเมินผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) ดังนี้ 

ส่วนที่ 1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่                 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  คิดสัดส่วนร้อยละ70 โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน 
ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาและความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ คิดสัดส่วนร้อยละ 30 ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 

1.2.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเป็น
คุณลักษณะร่วมของพนักงานเทศบาลทุกคนที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมที่
พึงประกาศร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาน และประเทศชาติ ประกอบด้วย  จ านวน 5 
สมรรถนะ ประกอบด้วย 

1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3) การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4) การบริการเป็นเลิศ
5) การท างานเป็นทีม
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 1.2.2  สมรรถนะประจ าผู้บริหาร (Managerial Competency) คือ สมรรถนะที่ผู้บริหาร
จ าเป็นต้องมีในฐานะผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือน าทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร  โดยใช้ประเมินเฉพาะต าแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอ านวยการท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1) การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง
2) ความสามารถในการเป็นผู้น า
3) ความสามารถในการพัฒนาคน
4) การคิดเชิงกลยุทธ์

1.2.3 สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) คือ สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง/สายงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นๆ สามารถปฏิบัติภารกิจ
ในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร (ปรากฏตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง)  โดยใช้
ประเมินเฉพาะต าแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป โดยต้นรอบการประเมิน ผู้รับการประเมินเป็นผู้
กรอกสมรรถนะประจ าสายงานที่ตกลงร่วมกันกับผู้ประเมิน อย่างน้อยจ านวน 3 สมรรถนะ ประกอบด้วย 

1) การคิดวิเคราะห์
2) การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล
3) การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
4) ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
5) การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
6) การแก้ปัญหาและด าเนินการเชิงรุก
7) การบริหารความเสี่ยง
8) การบริหารทรัพยากร
9) การวางแผนและการจัดการ
10) การวิเคราะห์และการบูรณาการ
11) ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
12) การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
13) การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
14) ความคิดสร้างสรรค์
15) การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
16) การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ
17) การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
18) การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์
19) จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
20) ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น
21) สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น
22) ความเข้าใจผู้อ่ืนและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
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ส่วนที่ 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนดโดยอนุโลมหรืออาจปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินดังกล่าว 
เพ่ือใช้ส าหรับการประเมินของเทศบาลต าบลบ้านเพชรเองก็ได้ โดยต้องความเห็นชอบของนายกเทศมนตรี
ต าบลบ้านเพชร  

ประกาศ ณ  วันที่  8  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 

     (นายกิตติพงศ ์ ธรรมโสภารัตน์) 
     นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 



ประกาศเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบความรู้และพฤติกรรมการมาปฏิบัติราชการ 

ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบประเมิน 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
------------------------------------- 

ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านเพชร ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2562 
– 31 มีนาคม 2563) ลงวันที่ 8  ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจ า 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน คิดสัดส่วนร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาและความประหยัดหรือความคุ้มค่า และ 

2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ คิดสัดส่วนร้อยละ 30 ประกอบด้วย การประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน  

และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบการประเมิน 
1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 โดยพิจารณาจาก ปริมาณ
ผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20  ประกอบด้วย
การประเมินสมรรถนะหลัก (ด าเนินการประเมินทั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว ไป ทุกคน) และ
สมรรถนะประจ าสายงาน (ด าเนินการประเมินในส่วนของพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง) นั้น 

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น เทศบาลต าบลบ้านเพชร จึงประกาศหลักเกณฑ์การทดสอบความรู้และ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ประกอบไปด้วย 

ส่วนที่  1 การทดสอบความรู้  การทดสอบความรู้ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านเพชร คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 

     1.1 วินัยและการรักษาวินัย 
     1.2 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     1.3 ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
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ผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 
-ระดับดีเด่น   ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
- ระดับดีมาก   ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
- ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
- ระดับพอใช้   ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
- ระดับต้องปรับปรุง  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการมาปฏิบัติราชการ คือ ตรวจสอบจากการมาปฏิบัติราชการของทุกต าแหน่ง           
ตามเวลาราชการ (08.30 น.-16.30 น.) ทั้งนี้ เทศบาลต าบลบ้านเพชร ก าหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการช้าได้ไม่
เกิน 15 นาที ของแต่ละวัน โดยงานการเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบ 

การประเมิน  แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
- มาสายเกิน  15 วัน ต่อรอบการประเมิน พิจารณาให้มีการท าทัณฑ์บน
- มาสายเกิน  20 วัน ต่อรอบการประเมิน ไม่ ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ในรอบการประเมินนั้นๆ 

ทั้งนี้ ให้น าผลการทดสอบความรู้และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านเพชร มาพิจารณาประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  

ประกาศ ณ  วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 

  (นายกิตติพงศ ์ ธรรมโสภารัตน์) 
  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 



ประกาศเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู 

และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร  
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบประเมิน 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
------------------------------------- 

ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ประกอบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  ซึ่งเป็นการ
สมควรประกาศใช้มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการเทศบาล 
ให้มีมาตรฐานแห่งวิชาชีพและระบบการบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งไม่ต่่ากว่า
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เพ่ือให้การด่าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลต่าบลบ้านเพชร  อ่าเภอบ่าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่ 1 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(รอบประเมิน 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ดังนี้ 

ส่วนที่ 1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน 
จ่านวน 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 

     องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 คะแนน 
ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  จ่านวน 45 คะแนน
1.1 การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร 5  คะแนน 
1.2 การจัดการเรียนรู้ คะแนนรวม 25 คะแนน ประกอบไปด้วย 

1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 5  คะแนน 
1.2.2 การจัดท่าแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 
 บุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ์  5  คะแนน 
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 5 คะแนน 
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน คะแนนรวม 10  คะแนน ประกอบไปด้วย 
     1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 5  คะแนน 
     1.2.4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    5  คะแนน 

1.3 การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
     และแหล่งเรียนรู้  5 คะแนน 
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5 คะแนน 

/1.5 ศกึษา วิเคราะห์ สังเคราะห์…-2- 
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1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย เพ่ือแก้ปัญหา 
     หรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 5 คะแนน 

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน จ่านวน 10 คะแนน
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดท่าข้อมูลสารสนเทศ 5  คะแนน 
2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 5  คะแนน 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จ่านวน  10 คะแนน
3.1 การพัฒนาตนเอง 5  คะแนน 
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 5  คะแนน 

4. งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย จ่านวน  5 คะแนน
4.1 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 5  คะแนน 

2. องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
วิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน 

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อ่านาจและ
หน้าที่ของตน เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 

2. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และค่าสั่งของผู้บังคับบัญชา
3. มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
4. การมีจิตส่านึกดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
5. การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม

ส่วนที่ 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลก่าหนด (ตามแบบประเมินท้ายประกาศนี้) 

ประกาศ ณ  วันที่  8  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 

     (นายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์) 
     นายกเทศมนตรีต่าบลบ้านเพชร 



แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สายงานการสอน 

⃞ คร้ังที่ 1 (1 ตุลาคม ............ – 31 มีนาคม ............) 

⃞ คร้ังที่ 2 (1 เมษายน ............ – 30 กันยายน .........) 
ชื่อผู้รับการประเมิน.............................................................................................................................................. 
ต่าแหน่ง..................................................วิทยฐานะ..........................................เงินเดือน..............................บาท 
สถานศึกษา (โรงเรียน/ ศพด.) ......................................สังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) ...................................... 
สอนระดับชั้น........................วิชา............................................................ชั่วโมงการสอน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ 
จ่านวนวันลาในรอบการประเมนิ..............วัน ประกอบด้วย (1) ลาป่วย................วัน (2) ลากิจ................วัน 

ชื่อผู้ประเมิน.........................................................................................ต่าแหน่ง.................................................... 
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงาน (70 คะแนน) 

ที่ รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมินของ

ผู้บังคับบญัชา 
1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 45 

1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 5 
1.2 การจัดการเรียนรู้ 25 
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (5) 
1.2.2 การจัดท่าแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/แผนการจัด
ประสบการณ ์

(5) 

1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ (5) 
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน (10) 

1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (5) 
1.2.4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (5) 

1.3 การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู ้

5 

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5 
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และหรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาหรือ

พัฒนาการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
5 

2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 10 
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดท่าข้อมูลสารสนเทศ 5 
2.2 การจัดระบบดูแลชว่ยเหลือผู้เรียน 5 

3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 10 

3.1 การพัฒนาตนเอง 5 
3.2 การพัฒนาวิชาชพี 5 

4 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 5 

คะแนนรวม 70 
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ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน) 

ที่ รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมินของ

ผู้บังคับบญัชา 
1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนร่วม ไม่อาศัยหรือ

ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ่านาจและหนา้ที่ของตน เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน ์

5 

2 การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และค่าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา 

5 

3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทาง
ราชการ 

5 

4 การมีจิตส่านึกดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

5 

5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

5 

6 การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และ
สังคม 

5 

คะแนนรวม 30 

ตอนที่ 3 การสรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธภิาพและประสิทธผิลการปฏิบัตงิาน 70 
ตอนที่ 2 การประเมินการประปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
30 

คะแนนรวม 100 
คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตอนที่ 4 ผลการประเมิน 
4.1 ผลการประเมินตนเอง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไดป้ระเมินตนเองตรงตามเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง 

(ลงชื่อ)............................................ผู้รับการประเมิน 
       (.............................................) 
ต่าแหน่ง.......................................... 
วันที่................................................. 

4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 
ดีเด่น (ร้อยละ 90.00 ข้ึนไป) 
ดีมาก (ร้อยละ 80.00 – 89.99) 
ดี (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
พอใช้ (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปรับปรุง (ร้อยละ 59.99 ลงมา) 

ความเห็น................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

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

ต าแหน่ง................................................... 
วันที่......................................................... 

ตอนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน 
5.1 ผู้รับการประเมิน : 

     ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว 

          ลงชื่อ : ............................................ผู้รับการประเมิน 
         (...........................................) 
ต่าแหน่ง : ....................................... 

วันที ่: .............................................. 
5.2 ผู้ประเมิน : 

      ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว 
    ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ............. แล้ว 

      แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ 

ลงชื่อ : ............................................ผู้ประเมิน 
       (...........................................) 
ต่าแหน่ง : ....................................... 
วันที ่: .............................................. 
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      ลงชื่อ : ..........................................พยาน 
   (..........................................) 

ต่าแหน่ง : ....................................... 
วันที ่: .............................................. 

ตอนที่ 6 ความเห็น 
6.1 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

  เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างตน้ 
           มีความเห็นต่างดังนี้................................................................................................................. 

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

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

ต าแหน่ง................................................ 
วันที่...................................................... 

6.2 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
  เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างตน้ 

            มีความเห็นต่างดังนี้............................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

คะแนนที่ควรได้ร้อยละ......................... 

         (ลงชื่อ).................................................. 
       (...................................................) 
ต่าแหน่งประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
วันที่...................................................... 

6.3 ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เห็นด้วยกับผลการประเมินของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

            มีความเห็นต่างดังนี้............................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

คะแนนที่ควรได้ร้อยละ......................... 

         (ลงชื่อ).................................................. 
       (...................................................) 
ต่าแหน่งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วันที่...................................................... 



ประกาศเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบประเมิน 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

------------------------------------- 

 โดยที่ ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต.ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 55) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงระบบการบริหาร
ผลงานที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณงาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมี
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว11 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า ก าหนดให้น าแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้ส าหรับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจ าโดยอนุโลม เทศบาลต าบลบ้านเพชร
จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ า ส าหรับรอบการประเมินผล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management)   โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่                 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  คิดสัดส่วนร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน 
ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาและความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า คิดสัดส่วนร้อยละ 30 ดังนี้          
1.2.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเป็น

คุณลักษณะร่วมของลูกจ้างประจ าทุกคนที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมที่พึง
ประกาศร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาน และประเทศชาติ ประกอบด้วย จ านวน 5 สมรรถนะ 
ประกอบด้วย 

1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3) การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4) การบริการเป็นเลิศ
5) การท างานเป็นทีม

1.2.2 สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) คือ สมรรถนะที่ก าหนด
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง/สายงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นๆ สามารถปฏิบัติ
ภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งข้ึน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร (ปรากฏตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
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ของข้าราชการ) โดยใช้ประเมินต าแหน่งลูกจ้างประจ ากลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยจ านวน 3 สมรรถนะ ประกอบด้วย 

1) การคิดวิเคราะห์
2) การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล
3) การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
4) ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
5) การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
6) การแก้ปัญหาและด าเนินการเชิงรุก
7) การบริหารความเสี่ยง
8) การบริหารทรัพยากร
9) การวางแผนและการจัดการ
10) การวิเคราะห์และการบูรณาการ
11) ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
12) การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
13) การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
14) ความคิดสร้างสรรค์
15) การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
16) การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ
17) การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
18) การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์
19) จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
20) ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น
21) สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น
22) ความเข้าใจผู้อ่ืนและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์

ส าหรับระดับมาตรฐานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของลูกจ้างประจ าเทศบาลต าบล
บ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และรายละเอียดของสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ในแต่
ละต าแหน่ง ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้โดยจ าแนกออกเป็นแต่ละกลุ่ม ดังนี้  

-ลูกจ้างประจ ากลุ่มบริการพ้ืนฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับท่ี 1 

-ลูกจ้างประจ ากลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ  ในระดับที่ 2 

-ลูกจ้างประจ ากลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้
ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ
ปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 



-3-

ส่วนที่ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนดโดยอนุโลมหรืออาจปรับปรุงแก้ไขแบบ
ประเมินดังกล่าวเพ่ือใช้ส าหรับการประเมินของลูกจ้างประจ าเทศบาลต าบลบ้านเพชรเองก็ได้ โดยต้องความเห็นชอบ
ของนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร  

  ประกาศ ณ  วันที่  8  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

      (นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์) 
 นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 
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ระดับมาตรฐานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 
ของลูกจ้างประจ า เทศบาลต าบลบ้าเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบประเมิน 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
--------------------------------------- 

สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก 
ระดับท่ีคาดหวัง/ต้องการ 

กลุ่มบริการพื้นฐาน กลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 2 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 1 2 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 1 2 
4. การบริการเป็นเลิศ 1 2 
5. การท างานเป็นทีม 1 2 

รายละเอียดของสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่ง 
สมรรถนะหลัก (Core Competency)  จ านวน 5 สมรรถนะ  

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หน้า 5 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม หน้า 6 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน หน้า 7 
4. การบริการเป็นเลิศ หน้า 8 
5. การท างานเป็นทีม หน้า 9 
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การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
(Achievement Motivation-ACH)

ค าจ ากัดความ : ความตั้งใจ และความขยันหม่ันเพียรปฏบิัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและมาตรฐานที่องค์กร
ก าหนดไว้อย่างดีที่สุด อีกทั้งหมายความรวมถึงความมุง่มั่นในการปรับปรุงพฒันาผลงานและกระบวนการปฏิบัตงิานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพสงูสุดอยู่เสมอ 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับที ่1 : แสดงความพากเพียรพยายาม และตั้งใจท างานให้ด ี
•มีความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการท างาน และตรงต่อเวลา
•มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามก าหนดเวลา
•ตั้งใจ และพากเพียรพยายามท างานในหนา้ที่และในส่วนของตนให้ดีตามที่ได้รบัมอบหมาย
•แสดงความประสงค์หรือข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพฒันางานของตนให้ดียิ่งๆขึ้นไป
ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และสามารถท างานไดผ้ลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือตามมาตรฐานของ
องค์กร 
•ท างานได้ผลงานตามเปา้หมายที่ผู้บังคบับัญชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
•มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องของงาน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ
•ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีตามมาตรฐานขององค์กร
•หม่ันติดตามผลงาน และประเมนิผลงานของตนเพื่อให้ได้งานทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานขององค์กร
•คิดหาวิธีการใหม่ๆ ในการปรับปรุงงานของตนให้มีคุณภาพและประสทิธิภาพยิง่ขึ้นอยู่เสมอ
ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และปรับปรงุวิธีการท างานเพื่อพัฒนาผลงานให้โดดเด่นเกินกว่าเป้าหมาย
มาตรฐานที่องค์กรก าหนด 
•ปรับปรุงวิธีการที่ท าให้ทางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน
•ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบ และวิธีการท างานให้มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเดน่และเกินกว่าเป้าหมายที่องค์กร
ก าหนดไว้
•เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ที่มีประสทิธิภาพมากกว่าเดิม เพื่อให้ได้ผลงานตามที่ก าหนดไว้
ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และอุตสาหะมานะบากบั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ทา้ทาย หรือได้ผลงานทีโ่ดดเด่น 
และแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน  
•บรรลุเป้าหมายทีท่้าทายในงานที่ยากหรือไม่เคยมีใครท าได้มากอ่นโดยใช้วิธีการพฒันาระบบ ประยุกต์และบริหารจัดการ
เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างทีไ่ม่เคยมีผู้ใดในองค์กรกระท าได้มาก่อน
•ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพื่อท าให้ได้ผลงานที่ดีกวา่เดิมอย่างเห็นไดช้ัด
•ท าการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน
ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และวิเคราะห์ผลได้และผลเสีย และสามารถตัดสินใจได ้แม้จะมีความเสี่ยง เพื่อให้
องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
•ตัดสินใจได ้โดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และด าเนินการ เพื่อให้องค์กรและประชาชนไดป้ระโยชนส์ูงสุด
•วิเคราะห ์และค านวณผลได ้ผลเสีย และความคุ้มค่า รวมทั้งกล้าคิด กล้าทา และกล้าเสีย่งโดยอาศัยวิสัยทัศน์ ประสบการณ์
และการบริหารในเชิงกลยุทธ ์เพื่อเป้าหมายและประโยชนส์ าคญัขององค์กร
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การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
(Integrity-ING) 

ค าจ ากัดความ : การครองตนและประพฤตปิฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคณุธรรมจริยธรรม ตลอดจน
หลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชน สังคม ประเทศชาติมากกวา่ประโยชนส์่วนตน เพื่อเป็นกาลัง
ส าคัญในการสนับสนนุผลักดันให้ภารกิจหลักขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับที ่1 : ปฏิบัติหน้าทีด่้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัย 
•ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัยที่หน่วยงาน และองค์กรก าหนดไว้
•มีจิตสานึกในการปฏิบตัิตนในหน้าที่ความรับผิดชอบ/ต าแหน่งงานของตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานของ
หน่วยงานและองค์กร
ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมีสัจจะเชื่อถือได ้
•มีสัจจะเชื่อถือได ้และรักษาวาจา พูดอย่างไรท าอยา่งนัน้ ไม่บดิเบือนอ้างข้อยกเว้นให้ตนเอง
•เป็นคนตรงไปตรงมา กล้าพูด และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานและองค์กร
ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และยึดมั่นและแน่วแน่ในจรรยาบรรณ หลักคุณธรรม ยุติธรรม และปฏิบตัิตนกับ
ผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน 
•ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ส่วนตน
•ยึดมั่นและมีความแน่วแน่ในหลกัการ คุณธรรม และประพฤติปฏิบัติตนกับผู้อื่นอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยไม่
เลือกปฏิบัติกับผู้อื่น
•ยึดหลักความยุติธรรม และความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง แม้ต้องกระทบกับบุคคลที่มีอ านาจหนา้ที่ทีสู่งกว่า
ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และธ ารงความถูกต้องเพื่อองค์กร 
•ธ ารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์กรแม้ในสถานการณ์ที่อาจสร้างความล าบากใจให้
•ตัดสินใจในหนา้ที ่หรือปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต แม้ผลของการปฏิบตัิอาจสร้างศัตรูหรือก่อความ
ไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องหรือเสียประโยชน์
•เสียสละความสุขสบาย ประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนความพึงพอใจส่วนตนหรือของครอบครัว โดยมุ่งให้ภารกิจในหน้าที่
สัมฤทธิ์ผลและเน้นประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง
ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และอุทิศตนเพื่อองค์กร และประเทศชาต ิ
•อุทิศตน ธ ารงความถูกต้อง และยืนหยัดพิทักษผ์ลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์กร หรือประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ที่
อาจสร้างความล าบากใจให้ หรือแม้ในสถานการณ์ที่อาจเสีย่งตอ่ความมั่นคงในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน หรืออาจเสียงภัยต่อ
ชีวิต
•ไม่ประพฤตปิฏิบัติตนเพื่อฉ้อฉลหรือเอาประโยชนส์่วนตนเป็นที่ตั้งทั้งในเชงิวิสัยทัศน์ กลยุทธ ์และนโยบายขององค์กร โดย
มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเพื่อองค์กร ประชาชน และประเทศชาติเป็นส าคัญ
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ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
(Organization and Process Understanding -OPU) 

ค าจ ากัดความ : ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพนัธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางาน และ
มาตรฐานการทางานของตนและของหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏบิัติหน้าที่ให้บรรลุผล ความเข้าใจนี้
รวมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ่ (Big Picture) และการคาดการณ์เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่างๆ ต่อระบบและกระบวนการท างาน 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับที ่1 : เข้าใจเทคโนโลย ีระบบ กระบวนการทางานและมาตรฐานในงานของตน 
•เข้าใจเทคโนโลย ีระบบ กระบวนการท างานและมาตรฐานในงานที่ตนสังกัดอยู่ รวมทั้งกฎระเบียบ ตลอดจนขั้นตอน
กระบวนการปฏบิัติงานตา่งๆ และน าความเข้าใจนี้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน หรือรายงานผล ฯลฯ ในหน้าที่
ได้ถูกต้อง 
ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบและกระบวนการท างานของตนกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ติดต่ออย่างชัดเจน 
•เข้าใจและเชื่อมโยงเทคโนโลย ีระบบ กระบวนการท างาน ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ของตนกับหน่วยงานอื่นที่
ติดต่อด้วยอย่างถูกต้อง รวมถึงน าความเข้าใจนี้มาใช้เพื่อให้ 
การท างานระหว่างกันเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดรับกันสูงสดุ 
ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และสามารถมองภาพรวมแล้วปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
•เข้าใจข้อจ ากัดของเทคนิค ระบบหรือกระบวนการท างานของตนหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ติดต่อดว้ย และรู้ว่าสิ่งใดที่ควร
กระท าเพื่อปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบให้สามารถท างานได ้
อย่างมีประสทิธิภาพสูงขึ้นได ้ 
•เมื่อเจอสถานการณ์ที่แตกต่างจากเดิมสามารถใช้ความเข้าใจผลต่อเนื่องและความสัมพนัธ์เชื่อมโยงของระบบและ
กระบวนการท างาน เพื่อนามาแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสมทันเวลา 
ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเข้าใจกระแสภายนอกกับผลกระทบโดยรวมต่อเทคโนโลยี ระบบหรือ
กระบวนการท างานของหน่วยงาน 
•เข้าใจกระแสหรือสถานการณ์ภายนอก (เช่น นโยบายการเมืองและการปกครองในภาพรวม ทิศทางของภาครัฐ เศรษฐกิจ 
และสังคม เป็นต้น) และสามารถนาความเข้าใจนัน้มาเตรียม 
รับมือหรือดาดเนินการการเปลีย่นแปลงได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สงูสุด  
•ศึกษาเรียนรู้ความส าเร็จหรือความผิดพลาดของระบบหรือกระบวนการการท างานที่เก่ียวข้องและน ามาปรับใช้กับการ
ท างานของหน่วยงานอย่างเหมาะสม 
ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเข้าใจความต้องการที่แท้จริงขององค์กร 
•เข้าใจสถานะของระบบ เทคโนโลย ีและกระบวนการการท างานขององค์กรอย่างถ่องแท้ จนสามารถก าหนดความต้องการ
หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยนื  
•เข้าใจและสามารถระบุจุดยนืและความสามารถในการพัฒนาในเชิงระบบ เทคโนโลย ีกระบวนการท างานหรือมาตรฐานการ
ท างานในเชงิบูรณาการ ระบบ(Holistic View) ขององค์กร 
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การบริการเป็นเลิศ 
(Service Mind-SERV) 

ค าจ ากัดความ : การให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ หรือประชาชนด้วยความใส่ใจในความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ หรือ
ประชาชน อีกทั้งโดยมุ่งประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร หรือประชาชนเป็นหลัก 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับที ่1: แสดงความเต็มใจในการให้บริการ มีอัธยาศัยไมตรีอันดี และให้บริการที่ผู้รับบรกิารต้องการได้ 
•ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจม่ใส เป็นมิตร เต็มใจต้อนรับ และสร้างความประทับใจอันดีแก่ผูร้ับบริการ หรือประชาชน
•ติดต่อสื่อสาร ตอบข้อซักถาม รายงานความคบืหน้าและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รบับริการ หรือประชาชน เมื่อมีค าถาม
หรือข้อสงสัย
•ให้ค าแนะน า และคอยติดตามเร่ือง เมื่อผู้รับบริการหรือประชาชนมีค าถาม ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน
•แจ้งให้ผู้รับบริการหรือประชาชนทราบความคืบหนา้ในการด าเนินเร่ือง หรือข้ันตอนงานตา่งๆ ที่ให้บริการอยู่
•ประสานงานภายในหน่วยงานและกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการหรือประชาชนได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว
ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเต็มใจช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับผู้บริการได้ 
•รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้แก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เต็มใจ ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือ
ปัดภาระ
•คอยดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และน าข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการ (ถ้าม)ี ไปพฒันาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
•อ านวยความสะดวก ให้บริการด้วยความเต็มใจ ด าเนนิการต่างๆ ให้ลูกค้าได้รับความพงึพอใจเต็มที่
ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2และใหบ้ริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไปของผูร้ับบริการ 
•ให้เวลาแก่ผู้รับบริการ โดยเฉพาะเมื่อผู้รับบริการประสบความยากลาบาก เช่น ให้เวลาและความพยายามพิเศษในการ
ให้บริการ เพื่อช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหา
•คอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานที่ก าลังให้บรกิารอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้
ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน
•ใช้ความพยายามเปน็พิเศษในการให้บริการและด าเนนิการต่างๆ ให้แก่ผู้รับบริการ หรือประชาชนในระดบัที่เกินความคาดหวัง
ทั่วไป
•เสียสละเวลาส่วนตน อาสาให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเมื่อผู้รับบริการหรือประชาชนเผชิญปญัหาหรือความยากลาบาก
ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสามารถเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการได้ 
•เข้าใจความจ าเป็นและความตอ้งการที่แท้จริงของผู้รับบริการ หรือประชาชนแม้ในกรณีที่ผู้รับบริการ หรือประชาชนอาจจะยงั
ไม่ได้ค านึงถึงหรือไม่เคยขอความช่วยเหลือมาก่อน
และน าเสนอบริการที่เปน็ประโยชนไ์ด้ตรงตามความต้องการนัน้ๆ ได้อย่างแท้จริง
•ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ หรือประชาชน เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการ หรือประชาชนได้
ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และมองการณ์ไกล และสามารถให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืน
ให้กับผู้รบับริการ 
•เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการในระยะยาว และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือข้ันตอนการให้บริการ เพื่อให้
ผู้รับบริการไดป้ระโยชน์สูงสุด
•ปฏิบัติตนเป็นทีป่รึกษาทีผู่้รับบริการไว้วางใจ ตลอดจนมีส่วนชว่ยในการตัดสนิใจของผู้รับบริการ
•สามารถให้ความเห็นส่วนตัวที่อาจแตกต่างไปจากวิธีการหรือข้ันตอนที่ผู้รบับริการต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับความจ าเปน็
ปัญหา โอกาส ฯลฯเพื่อเป็นประโยชน์อยา่งแท้จริงหรือในระยะยาวแก่ผู้รับบริการ
•น าเสนอบริการด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อรักษาผลประโยชน์อันยัง่ยืนหรือผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่ผู้รับบริการ หรือ
ประชาชน
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การท างานเป็นทีม 
(Teamwork-TW) 

ค าจ ากัดความ : การมีจิตสานึกในความสมานฉันท์ ความร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหนา้ที่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของทีม เพื่อให้
ทีมงาน กลุ่ม หรือหมู่คณะนั้นๆ บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างดทีี่สุด 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับที ่1 : รู้บทบาทหน้าที่ของตน และท าหน้าที่ของตนในทมีให้ส าเร็จ 
•ท างานในส่วนทีต่นได้รับมอบหมายไดส้ าเร็จ และสนบัสนนุการตัดสินใจในกลุ่ม
•รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดาเนนิงานในกลุม่ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานอย่างต่อเนื่อง
•รู้บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในทีมและท างานในส่วนของตนได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
•แบ่งปนัข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงาน สมาชิกในทีมคนอื่นๆ แม้ว่าผู้อื่นไมไ่ด้ร้องขอ
ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเต็มใจช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับผู้บริการได้ 
•รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้แก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เตม็ใจ ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัวหรือ
ปัดภาระ
•คอยดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และน าข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการ (ถ้าม)ี ไปพฒันาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
•อ านวยความสะดวก ให้บริการด้วยความเต็มใจ ด าเนนิการต่างๆ ให้ลูกค้าได้รับความพงึพอใจเต็มที่
ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2และใหบ้ริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไปของผูร้ับบริการ 
•ให้เวลาแก่ผู้รับบริการ โดยเฉพาะเมื่อผู้รับบริการประสบความยากลาบาก เช่น ให้เวลาและความพยายามพิเศษในการ
ให้บริการ  เพื่อช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหา
•คอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานที่ก าลังให้บรกิารอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้
ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน
•ใช้ความพยายามเปน็พิเศษในการให้บริการและด าเนนิการต่างๆ ให้แก่ผู้รับบริการ หรือประชาชนในระดบัที่เกินความคาดหวัง
ทั่วไป
•เสียสละเวลาส่วนตน อาสาให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเมื่อผู้รับบริการหรือประชาชนเผชิญปญัหาหรือความยากลาบาก
ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสามารถเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการได้ 
•เข้าใจความจ าเป็นและความตอ้งการที่แท้จริงของผู้รับบริการ หรือประชาชนแม้ในกรณีที่ผู้รับบริการ หรือประชาชนอาจจะยงั
ไม่ได้ค านึงถึงหรือไม่เคยขอความช่วยเหลือมาก่อน
และน าเสนอบริการที่เปน็ประโยชนไ์ด้ตรงตามความต้องการนัน้ๆ ได้อย่างแท้จริง
•ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ หรือประชาชน เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการ หรือประชาชนได้
ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และมองการณ์ไกล และสามารถให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืน
ให้กับผู้รบับริการ 
•เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการในระยะยาว และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือข้ันตอนการให้บริการ เพื่อให้
ผู้รับบริการไดป้ระโยชน์สูงสุด
•ปฏิบัติตนเป็นทีป่รึกษาทีผู่้รับบริการไว้วางใจ ตลอดจนมีส่วนชว่ยในการตัดสนิใจของผู้รับบริการ
•สามารถให้ความเห็นส่วนตัวที่อาจแตกต่างไปจากวิธีการหรือข้ันตอนที่ผู้รบับริการต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับความจ าเปน็
ปัญหา โอกาส ฯลฯเพื่อเป็นประโยชน์อยา่งแท้จริงหรือในระยะยาวแก่ผู้รับบริการ
•น าเสนอบริการด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อรักษาผลประโยชน์อันยัง่ยืนหรือผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่ผู้รับบริการ หรือ
ประชาชน
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ประกาศเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบประเมิน 1 ตุลาคม  2562 – 31 มีนาคม 2563) 

------------------------------------- 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 ประกอบมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ข้อ 34- 37 , 40 - 43 และข้อ 46) ลงวันที่ 
9 กรกฎาคม 2547 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2557  (ข้อ 38 และข้อ 44-45) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 39 ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เทศบาลต าบลบ้านเพชร จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาล 
ส าหรับรอบการประเมินผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที ่1  (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) ดังนี้ 

ส่วนที่ 1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาล 
ภายใต้หลักการที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติ โดยก าหนดให้มีสัดส่วน ดังนี้ 

1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 โดยให้พิจารณาจาก
องค์ประกอบ 

(1) ปริมาณผลงาน
(2) คุณภาพผลงาน
(3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
(3) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

1.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ คิดสัดส่วนร้อยละ 20 ดังนี้ 
1.2.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่

ก าหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานจ้างทุกคนที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประกาศร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาน และประเทศชาติ ประกอบด้วย จ านวน      
5 สมรรถนะ ประกอบด้วย 

1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3) การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4) การบริการเป็นเลิศ
5) การท างานเป็นทีม

1.2.2 สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) คือ
สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับต าแหน่ง/สายงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
นั้นๆ สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร (ปรากฏตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของข้าราชการ) โดยใช้ประเมินต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิในระดับ 
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เทียบเท่าได้กับประเภทวิชาการ และเทียบเท่าได้กับประเภททั่วไปของต าแหน่งข้าราชการ โดยต้นรอบการ
ประเมิน ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอกสมรรถนะประจ าสายงานที่ตกลงร่วมกันกับผู้ประเมิน อย่างน้อยจ านวน 
3 สมรรถนะ ประกอบด้วย 

1) การคิดวิเคราะห์
2) การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล
3) การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
4) ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
5) การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
6) การแก้ปัญหาและด าเนินการเชิงรุก
7) การบริหารความเสี่ยง
8) การบริหารทรัพยากร
9) การวางแผนและการจัดการ
10) การวิเคราะห์และการบูรณาการ
11) ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
12) การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
13) การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
14) ความคิดสร้างสรรค์
15) การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
16) การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ
17) การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
18) การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์
19) จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
20) ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น
21) สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น
22) ความเข้าใจผู้อ่ืนและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์

ส าหรับระดับมาตรฐานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของพนักงานจ้างในสังกัด
เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และรายละเอียดของสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่ง ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยจ าแนกออกเป็นแตล่ะกลุ่ม ดังนี้ 

-พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับท่ี 1 

-พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ า
สายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

-พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับท่ี 2 
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ผลการประเมิน  แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 
-ดีเด่น      ได้คะแนนร้อยละ 95.00  ขึ้นไป 
-ดีมาก      ได้คะแนนร้อยละ 85.00  - 94.99  
-ดี         ได้คะแนนร้อยละ 75.00 – 84.99 
-พอใช้      ได้คะแนนร้อยละ 65.00 – 74.99 
-ต้องปรับปรุง      ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 65.00 

ส่วนที่ 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
เทศบาลอาจพิจารณาใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานและ
วิธีที่เทศบาลเลือกเลือกใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานก็ได้  

  ประกาศ ณ  วันที่   8  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2562 

      (นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์) 
  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 



-11-

ค าอธิบายรายละเอียดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ส าหรับการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

สมรรถนะหลัก (Core Competency)  จ านวน 5 สมรรถนะ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หน้า 12 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม หน้า 13 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน หน้า 14 
4. การบริการเป็นเลิศ หน้า 15 
5. การท างานเป็นทีม หน้า 16 

สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) จ านวน 22 สมรรถนะ 
1. การคิดวิเคราะห์ หน้า 17 
2. การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล หน้า 18 
3. การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ หน้า 19 
4. ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ หน้า 20 
5. การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ หน้า 21 
6. การแก้ปัญหาและด าเนินการเชิงรุก หน้า 22 
7. การบริหารความเสี่ยง หน้า 23 
8. การบริหารทรัพยากร หน้า 24 
9. การวางแผนและการจัดการ หน้า 25 
10. การวิเคราะห์และการบูรณาการ หน้า 26 
11. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน หน้า 27 
12. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ หน้า 28 
13. การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน หน้า 29 
14. ความคิดสร้างสรรค์ หน้า 30 
15. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย หน้า 31-32 
16. การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ หน้า 33 
17. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ หน้า 34 
18. การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ หน้า 35 
19. จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม หน้า 36 
20. ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น หน้า 37-38 
21. สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น หน้า 39 
22. ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ หน้า 40 
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การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
(Achievement Motivation-ACH)

ค าจ ากัดความ : ความตั้งใจ และความขยันหม่ันเพียรปฏบิัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและมาตรฐานที่องค์กร
ก าหนดไว้อย่างดีที่สุด อีกทั้งหมายความรวมถึงความมุง่มั่นในการปรับปรุงพฒันาผลงานและกระบวนการปฏิบัตงิานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพสงูสุดอยู่เสมอ 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับที ่1 : แสดงความพากเพียรพยายาม และตั้งใจท างานให้ด ี
•มีความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการท างาน และตรงต่อเวลา
•มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามก าหนดเวลา
•ตั้งใจ และพากเพียรพยายามท างานในหนา้ที่และในส่วนของตนให้ดีตามที่ได้รบัมอบหมาย
•แสดงความประสงค์หรือข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพฒันางานของตนให้ดียิ่งๆขึ้นไป
ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และสามารถท างานไดผ้ลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือตามมาตรฐานของ
องค์กร 
•ท างานได้ผลงานตามเปา้หมายที่ผู้บังคบับัญชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
•มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องของงาน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ
•ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีตามมาตรฐานขององค์กร
•หม่ันติดตามผลงาน และประเมนิผลงานของตนเพื่อให้ได้งานทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานขององค์กร
•คิดหาวิธีการใหม่ๆ ในการปรับปรุงงานของตนให้มีคุณภาพและประสทิธิภาพยิง่ขึ้นอยู่เสมอ
ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และปรับปรงุวิธีการท างานเพื่อพัฒนาผลงานให้โดดเด่นเกินกว่าเป้าหมาย
มาตรฐานที่องค์กรก าหนด 
•ปรับปรุงวิธีการที่ท าให้ทางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน
•ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบ และวิธีการท างานให้มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเดน่และเกินกว่าเป้าหมายที่องค์กร
ก าหนดไว้
•เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ที่มีประสทิธิภาพมากกว่าเดิม เพื่อให้ได้ผลงานตามที่ก าหนดไว้
ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และอุตสาหะมานะบากบั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ทา้ทาย หรือได้ผลงานทีโ่ดดเด่น 
และแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน  
•บรรลุเป้าหมายทีท่้าทายในงานที่ยากหรือไม่เคยมีใครท าได้มากอ่นโดยใช้วิธีการพฒันาระบบ ประยุกต์และบริหารจัดการ
เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างทีไ่ม่เคยมีผู้ใดในองค์กรกระท าได้มาก่อน
•ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพื่อท าให้ได้ผลงานที่ดีกวา่เดิมอย่างเห็นไดช้ัด
•ท าการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน
ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และวิเคราะห์ผลได้และผลเสีย และสามารถตัดสินใจได ้แม้จะมีความเสี่ยง เพื่อให้
องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
•ตัดสินใจได ้โดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และด าเนินการ เพื่อให้องค์กรและประชาชนไดป้ระโยชนส์ูงสุด
•วิเคราะห ์และค านวณผลได้ ผลเสีย และความคุ้มค่า รวมทั้งกล้าคิด กล้าทา และกล้าเสีย่งโดยอาศัยวิสัยทัศน์ ประสบการณ์
และการบริหารในเชิงกลยุทธ ์เพื่อเป้าหมายและประโยชนส์ าคญัขององค์กร
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การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
(Integrity-ING) 

ค าจ ากัดความ : การครองตนและประพฤตปิฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคณุธรรมจริยธรรม ตลอดจน
หลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชน สังคม ประเทศชาติมากกวา่ประโยชนส์่วนตน เพื่อเป็นกาลัง
ส าคัญในการสนับสนนุผลักดันให้ภารกิจหลักขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับที ่1 : ปฏิบัติหน้าทีด่้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัย 
•ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัยที่หน่วยงาน และองค์กรก าหนดไว้
•มีจิตสานึกในการปฏิบตัิตนในหน้าที่ความรับผิดชอบ/ต าแหน่งงานของตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานของ
หน่วยงานและองค์กร
ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมีสัจจะเชื่อถือได ้
•มีสัจจะเชื่อถือได ้และรักษาวาจา พูดอย่างไรท าอยา่งนัน้ ไม่บดิเบือนอ้างข้อยกเว้นให้ตนเอง
•เป็นคนตรงไปตรงมา กล้าพูด และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานและองค์กร
ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และยึดมั่นและแน่วแน่ในจรรยาบรรณ หลักคุณธรรม ยุติธรรม และปฏิบตัิตนกับ
ผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน 
•ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ส่วนตน
•ยึดมั่นและมีความแน่วแน่ในหลกัการ คุณธรรม และประพฤติปฏิบัติตนกับผู้อื่นอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยไม่
เลือกปฏิบัติกับผู้อื่น
•ยึดหลักความยุติธรรม และความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง แม้ต้องกระทบกับบุคคลที่มีอ านาจหนา้ที่ที่สูงกว่า
ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และธ ารงความถูกต้องเพื่อองค์กร 
•ธ ารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์กรแม้ในสถานการณ์ที่อาจสร้างความล าบากใจให้
•ตัดสินใจในหนา้ที ่หรือปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต แม้ผลของการปฏิบตัิอาจสร้างศัตรูหรือก่อความ
ไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องหรือเสียประโยชน์
•เสียสละความสุขสบาย ประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนความพึงพอใจส่วนตนหรือของครอบครัว โดยมุ่งให้ภารกิจในหน้าที่
สัมฤทธิ์ผลและเน้นประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง
ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และอุทิศตนเพื่อองค์กร และประเทศชาต ิ
•อุทิศตน ธ ารงความถูกต้อง และยืนหยัดพิทักษผ์ลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์กร หรือประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ที่
อาจสร้างความล าบากใจให้ หรือแม้ในสถานการณ์ที่อาจเสีย่งตอ่ความมั่นคงในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน หรืออาจเสียงภัยต่อ
ชีวิต
•ไม่ประพฤตปิฏิบัติตนเพื่อฉ้อฉลหรือเอาประโยชนส์่วนตนเป็นที่ตั้งทั้งในเชงิวิสัยทัศน์ กลยุทธ ์และนโยบายขององค์กร โดย
มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเพื่อองค์กร ประชาชน และประเทศชาติเป็นส าคัญ
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ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
(Organization and Process Understanding -OPU) 

ค าจ ากัดความ : ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพนัธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางาน และ
มาตรฐานการทางานของตนและของหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏบิัติหน้าที่ให้บรรลุผล ความเข้าใจนี้
รวมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ่ (Big Picture) และการคาดการณ์เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่างๆ ต่อระบบและกระบวนการท างาน 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับที ่1 : เข้าใจเทคโนโลย ีระบบ กระบวนการทางานและมาตรฐานในงานของตน 
•เข้าใจเทคโนโลย ีระบบ กระบวนการท างานและมาตรฐานในงานที่ตนสังกัดอยู่ รวมทั้งกฎระเบียบ ตลอดจนขั้นตอน
กระบวนการปฏบิัติงานตา่งๆ และน าความเข้าใจนี้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน หรือรายงานผล ฯลฯ ในหน้าที่
ได้ถูกต้อง
ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบและกระบวนการท างานของตนกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ติดต่ออย่างชัดเจน 
•เข้าใจและเชื่อมโยงเทคโนโลย ีระบบ กระบวนการท างาน ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ของตนกับหน่วยงานอื่นที่
ติดต่อด้วยอย่างถูกต้อง รวมถึงน าความเข้าใจนี้มาใช้เพื่อให้
การท างานระหว่างกันเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดรับกันสูงสดุ
ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และสามารถมองภาพรวมแล้วปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
•เข้าใจข้อจ ากัดของเทคนิค ระบบหรือกระบวนการท างานของตนหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ติดต่อดว้ย และรู้ว่าสิ่งใดที่ควร
กระท าเพื่อปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบให้สามารถท างานได้
อย่างมีประสทิธิภาพสูงขึ้นได้
•เมื่อเจอสถานการณ์ที่แตกต่างจากเดิมสามารถใช้ความเข้าใจผลต่อเนื่องและความสัมพนัธ์เชื่อมโยงของระบบและ
กระบวนการท างาน เพื่อนามาแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสมทันเวลา
ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเข้าใจกระแสภายนอกกับผลกระทบโดยรวมต่อเทคโนโลยี ระบบหรือ
กระบวนการท างานของหน่วยงาน 
•เข้าใจกระแสหรือสถานการณ์ภายนอก (เช่น นโยบายการเมืองและการปกครองในภาพรวม ทิศทางของภาครัฐ เศรษฐกิจ
และสังคม เป็นต้น) และสามารถนาความเข้าใจนัน้มาเตรียม
รับมือหรือดาดเนินการการเปลีย่นแปลงได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สงูสุด
•ศึกษาเรียนรู้ความส าเร็จหรือความผิดพลาดของระบบหรือกระบวนการการท างานที่เก่ียวข้องและน ามาปรับใช้กับการ
ท างานของหน่วยงานอย่างเหมาะสม
ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเข้าใจความต้องการที่แท้จริงขององค์กร 
•เข้าใจสถานะของระบบ เทคโนโลย ีและกระบวนการการท างานขององค์กรอย่างถ่องแท้ จนสามารถก าหนดความต้องการ
หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยนื
•เข้าใจและสามารถระบุจุดยนืและความสามารถในการพัฒนาในเชิงระบบ เทคโนโลย ีกระบวนการท างานหรือมาตรฐานการ
ท างานในเชงิบูรณาการ ระบบ(Holistic View) ขององค์กร
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การบริการเป็นเลิศ 
(Service Mind-SERV) 

ค าจ ากัดความ : การให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ หรือประชาชนด้วยความใส่ใจในความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ หรือ
ประชาชน อีกทั้งโดยมุ่งประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร หรือประชาชนเป็นหลัก 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับที ่1: แสดงความเต็มใจในการให้บริการ มีอัธยาศัยไมตรีอันดี และให้บริการที่ผู้รับบรกิารต้องการได้ 
•ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจม่ใส เป็นมิตร เต็มใจต้อนรับ และสร้างความประทับใจอันดีแก่ผูร้ับบริการ หรือประชาชน
•ติดต่อสื่อสาร ตอบข้อซักถาม รายงานความคบืหน้าและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รบับริการ หรือประชาชน เมื่อมีค าถาม
หรือข้อสงสัย
•ให้ค าแนะน า และคอยติดตามเร่ือง เมื่อผู้รับบริการหรือประชาชนมีค าถาม ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน
•แจ้งให้ผู้รับบริการหรือประชาชนทราบความคืบหนา้ในการด าเนินเร่ือง หรือข้ันตอนงานตา่งๆ ที่ให้บริการอยู่
•ประสานงานภายในหน่วยงานและกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการหรือประชาชนได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว
ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเต็มใจช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับผู้บริการได้ 
•รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เต็มใจ ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือ
ปัดภาระ
•คอยดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และน าข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการ (ถ้าม)ี ไปพฒันาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
•อ านวยความสะดวก ให้บริการด้วยความเต็มใจ ด าเนนิการต่างๆ ให้ลูกค้าได้รับความพงึพอใจเต็มที่
ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2และใหบ้ริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไปของผูร้ับบริการ 
•ให้เวลาแก่ผู้รับบริการ โดยเฉพาะเมื่อผู้รับบริการประสบความยากลาบาก เช่น ให้เวลาและความพยายามพิเศษในการ
ให้บริการ เพื่อช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหา
•คอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานที่ก าลังให้บรกิารอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้
ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน
•ใช้ความพยายามเปน็พิเศษในการให้บริการและด าเนนิการต่างๆ ให้แก่ผู้รับบริการ หรือประชาชนในระดบัที่เกินความคาดหวัง
ทั่วไป
•เสียสละเวลาส่วนตน อาสาให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเมื่อผู้รับบริการหรือประชาชนเผชิญปญัหาหรือความยากลาบาก
ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสามารถเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการได้ 
•เข้าใจความจ าเป็นและความตอ้งการที่แท้จริงของผู้รับบริการ หรือประชาชนแม้ในกรณีที่ผู้รับบริการ หรือประชาชนอาจจะยงั
ไม่ได้ค านึงถึงหรือไม่เคยขอความช่วยเหลือมาก่อน
และน าเสนอบริการที่เปน็ประโยชนไ์ด้ตรงตามความต้องการนัน้ๆ ได้อย่างแท้จริง
•ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ หรือประชาชน เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการ หรือประชาชนได้
ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และมองการณ์ไกล และสามารถให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืน
ให้กับผู้รบับริการ 
•เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการในระยะยาว และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือข้ันตอนการให้บริการ เพื่อให้
ผู้รับบริการไดป้ระโยชน์สูงสุด
•ปฏิบัติตนเป็นทีป่รึกษาทีผู่้รับบริการไว้วางใจ ตลอดจนมีส่วนชว่ยในการตัดสนิใจของผู้รับบริการ
•สามารถให้ความเห็นส่วนตัวที่อาจแตกต่างไปจากวิธีการหรือข้ันตอนที่ผู้รบับริการต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับความจ าเปน็
ปัญหา โอกาส ฯลฯเพื่อเป็นประโยชน์อยา่งแท้จริงหรือในระยะยาวแก่ผู้รับบริการ
•น าเสนอบริการด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อรักษาผลประโยชน์อันยัง่ยืนหรือผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่ผู้รับบริการ หรือ
ประชาชน
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การท างานเป็นทีม 
(Teamwork-TW) 

ค าจ ากัดความ : การมีจิตสานึกในความสมานฉันท์ ความร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหนา้ที่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของทีม เพื่อให้
ทีมงาน กลุ่ม หรือหมู่คณะนั้นๆ บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างดทีี่สุด 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับที ่1 : รู้บทบาทหน้าที่ของตน และท าหน้าที่ของตนในทมีให้ส าเร็จ 
•ท างานในส่วนทีต่นได้รับมอบหมายไดส้ าเร็จ และสนบัสนนุการตัดสินใจในกลุ่ม
•รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดาเนนิงานในกลุม่ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานอย่างต่อเนื่อง
•รู้บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในทีมและท างานในส่วนของตนได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
•แบ่งปนัข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงาน สมาชิกในทีมคนอื่นๆ แม้ว่าผู้อื่นไมไ่ด้ร้องขอ
ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเต็มใจช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับผู้บริการได้ 
•รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้แก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เตม็ใจ ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัวหรือ
ปัดภาระ
•คอยดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และน าข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการ (ถ้าม)ี ไปพฒันาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
•อ านวยความสะดวก ให้บริการด้วยความเต็มใจ ด าเนนิการต่างๆ ให้ลูกค้าได้รับความพงึพอใจเต็มที่
ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2และใหบ้ริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไปของผูร้ับบริการ 
•ให้เวลาแก่ผู้รับบริการ โดยเฉพาะเมื่อผู้รับบริการประสบความยากลาบาก เช่น ให้เวลาและความพยายามพิเศษในการ
ให้บริการ  เพื่อช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหา
•คอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานที่ก าลังให้บรกิารอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการจะ
ไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน
•ใช้ความพยายามเปน็พิเศษในการให้บริการและด าเนนิการต่างๆ ให้แก่ผู้รับบริการ หรือประชาชนในระดบัที่เกินความ
คาดหวังทั่วไป
•เสียสละเวลาส่วนตน อาสาให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเมื่อผู้รับบริการหรือประชาชนเผชิญปญัหาหรือความยากลาบาก
ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสามารถเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
ได ้ 
•เข้าใจความจ าเป็นและความตอ้งการที่แท้จริงของผู้รับบริการ หรือประชาชนแม้ในกรณีที่ผู้รับบริการ หรือประชาชนอาจจะ
ยังไม่ได้ค านงึถึงหรือไม่เคยขอความช่วยเหลือมาก่อน
และน าเสนอบริการที่เปน็ประโยชนไ์ด้ตรงตามความต้องการนัน้ๆ ได้อย่างแท้จริง
•ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ หรือประชาชน เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการ หรือประชาชนได้
ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และมองการณ์ไกล และสามารถให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืน
ให้กับผู้รบับริการ 
•เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการในระยะยาว และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือข้ันตอนการให้บริการ เพื่อให้
ผู้รับบริการไดป้ระโยชน์สูงสุด
•ปฏิบัติตนเป็นทีป่รึกษาทีผู่้รับบริการไว้วางใจ ตลอดจนมีส่วนชว่ยในการตัดสนิใจของผู้รับบริการ
•สามารถให้ความเห็นส่วนตัวที่อาจแตกต่างไปจากวิธีการหรือข้ันตอนที่ผู้รบับริการต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับความจ าเปน็
ปัญหา โอกาส ฯลฯเพื่อเป็นประโยชน์อยา่งแท้จริงหรือในระยะยาวแก่ผู้รับบริการ
•น าเสนอบริการด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อรักษาผลประโยชน์อันยัง่ยืนหรือผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่ผู้รับบริการ
หรือประชาชน
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การคิดวิเคราะห์ 

(Analytical Thinking-AT) 
ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการท าความเข้าใจในสถานการณ ์ประเด็น ปัญหา โดยคิดวเิคราะห์ออกเป็นส่วนย่อยๆ เป็นรายการ 
หรือเป็นข้ันตอน และเห็นความสมัพันธ์ของสถานการณ ์ประเด็น หรือปัญหาที่เกดิขึ้นโดยรู้ถึงสาเหต ุและผลกระทบของสถานการณ ์
ประเด็น หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : แตกและแยกแยะปญัหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎ ีฯลฯ ออกเป็นประเด็นย่อยๆ  
•แยกแยะหรือแตกปญัหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ ์หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็นประเด็นย่อยๆ โดยยังไม่ค านึงถึงล าดับ
ความส าคญั 
•จัดท าและระบรุายการหรือปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ ์หลักการ ทฤษฎีต่างๆ เป็นข้อๆ แต่อาจยังไมไ่ด้จัดลาดับก่อนหลัง 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และจัดล าดับความส าคัญของประเด็น ปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลักการ 
ทฤษฎ ีฯลฯ ได้ 
•แยกแยะหรือแตกปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ ์หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็นประเด็นย่อยๆ และจัดเรียงงาน กิจกรรมต่างๆ 
ตามลาดับความส าคญัก่อนหลังเพือ่ประโยชน์ในการด าเนินการต่อไปตามความเร่งด่วนหรือความจ าเป็น 
•เข้าใจและระบุข้ันตอน ล าดับก่อนหลังของประเด็นต่างๆ ได ้ตั้งข้อสังเกต ระบุข้อบกพร่องของขั้นตอนงานได้อันเป็นผลจากความเข้าใจ
ในลาดับความส าคญัหรือลาดับก่อนหลังของสิ่งต่างๆ 
ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับที่  2 และเข้าใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์เบื้องต้นของปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ 
หลักการ ทฤษฎ ีฯลฯ ได้  
•เชื่อมโยงความสมัพันธ์อย่างง่ายๆ ระหว่างเหตุและผลที่ก่อให้เกดิเปน็ปัญหาได ้
•ระบุได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลแก่กันในสถานการณห์นึ่งๆ หรือแยกแยะข้อดีข้อเสยีของประเด็นต่างๆ ได ้
•อธิบายเหตุผลความเป็นมา แยกแยะข้อด ีและข้อเสียของปัญหา สถานการณ ์ฯลฯ เป็นประเด็นตา่งๆ ได้อย่างมเีหตมุีผล 
ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับที่  3 และเข้าใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ 
หลักการ ทฤษฎ ีฯลฯ ได้ 
•แยกแยะและเช่ือมโยงประเด็น ปัญหา หรือปัจจัยต่างๆ ที่ซับซ้อนได้ในหลายๆ แง่มุม เช่น เหต ุก. น าไปสู ่เหต ุข. เหตุ ข. น าไปสูเ่หต ุ
ค. และน าไปสูเ่หต ุค. ฯลฯ 
•แยกแยะองค์ประกอบตา่งๆ ของประเด็น ปัญหาที่มเีหตุปัจจัยเช่ือมโยงซับซ้อนเป็นรายละเอียดในช้ันต่างๆ อีกทั้งวิเคราะห์ว่าแง่มมุ
ต่างๆ ของปัญหาหรือสถานการณห์นึ่งๆ สัมพันธ์กันอย่างไร คาดการณ์ว่าจะมีโอกาส หรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับที่  4 และใช้เทคนิคและความรู้เฉพาะดา้นในการคิดวิเคราะห์  
•ประยุกต์ใช้ความรู ้ความเชี่ยวชาญ เทคนิคเฉพาะด้าน เช่น หลักสถิติขั้นสูง ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการมาวเิคราะห์ประเด็น หรือปัญหาต่างๆ ในงานอันท าให้ได้ข้อสรุปหรือค าตอบท่ีไม่อาจบรรลุได้ด้วยวิธีปรกติธรรมดาทั่วไป 
•วิเคราะห์ปญัหาในแง่มุมทีล่ึกซึ้งถึงปรัชญาแนวคิดเบื้องหลังของประเด็นหรือทางเลือกต่างๆ ที่ซับซ้อนเหล่านั้น 
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การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล 

(Information Seeking and Management–ISM)
ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการสืบเสาะ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจง การไขปมปริศนาโดยซักถามโดยละเอียด 
หรือแม้แต่การหาข่าวทั่วไปจากสภาพแวดล้อมรอบตัวโดยคาดว่าอาจมีข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต และน า
ข้อมูลที่ได้มานั้นมาประมวลและจัดการอย่างมีระบบ คุณลักษณะนี้อาจรวมถึงความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิ
หลัง ประวัติความเป็นมา ประเด็น ปัญหา หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เก่ียวข้องหรือจาเป็นต่องานในหน้าที่ 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : หาข้อมูลในระดับต้นและแสดงผลข้อมูลได้ 
•สามารถหาข้อมูลโดยการถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ หรือหาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วและ
สรุปผลข้อมูลเพื่อแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ รายงาน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และใช้วิธีการสืบเสาะหาขอ้มูลเพ่ือจับประเด็นหรือแก่นความของข้อมูลหรือปัญหาได้ 
•สามารถสืบเสาะปัญหาหรือสถานการณ์อย่างลึกซ้ึงกว่าการตั้งค าถามตามปรกติธรรมดา หรือสืบเสาะจากผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งแก่นหรือประเด็นของเนื้อหา และน าแก่นหรือประเด็นเหล่านั้นมาจัดการวิเคราะห์ ประเมินผลให้เกิด
ข้อมูลที่ลึกซ้ึงมากท่ีสุด
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และหาข้อมลูในเบื้องลกึ (Insights) 
•ค้นหาหรือสอบถามเจาะลึกอย่างต่อเนื่อง (เช่น จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ระบบสืบค้นโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนแหล่งข่าวต่างๆ) เพ่ือให้เข้าใจถึงมุมมองทัศนะความคิดเห็นที่แตกต่าง ต้นตอของสถานการณ์
ปัญหา หรือโอกาสที่ซ่อนเร้นอยู่ในเบื้องลึก และน าความเข้าใจเหล่านั้นมาประเมินผล และตีความเป็นข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานสูงสุด
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบให้เชื่อมต่อข้อมูลทีข่าดหายไปหรือคาดการณ์ได้อย่างมี
นัยส าคัญ 
•จัดท าการวิจัยโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่หรือสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่แปลกใหม่แตกต่างจากปรกติธรรมดาทั่วไปอย่าง
เป็นระบบหรือเป็นไปตามหลักการทางสถิติ และน าผลที่ได้นั้นมาเชื่อมต่อข้อมูลที่ขาดหายไป หรือพยากรณ์หรือสร้าง
แบบจาลอง (model) หรือสร้างระบบ (system formula) ไดอ้ย่างถูกต้องและเป็นระบบ
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และวางระบบการสืบค้น เพ่ือห าข้อมูลอยา่งต่อเนื่อง 
•วางระบบการสืบค้น เพ่ือให้มีข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ป้อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องและสามารถออกแบบ เลือกใช้ หรือ
ประยุกต์วิธีการในการจัดท าแบบจ าลองหรือระบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีนัยส าคัญ
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การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ 

(Professional Problem Solving –PPS) 
ค าจ ากัดความ : ความสามารถในวิเคราะห์ปัญหาหรือเล็งเห็นปัญหา พร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้นๆ อย่างมีข้อมูล 
มีหลักการ และสามารถน าความเชี่ยวชาญ หรือแนวคิดในสายวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : ติดตามหาความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ในสายวิชาชีพ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระยะสั้นที่เกิดขึน้ 
•กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในสาขาอาชีพของตนหรือในงานของหน่วยงาน เพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการแก้ไขปัญหา
•ใช้ความรู้ในสายอาชีพของตนในการลงมือแก้ไข เมื่อเล็งเห็นปัญหาหรืออุปสรรคโดยไม่รอช้า
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1และวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเหตุผลในการจดัการปัญหาที่เกิดขึ้น 
•วิเคราะห์ข้อมลู และหาเหตุผลตามแนวคิด และหลักการในวิชาชีพ เพื่อตัดสินใจดาเนินการแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
•พลิกแพลงหรือประยุกต์แนวทางในการแก้ปัญหา โดยอ้างอิงจากข้อมูล หลักการ และแนวคิดในสายวชิาชีพ หรือประสบการณ์ในการ
ท างาน
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่ 2 และวิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมา และวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ เพ่ือป้องกันหรือ
หลีกเลี่ยงปัญหา 
•วิเคราะห์ข้อมลู ปัญหา หรือสถานการณไ์ด้อย่างรอบด้าน (โดยอาศยัประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาในสายอาชีพ) รวมทั้ง
วางแผน และคาดการณ์ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
•วางแผน และทดลองใช้วิธีการ องค์ความรู ้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในสายอาชีพ ในการป้องกัน หลีกเลีย่งหรือแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นใน
หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และผสมผสานแนวคิดในเชิงสหวิทยาการเพ่ือหลีกเลี่ยง ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว 
•วิเคราะห์ และผสมผสานศาสตร์หลายๆ แขนง (โดยอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่ท้ังกว้างและลึก รวมทั้ง
ความสามารถพิเศษ (Charisma) เพ่ือแก้ไขปัญหาซึ่งมีความซับซ้อนในระยะสั้นและเตรียมการป้องกันหรือหลีกเลี่ยง
ปัญหาในระยะยาวได้
•คิดนอกกรอบ ริเริ่มโครงการ หรือกระบวนการท างานต่างๆ ในลักษณะบูรณาการหลายหน่วยงาน/หลายวิชาชีพ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และปรับเปลี่ยนหรือสรา้งความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ/สหวิทยาการ เพ่ือแก้ไขและ
หลีกเลี่ยงปัญหาอย่างย่ังยืน 
•ปรับเปลีย่น (Reshape) องค์กรให้มีการบรูณาการในเชิงวิชาชีพ หรือให้มีความเช่ียวชาญในสายอาชีพอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถ
แก้ไข ป้องกันและหลีกเลี่ยงปญัหาที่มีผลกระทบสูงหรือมีความซับซ้อนสูงขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
•เป็นผู้น าที่ได้รับการยอมรบัว่าเปน็ผู้เช่ียวชาญในสายอาชีพท่ีสามารถป้องกัน และหลีกเลี่ยงปัญหาทีม่ผีลกระทบเชิงนโยบาย และกล
ยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสดุ หรือสามารถแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ แปรวิกฤติให้เปน็โอกาส และเกิดประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนแก่องค์กรในระยะยาว
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ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ 

(Communication & Influencing-CI)
ค าจ ากัดความ : การใช้วาทศิลป์และกลยุทธ์ต่างๆ ในการสื่อสาร เจรจา โน้มน้าวเพ่ือให้ผู้อ่ืนดาเนินการใดๆ ตามท่ีตน
หรือหน่วยงานประสงค์ 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะดา้นนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : น าเสนอข้อมลูอย่างตรงไปตรงมา 
•นาเสนอข้อมูล อธิบาย ชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ฟังอย่างตรงไปตรงมาโดยอิงข้อมูลที่มีอยู่ แต่อาจยังมิได้มีการปรับ
ใจความและวิธีการให้สอดคล้องกับความสนใจและบุคลิกลักษณะของผู้ฟัง
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1และเจรจาโน้มน้าวใจโดยอาศัยหลักการและเหตุผล 
•เตรียมการนาเสนอข้อมูลเป็นอย่างดี และใช้ความพยายามเจรจาโนม้น้าวใจโดยยกหลักการและเหตุผลที่เกี่ยวข้องมาประกอบการนา
เสนออย่างมีขั้นตอน
•ใช้ความพยายามเจรจาโนม้น้าวใจโดยยกหลักการและเหตผุลทีเ่กี่ยวข้องมาอธิบายประกอบการนาเสนออย่างมีขั้นตอน
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2และเจรจาต่อรองหรือน าเสนอข้อมลูโดยปรับสารให้สอดคล้องกับผู้ฟังเป็นส าคัญ 
•ประยุกต์ใช้ความเข้าใจ ความสนใจของผู้ฟังให้เป็นประโยชน์ในเจรจาเสนอข้อมูล นาเสนอหรือเจรจาโดยคาดการณ์ถึงปฏิกิริยา
ผลกระทบท่ีจะมตี่อผู้ฟังเป็นหลัก
•สามารถนาเสนอทางเลือกหรือใหข้้อสรุปในการเจรจาอันเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3และใช้กลยุทธก์ารสื่อสารจงูใจทางอ้อม 
•ใช้ความเข้าใจบุคคลหรือองค์กรให้เป็นประโยชน์โดยการนาเอาบุคคลที่สามหรือผู้เชี่ยวชาญมาสนับสนุนให้การเจรจา
โน้มน้าวจูงใจประสบผลสาเร็จหรือมีน้าหนักมากยิ่งขึ้น
•ใช้ทักษะในการโน้มน้าวใจทางอ้อม เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ดังประสงค์โดยค านึงถึงผลกระทบและความรู้สึกของผู้อื่นเป็น
ส าคัญ
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนในการจูงใจ 
•สร้างกลุ่มแนวร่วมเพ่ือสนับสนุนให้การเจรจาโน้มน้าวใจมีน้าหนักและสัมฤทธิ์ผลได้ดียิ่งขึ้น
•ประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยามวลชนหรือจิตวิทยากลุ่มให้เป็นประโยชน์ในการเจรจาโน้มน้าวจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ 

(Providing Knowledge and Building Relationships-PKBR) 
ค าจ ากัดความ : มีพฤติกรรมที่มุ่งม่ัน และตั้งใจที่จะนาภูมิปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลย ีความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้
ต่างๆ ไปส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการหรือเครือข่าย ควบคู่ไปกับการสร้าง พัฒนา และรักษาความสัมพันธ์
อันดีกับผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย เพ่ือให้ผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ นาไปใช้
พัฒนาหน่วยงานให้มีประโยชน์ อีกท้ังเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะดา้นนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : เข้าใจความจ าเป็น ความส าคัญ และ/หรือแสวงหาโอกาส และช่องทางในการให้ความรู้ และการพัฒนาผู้ประกอบการ 
หรือเครือข่าย 
•เข้าใจความจ าเป็น และความส าคญัในการให้องค์ความรู ้ค าแนะน า ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายเกดิการเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจ และสามารถนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในหน่วยงานได้
•แสวงหาโอกาส และช่องทางในการให้องค์ความรู ้ค าแนะน า ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีตา่งๆ แก่ผู้ประกอบการ หรือเครือขา่ย
โดยมเีจตนาท่ีจะช่วยให้ผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายเกิดการพัฒนาความรู ้ความสามารถและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัได้
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้องค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีทั่วไปอยา่งกวา้งๆ แก่ผู้ประกอบการ 
หรือเครือข่าย 
•ริเริ่ม และให้องค์ความรู ้ค าแนะนา ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยตี่างๆ ทั่วไปอย่างกว้างๆ แก่ผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย เพื่อให้
ผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายสามารถนาไปปรับและประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับเปลี่ยนเทคนิค และแนวทางในการให้ความรู้ และการพัฒนาได้อยา่งถูกต้อง เหมาะสม 
และสอดคล้องตามความต้องการในการประกอบการอยา่งแท้จริง 
•ปรับเปลีย่นเทคนิค วิธีการ รูปแบบ และแนวทางในการพัฒนา และการให้ความรูไ้ด้ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามความต้องการ
หรือการดาเนินงานทางธุรกิจของผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายอย่างแท้จริง
•เยี่ยมเยียน ลงพื้นที่ และไปมาหาสู่ผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายอยา่งสม่ าเสมอ และสามารถให้องค์ความรู ้ค าแนะนา ภูมิปัญญา นวัตกรรม
และเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และสอดคล้องตามความต้องการของผู้ประกอบการหรือเครือข่ายอยา่งแท้จริง
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเล็งเห็นแนวโนม้ ข้อจ ากัด โอกาส หรือคาดการณ์ เตรียมการล่วงหน้า เพ่ือให้ค าแนะน า และ
แนวทางในการพัฒนาการประกอบการได้ในระยะยาว 
•เล็งเห็นแนวโน้ม ข้อจากัด ข้อบกพร่อง และโอกาส ฯลฯ ที่เป็นผลกระทบต่อการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการของ
ผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย และสามารถประยุกต ์และพัฒนาองค์ความรู ้ค าแนะนา ภูมิปญัญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และส่งเสริมการพัฒนาการประกอบการในระยะยาว
•คาดการณ์ล่วงหน้าอันอาจก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความสามารถของ
ผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายในระยะยาว รวมทั้งด าเนินการแก้ไข พัฒนา หรือเตรยีมหาทางรับมือกับปัญหา อุปสรรค หรือโอกาสนั้นๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
•สร้าง รักษา และมีความสัมพันธ์อนัดี และแน่นแฟ้นกับผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายในความรับผดิชอบ รวมทั้งสามารถพัฒนา และต่อยอด
ความรู ้นวัตกรรม และเทคโนโลยใีหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบการอย่างแท้จริง และในระยะยาว
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และก าหนดนโยบายและกรอบการพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในภาพรวมได้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ 
•ก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ และกรอบการพัฒนาผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายในภาพรวมของประเทศไดส้อดคล้องกับ
สภาวการณ์เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ และสามารถน าไปปฏิบตัิใช้จริง (Implementation) เพื่อสนับสนุนและเพิ่มขดี
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน
•ปลูกจิตสานึก กระตุ้น และส่งเสรมิให้ทุกหน่วยงานในองค์กรตระหนักเห็นความส าคัญ และด าเนินการด้านการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการหรือเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตและมีประสิทธิภาพสงูสุด
•วางแผน พัฒนาแผนการพัฒนา และให้ความรู ้ค าแนะน า และการพัฒนาโดยประยุกต ์Best Practice ผลการวิจัย ความเชี่ยวชาญ หรือ
ประสบการณ์อันยาวนาน ในการก าหนดแผนงานดา้นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
น าไปปฏิบตัิใช้จริง (Implementation) ได้
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การแก้ปัญหาและด าเนินการเชิงรุก 

(Problem Solving and Proactiveness-PSP) 
ค าจ ากัดความ :การตระหนักหรือเล็งเห็นโอกาสหรือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และวางแผน ลงมือกระท า
การเพ่ือเตรียมใช้ประโยชน์จากโอกาส หรือป้องกันปัญหา ตลอดจนพลิกวิกฤติต่างๆ ให้เป็นโอกาส 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : การตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว และเด็ดเด่ียวในเหตุวิกฤติ หรือสถานการณ์จ าเป็น 
•ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และเด็ดเดี่ยวเมื่อมีเหตุวิกฤติหรือในสถานการณ์ที่จ าเป็นเพ่ือให้ทันต่อความเร่งด่วนของ
สถานการณ์นั้นๆ 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และตระหนักถึงปัญหาหรือโอกาสและลงมือกระท าการโดยไม่รีรอ 
•ตระหนักถึงปัญหาหรือโอกาสในขณะนั้นและลงมือกระท าการโดยไม่รีรอให้สถานการณ์คลี่คลายไปเอง หรือปล่อย
โอกาสหลุดลอยไป อีกทั้งรู้จักพลิกแพลงวิธีการ กระบวนการต่างๆ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา หรือใช้ประโยชน์จาก
โอกาสนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และเล็งเห็นโอกาสหรือปญัหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะใกล ้(ประมาณ 1-3 เดือนข้างหน้า) 
•คาดการณ์และเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลา 1-3 เดือน ถัดจากปัจจบุัน และลงมือกระท าการล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ปัญหา หรือสร้างโอกาสในสถานการณ์นั้นๆ อีกทั้งเปิดกว้างรับฟังแนวทางและความคดิหลากหลายอนัอาจเป็นประโยชน์ต่อการป้องกนั
ปัญหา 
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเล็งเห็นโอกาสหรือปญัหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะกลาง (ประมาณ 4-12 เดือน ข้างหน้า) 
•คาดการณ์และเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลา 4-12 เดือน ถัดจากปัจจุบัน และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ปัญหา หรือสร้างโอกาสในสถานการณ์นั้นๆ ตลอดจนทดลองและเสาะหาวิธีการ แนวคิดใหม่ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ในการป้องกันปัญหา
และสร้างโอกาสในอนาคต 
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือป้องกันปัญหาและสรา้งโอกาสในระยะยาว 
•คาดการณ์และเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดข้ึนในระยะยาวและเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือป้องกันปัญหา หรือสร้าง
โอกาสอีกท้ังกระตุ้นให้ผู้อื่นเกิดความกระตือรือร้นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพ่ือสร้างโอกาสให้องค์กรในระยะยาว 
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การบริหารความเสี่ยง 

(Risk Management-RISK) 
ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการระบุความเสี่ยง และหาวิธีการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนระแวดระวัง ควบคุม 
และลดความเสี่ยงในทุกทางท่ีอาจเกิดขึ้นเพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์ให้แก่องค์กร และสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและ
มีเสถียรภาพ 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : เห็นถึงความส าคัญของก ารบริหารความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงในหน่วยงาน 
•ตระหนักและให้ความร่วมมือในการพิทักษ์ประโยชน์  และบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
•สามารถระบุความเสี่ยงของงาน  และกิจกรรมที่เกีย่วข้องได้
•วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อภารกิจในหน่วยงานของตนได้
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และปรับปรุงง านของตนให้พร้อมเผชิญความเสี่ยงด้านต่างๆ 
•ค านึงถึงผลของความเสีย่งหรือความเสยีหายที่อาจเกดิขึ้น ประเมินระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได ้และเตรียมการรับมือไว้ก่อน
•ศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านความรู ้ทักษะ และเทคนิคต่างๆและน ามาประยุกต์ใช้ในจัดทาแผนเพือ่ป้องกันหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดขึ้นกับหน่วยงาน
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และคาดการณ์ล่วงหน้าและเตรียมรับมือกับความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอซึ่งจะมีผลเสียต่อการ
ท างาน 
•หมั่นคาดการณ์และหาแนวโน้ม ช่องโหว่ ข้อบกพร่อง ฯลฯ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร อันอาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงในการด าเนินงานในหน่วยงาน และด าเนินการแก้ไข หรือเตรียมหาทางรับมือกับความเสี่ยงนั้น
•ติดตาม ประเมิน และปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกดิขึ้นอย่างสม่ าเสมอ
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และบริหารความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม 
•ควบคุม บริหาร และกระจายความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์ของหน่วยงาน/องค์กร เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรมีการด าเนินงาน
ไปในทิศทางที่มีเสถียรภาพมั่นคง
•ก าหนดวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กรและสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร หรือมาตรฐานสากล
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และแปรความเสี่ยงให้เป็นโอกาสในการด าเนินงาน 
•พิจารณาความเสี่ยงด้วยมมุมองใหม ่และหาวิธีแปรความเสีย่งท่ีมีอยู่ หรือท่ีคาดการณไ์ว้ให้เป็นโอกาสในการด าเนินงาน
•ใช้ความเสี่ยงทางการด าเนินงานขององค์กรเป็นเหตุผล หรือแรงกระตุ้นผลักดันให้เกิดการปรบัเปลีย่นใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่เป็นโอกาสในการแข่งขันขององค์กร
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การบริหารทรัพยากร 

(Resource Management-RM) 
ค าจ ากัดความ : การตระหนักเสมอถึงความคุ้มค่าระหว่างทรัพยากร (งบประมาณ เวลา ก าลังคนเครื่องมือ อุปกรณ์ 
ฯลฯ) ที่ลงทุนไปหรือที่ใช้การปฏิบัติภารกิจ (Input) กับผลลัพธ์ที่ได้ (Output) และพยายามปรับปรุงหรือลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาให้การปฏิบัติงานเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด อาจหมายรวมถึงความสามารถใน
การจัดความส าคัญในการใช้เวลา ทรัพยากร และข้อมูลอย่างเหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะดา้นนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความคุ้มค่ าและค่ าใช้จ่ายท่ีเกดิขึ้น 
•ตระหนักถึงความคุม้ค่าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบตัิงาน
•ปฏิบัติงานตามกระบวนการขั้นตอนที่ก าหนดไว ้เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรไม่เกินขอบเขตที่ก าหนด
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และปฏิบัติงานโดยค านึงถงึค่ าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น และมีความพยายามที่จะลดค่ าใช้จ่ายเบื้องต้น 
•ตระหนักและควบคมุค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานโดยมีความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
•จัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ทรพัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดใหคุ้้มค่าและเกดิประโยชน์ในการปฏบิัติงานอย่างสูงสุด
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2และก าหนดการใช้ทรัพยากรให้สัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ต้องการ 
•ประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้ได้ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น
หรือมีการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง
•ระบุข้อบกพร่อง วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของกระบวนการการท างานและก าหนดการใช้ทรัพยากรที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่
ต้องการโดยมองผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเชื่อมโยงหรือประสานการบริหารทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการใช้
ทรัพยากรท่ีคุ้มค่ าสูงสุด 
•เลือกปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับหลายหน่วยงาน และไม่กระทบกระบวนการท างานต่างๆ ภายใน องค์กร
•วางแผนและเช่ือมโยงภารกจิของหน่วยงานตนเองกับหน่วยงานอื่น (Synergy) เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด
เกิดประโยชน์สูงสุด
•ก าหนดและ/หรือสื่อสารกระบวนการการบริหารทรัพยากรที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
องค์กร
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเสนอกระบวนการใหม่ๆ ในการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
•พัฒนากระบวนการใหม่ๆ โดยอาศัยวิสัยทัศน์ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ต่างๆ มาประยุกต์ในกระบวนการ
ท างาน เพ่ือลดภาระการบริหารงานให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
•สามารถเพิ่มผลผลิตหรือสร้างสรรค์งานใหม่ ที่โดดเด่นแตกตา่งให้กับหน่วยงาน และองค์กร โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
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การวางแผนและการจัดการ 

(Planning and Organizing-PO) 
ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการวางแผนอย่างเป็นหลักการ โดยเน้นให้สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงและถูกต้อง 
รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะดา้นนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : วางแผนงานออกเป็นส่วนย่อยๆ 
•วางแผนงานเป็นข้ันตอนอย่างชัดเจน มีผลลัพธ์ สิ่งที่ต้องจัดเตรียม และกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเห็นล าดับความส าคัญหรือความเร่งด่วนของงาน 
•วางแผนงานได้โดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตามลาดับความส าคัญหรือความเร่งด่วน
•จัดลาดับของงานและผลลัพธ์ในโครงการเพื่อให้สามารถจดัการโครงการให้บรรลุตามแผนและเวลาทีว่างไว้ได้
•วิเคราะห์หาข้อด ีข้อเสียและผลตอ่เนื่องของแผนงานท่ีวาง เพื่อสามารถวางแผนงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2และวางแผนหรือเชื่อมโยงงานหรือกิจกรรมต่ างๆ ที่มีความซับซ้อนเพ่ือให้บรรลุตามแผนที่
ก าหนดไว้ได้  
•วางแผนงานโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•วางแผนงานท่ีมีความเช่ือมโยงหรอืซับซ้อนกันหลายๆ งานหรือหลายๆ โครงการโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ที่
สนับสนุนและไม่ขัดแย้งกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3และสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหา/งานและเตรียมทางเลือกส าหรับการป้องกัน/
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
•วางแผนงานท่ีซับซ้อนโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงานตา่งๆ ที่มีหน่วยงานหรือผูเ้กี่ยวข้องหลายฝ่าย รวมถึงคาดการณ์
ปัญหา อุปสรรค และวางแนวทางการป้องกันแก้ไขไวล้่วงหน้า อีกทั้งเสนอแนะทางเลือกและข้อดีข้อเสียไว้ให้
•เตรียมแผนรบัมือกับสิ่งไม่คาดการณไ์ว้ได้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ
•วางแผนงานท่ีมีความเช่ือมโยงหรอืซับซ้อนกันหลายๆ งานหรือหลายๆ โครงการโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ที่
สนับสนุนและไม่ขัดแย้งกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และปรับกลยุทธ์ในแผนให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้านั้นอยา่งเป็นระบบ 
•ปรับกลยุทธ์และวางแผนอย่างรดักุมและเป็นระบบใหเ้ข้ากับสถานการณ์ที่เกดิขึ้นอย่างไมค่าดคดิ เพื่อแก้ปัญหา อุปสรรค หรือสร้าง
โอกาสนั้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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การวิเคราะห์และการบูรณาการ 
(Synthesis Thinking -ST) 

ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และท าความเข้าใจในเชิงสังเคราะห์ รวมถึงการมองภาพรวมของ
องค์กร จนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ อันเป็นผลมาจากการสรุปรูปแบบ ประยุกต์แนวทางต่างๆ จาก
สถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ 
ระดับท่ี 0 :ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : เข้าใจแผนและนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร 
•เข้าใจนโยบาย กลยุทธ์ของหน่วยงาน หรือองค์กร และสามารถนาความเข้าใจนั้นมาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค โอกาสของหน่วยงาน 
หรือองค์กรออกเป็นประเด็นย่อยๆ ได ้
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1และประยุกต์ความเข้าใจ รูปแบบหรือประสบการณ์ไปสู่ข้อเสนอหรือแนวทางต่างๆ ในงาน  
•สามารถระบุปญัหาในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีอาจมคีวามคล้ายคลึง หรือต่างจากประสบการณ์ที่เคยประสบมาใช้ก าหนดข้อเสนอหรือ
แนวทาง (Implication) เชิงกลยุทธ์ที่สนับสนุนให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้หรือให้ปฏิบัติการได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได ้
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนในการพิจาณาสถานการณ์ หรือก าหนดแผนงานหรือ
ข้อเสนอต่างๆ 
•ประยุกต์ทฤษฎ ีหรือแนวคิดซับซอ้นที่มีฐานมาจากองค์ความรู้หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ในการพิจารณาสถานการณ ์แยกแยะข้อดีข้อเสีย
ของประเด็นต่างๆ ในการปฏิบตัิงานขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีตนดแูลรับผิดชอบอยู่ 
•สามารถใช้แนวคิดต่างๆ ที่เรียนรูม้าเช่ือมโยงอธิบายเหตผุลความเปน็มา แยกแยะข้อด ีและข้อเสียของปัญหา สถานการณ ์ฯลฯ เป็น
ประเด็นต่างๆ ได้อย่างมีเหตุมผีล 
•ประยุกต ์Best Practice หรือผลการวิจัยต่างๆ มาก าหนดโครงการหรือแผนงานท่ีผลสมัฤทธ์ิมีประโยชน์ต่อองค์กรหรืองานท่ีตนดูแล
รับผิดชอบอยู ่
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเชื่อมโยงสถานการณ์ในประเทศและต่างประเทศเพ่ือก าหนดแผนได้อยา่งทะลุปรุโปร่ง 
•ประเมินและสังเคราะหส์ถานการณ ์ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและตา่งประเทศท่ีซับซ้อนด้วย
กรอบแนวคิดและวิธีพิจารณาแบบมองภาพองค์รวม เพื่อใช้ในการก าหนดแผนหรือนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีตนดูแล
รับผิดชอบอยู ่
•ระบุได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลแก่กันในสถานการณห์นึ่งๆ ในระดับหน่วยงาน/องค์กร/ประเทศ แล้วแยกแยะข้อดีข้อเสียของประเด็น
ต่างๆรวมถึงอธิบายช้ีแจงสถานการณ์ที่ซับซ้อนดังกล่าวให้สามารถเป็นท่ีเข้าใจได ้
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4และสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในงานกลยุทธ ์
•สรรคส์ร้างและบรูณาการองค์ความรู้ใหมม่าใช้ในงานกลยุทธ์ โดยพจิารณาจากบริบทประเทศไทยและระบบอุตสาหกรรมในภาพรวม
และปรับใหเ้หมาะสม ปฏิบัตไิด้จรงิ 
•วิเคราะห์ปญัหาในแง่มุมทีล่ึกซึ้งถึงปรัชญาแนวคิดเบื้องหลังของประเด็นหรือทางเลือกต่างๆ ที่ซับซ้อน อันนาไปสู่การประดิษฐ์คิดค้น 
การสร้างสรรค์และนาเสนอรูปแบบ วิธี ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสังคมและ
ประเทศชาตโิดยรวม 
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ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 

(Accuracy and Order-AO)
ค าจ ากัดความ : ความพยายามทีจ่ะปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตลอดจนลดข้อบกพร่องที่อาจจะเกดิขึ้น รวมถึงการควบคุมตรวจตรา
ให้งานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : ต้องการท างานให้ถูกต้องและชัดเจน 
•ตั้งใจทางานให้ถูกต้อง สะอาดเรียบร้อย
•ละเอียดถี่ถ้วนในการปฏิบัตติามขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน กฎ ระเบียบที่วางไว้
•แสดงอุปนิสัยรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งในงานและในสภาวะแวดล้อมรอบตัว อาทิ จัดระเบียบโต๊ะทางาน และบริเวณหน่วยงาน
ที่ตนปฏิบัติหน้าท่ีอยู ่ริเริม่หรือร่วมด าเนินกิจกรรมเพื่อความเป็นระเบียบของสถานท่ีทางาน อาทิ กิจกรรม 5ส. ด้วยความสมัครใจ
กระตือรือร้น ฯลฯ
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และตรวจทานความถูกต้องของงานที่ตนรับผิดชอบ 
•ตรวจทานความถูกต้องของงานอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งานมีความถูกต้องสูงสดุ
•ลดข้อผิดพลาดที่เคยเกดิขึ้นแล้วจากความไมต่ั้งใจ
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และดูแลความถกูต้องของงานทั้งของตนและผู้อืน่ (ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน) 
•ตรวจสอบความถูกต้องโดยรวมของงานของตนเอง เพื่อมิให้มีข้อผิดพลาดประการใดๆ เลย
•ตรวจสอบความถูกต้องโดยรวมของงานผู้อื่น (ผู้ใต้บังคับบญัชา หรอืเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องภายในหน่วยงานหรือองค์กร) โดยอิงมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน หรือกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และก ากับตรวจสอบขัน้ตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด 
•ตรวจสอบว่าผู้อื่นปฏิบตัิตามขั้นตอนการทางานท่ีวางไว้หรือไม่ให้ความเห็นและชี้แนะให้ผู้อื่นปฏิบัตติามขั้นตอนการทางานท่ีวางไว้ เพื่อ
ความถูกต้องของงาน
•ตรวจสอบความก้าวหน้าและความถูกต้อง/คุณภาพของผลลัพธ์ของโครงการตามก าหนดเวลาที่วางไว้
•ระบุข้อบกพร่องหรือข้อมูลที่ขาดหายไป และก ากับดูแลให้หาข้อมลูเพิ่มเตมิเพื่อให้ไดผ้ลลัพธ์หรือผลงานท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสร้างความชัดเจนของความถูกต้องและคุณภาพของขั้นตอนการท างานหรือผลงานหรือ
โครงการโดยละเอียด 
•สร้างความชัดเจนของความถูกตอ้งและคุณภาพของขั้นตอนการท างานหรือผลงานหรือโครงการโดยละเอียดเพื่อควบคมุให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการท างานท่ีวางไว้อยา่งถูกต้องและเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
•สร้างระบบและวิธีการที่สามารถก ากับตรวจสอบความก้าวหน้าและความถูกต้อง/คุณภาพของผลงานหรือขั้นตอนในการปฏิบตัิงานของ
ผู้อื่น หรือหน่วยงานอ่ืน ได้อยา่งสม่ าเสมอ
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การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์

(Acts with Integrity-AI) 
ค าจ ากัดความ : เจตนาท่ีจะก ากบัดูแลให้ผู้อื่นหรือหน่วยงานอ่ืนปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐาน กฎระเบยีบข้อบังคับท่ีก าหนดไว้โดยอาศัย
อ านาจตามระเบยีบ กฎหมาย หรอืตามหลักแนวทางในวิชาชีพของตนท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งประโยชน์ของ
องค์กร สังคม และประเทศโดยรวมเป็นส าคัญ ความสามารถนี้อาจรวมถึงการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและความเด็ดขาดในการจดัการกับ
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีฝ่าฝืนกฎเกณฑ ์ระเบียบหรือมาตรฐานที่ตั้งไว ้
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะดา้นนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : กระท าสิ่งตา่งๆ ตามมาตรฐาน หรือตามกฎระเบียบขอ้บังคับท่ีก าหนดไว ้
•ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส ถูกต้องทั้งตามหลักกฎหมายระเบยีบข้อบังคับท่ีก าหนดไว ้
•ยึดถือหลักการและแนวทางตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 
•เปิดเผยข้อมูลหรือเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1และยึดมั่นในแนวทางหรือขอบเขตข้อจ ากัดในการกระท าสิง่ต่างๆ 
•ปฏิเสธข้อเรียกร้องของผู้อื่นหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ที่ขาดเหตุผลหรือผิดกฎระเบยีบหรือแนวทางนโยบายที่วางไว ้
•ด าเนินการอย่างไม่บิดเบือน โดยไม่อ้างข้อยกเว้นให้ตนเองหรือผู้ใตบ้ังคับบัญชาหรือคนรู้จักหรือหน่วยงานภายใต้การดูแลหากมีการ
ด าเนินงานท่ียอมรับไมไ่ด ้
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2และติดตามควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือตามกฎหมายข้อบังคับ 
•หมั่นควบคุมตรวจตราการด าเนินการของหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบหรือแนวทางนโยบายที่วางไว้ 
•ออกค าเตือนหรือพยายามประนปีระนอมอย่างชัดแจ้งว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากผลงานไม่ได้มาตรฐานท่ีก าหนดไว้หรือกระทาการละเมดิ
กฎระเบียบหรือแนวทางนโยบายที่วางไว้ 
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3และรับผิดชอบในสิ่งท่ีอยู่ในการดูแล 
•กล้าตัดสินใจในหน้าท่ี โดยสั่ง ต่อรองหรือประนีประนอมให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ ระเบียบ นโยบายหรือมาตรฐานท่ีตั้ง
ไว้ไปปรับปรุงผลงานในเชิงปริมาณหรือคณุภาพใหเ้ข้าเกณฑ์มาตรฐาน แม้ว่าผลของการตัดสินใจอาจสร้างศัตรูหรือก่อความไม่พึงพอใจ
ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเสียประโยชน์ 
•กล้ายอมรับความผดิพลาดและจดัการความความผิดพลาดที่จัดทาลงไป 
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4และจัดการกับผลงานไม่ดีหรือสิ่งผิดกฎระเบียบอยา่งเด็ดขาดตรงไปตรงมา 
•ใช้วิธีเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาเมื่อผู้อื่นหรือหน่วยงานภายใต้การกากับดูแล มีปัญหาผลงานไม่ดีหรือท าผดิกฎระเบียบอย่าง
ร้ายแรง 
•ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์ตามกฎเกณฑ์ขององค์กร แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมั่นคงในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน หรืออาจ
เสี่ยงภัยต่อชีวิต 
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การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 

(Building Participation-BP) 
ค าจ ากัดความ : การตระหนัก เต็มใจ ยอมรับ และเปิดโอกาสให้ผู้อื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของหน่วยงาน หรือองค์กร เพ่ือสร้างและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการและกลไก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและยั่งยืน 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : ตระหนักและเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 
•ตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตา่งๆ ของหน่วยงาน หรือองค์กร
•สนับสนุนให้ผู้อื่น ประชาชน เครอืข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานตา่งๆ เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
•เชื่อมั่นในข้อดีและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของผู้อื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ จะช่วยให้การดาเนินงาน
ของหน่วยงาน หรือองค์กรประสบความส าเร็จได้
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือด าเนินงาน
ต่างๆ ร่วมกัน 
•เปิดใจ เต็มใจ และยอมรับให้ผู้อื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ เข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อมูล
หรือแสดงศักยภาพในการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน หรือองค์กร
•เปิดโอกาสใหผู้้อื่น ประชาชน เครอืข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานตา่งๆ ได้เข้ามามสี่วนร่วมในการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการมสี่วนร่วมในการดาเนินงานมากข้ึน
•รับฟังความคิดเห็น ค าแนะนา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้อืน่ ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อสรา้ง
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตา่งๆ
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที2่ และประยุกต ์เชื่อมโยง และต่อยอดความคิดเห็นของทุกภาคส่วน และร่วมตัดสินใจการ
ด าเนินการต่ างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
•ประยุกต ์เชื่อมโยง และต่อยอดความคิด ข้อมูล และศักยภาพของการด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของการมีส่วนร่วมจากผู้อื่น
เครือข่ายภาค ีหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลสัมฤทธิ์สูงสุด
•วิเคราะห ์ปรับปรุง และขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมในวงกว้างมากขึ้น เพื่อให้เกิดการมสี่วนร่วมในทกุภาคส่วนอย่างแท้จริง
•ผสมผสาน (Integrate) ความคิดเห็น ค าแนะนา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกภาคส่วน และหาผลสรุปร่วมกัน รวมทั้งให้ทุกภาค
ส่วนไดร้่วมตดัสินใจ (Decision Making) ในการดาเนินการต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นอย่างแท้จริง
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที3่ และรวมพลังทุกภาคส่วนและผลักดันให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง และเกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริง 
•เป็นตัวกลาง หรือศูนย์กลางในการรวมพลังทุกภาคส่วนและผลักดันการดาเนินการต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ในวง
กว้าง และเกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร ประชาชน หรือสังคม
•วางแผนและก าหนดแนวทาง กระบวนการ และกลไกการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งประเมินศักยภาพของทุกภาคส่วนอย่างรอบ
ด้าน เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถดึงการมีส่วนร่วมและศักยภาพในการดาเนินงานต่างๆ ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เป็นระบบ และยั่งยืน 
•สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยนื เพื่อส่งเสรมิให้เกิดกระบวนการ
และกลไกการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพสูงสดุ
•ส่งเสรมิ สนับสนุน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรณรงค ์และผลักดันกระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติอย่างแท้จริงและยั่งยืน
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ความคิดสร้างสรรค์ 
(Innovation-INV)

ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการที่จะนาเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแก้ปัญหา (Solution) หรือสร้าง
นวัตกรรม หรือ ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : สนับสนนุความคิดสร้างสรรค์และยอมทดลองวิธีอื่นๆ เพ่ือมาทดแทนวิธีการที่ใช้อยู่เดิมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ
และใคร่รู้ 
•เต็มใจท่ีจะยอมรับและปรบัตัวต่อความริเริ่มสร้างสรรคห์รือสิ่งใหม่ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานบรรลเุปา้หมายที่ก าหนด
•แสดงความสงสัยใครรู่้และต้องการทดลองวิธีการใหม่ๆ  ที่อาจส่งผลให้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น
•เต็มใจท่ีจะเสาะหาและศึกษาวิธีการที่แปลกใหม่ที่อาจนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1และสร้างสรรค์และหมั่นปรบัปรุงกระบวนการท างานของตนอย่างสม่ าเสมอ 
•หมั่นปรับปรุงกระบวนการทางานของตนอย่างสม่ าเสมอ
•เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือขั้นตอนการทางานใหม่ๆ ที่สอดคล้องและสนับสนุนหน่วยงานใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2และคิดนอกกรอบเพ่ือปรับเปลี่ยนการด าเนินงานใหม่ในหน่วยงานเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ 
•ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการทางานมาปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน ให้เข้ากับสถานการณ ์แต่ยังคงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
•ไม่จ ากัดตนเองอยู่กับแนวคิดดั้งเดิมที่ใช้กัน พร้อมจะทดลองวิธีการใหม่ๆ มาปรับแก้ไขระเบียบขั้นตอนการท างานท่ีล้าสมัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน
•น าเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแก้ปัญหา (Solution) ในงานของตนอย่างสร้างสรรค์ก่อนท่ีจะปรึกษาผู้บังคับบัญชา
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในองค์กร 
•ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทฤษฎี หรือแนวคิดท่ีไดร้ับการยอมรับมาเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแก้ปัญหา (Solution) ในการ
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
•ริเริ่มสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานหรือด าเนินการตา่งๆ ให้องค์กรสามารถบรรลุพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือมี
คุณภาพสูงขึ้น โดยแนวทางใหม่ๆ หรือ Best Practice นี้อาจมีอยู่แล้วในองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชน และทั้งในและต่างประเทศ
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสร้างนวัตกรรมในระบบอุตสาหกรรมของประเทศโดยรวม 
•คิดนอกกรอบ พิจารณาสิ่งต่างๆ ในงานด้วยมุมมองที่แตกต่าง อันนาไปสู่การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น หรือการ
สร้างสรรค ์เพ่ือนาเสนอต้นแบบ สูตร รูปแบบ วิธ ีตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและเป็นประโยชน์ต่อ
ระบบอุตสาหกรรมหรือสังคมและประเทศชาติโดยรวม
•สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจในองค์กร ด้วยการให้การสนับสนุน
ทางทรัพยากร หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
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การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 

(Safety Mind-SM) 
ค าจ ากัดความ : ความมุ่งมั่นท่ีจะให้ความส าคัญกับความปลอดภัย การระวังภยั รวมทั้งการป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจจะเกดิขึ้น โดยรับรู้
และตระหนักถึงความส าคญัในการป้องกันภัย เหตุอันตราย และสาธารณภัยต่างๆ ตั้งแต่การปฏิบัตตินในชีวิตประจ าวันท่ัวไป รวมถึงการ
ด าเนินกิจกรรมในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงความส าคญัในการช่วยเหลือ การบรรเทาทุกข ์การฟื้นฟูผู้ประสบภัยใหไ้ดร้ับการดูแล
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและการระวังภยัตา่งๆ ให้เกิดขึ้นในระดับหน่วยงาน 
องค์กร ชุมชน และสังคมในระยะยาว 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : ตระหนักถึงความส าคัญด้านความปลอดภัย และผลเสียของการเกิดเหตุอันตราย สาธารณภัย รวมถึงสามารถอธิบายได้
ถึงวิธีการจัดการเพ่ือแก้ไข และการป้องกันเหตุไม่ปลอดภัยตา่งๆ 
•ให้ความสนใจกับปัจจัยต่าง ๆ รอบตัว ที่อาจเป็นต้นเหตุของการเกดิภัย และความไม่ปลอดภยัต่าง ๆ รวมถึงสนใจในท่ีมาของเหตุการณ์
ความไม่ปลอดภัย/ปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยสามารถอธิบายถงึสาเหตุของความไม่ปลอดภยัดังกล่าว
•รู้วิธีจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะทาให้เกิดภยั การป้องกัน และวิธีแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภยั หรือเพื่อมิให้ภัยลุกลามขยายวงกว้างจน
กลายเป็นปญัหาสาธารณภยั
•ขวนขวายหาความรู้เพิม่เตมิเกี่ยวกับการป้องกันและแกไ้ขปัญหาอันตราย สาธารณภัย รวมถึงความรู้ในการป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ
•เข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนรู ้การแลกเปลีย่นความรู ้และการรณรงคเ์พื่อพฤติกรรมที่ปลอดภัยต่าง ๆ
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นผู้ไม่ประมาท รอบคอบ ระแวดระวังภัย และความไม่
ปลอดภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งกับตัวเองหรือผู้ร่วมงาน และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทรัพยากรท่ีมีอยู่ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยได้ 
•กระทาการใดๆ ด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาท เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทั้งในการดาเนินกิจกรรมสว่นตัวในชีวิตประจ าวัน และการ
ปฏิบัติงาน
•โน้มน้าวชักชวนเพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของความปลอดภัยอย่างแท้จริง ช้ีให้เห็นถึงอันตรายและ
ผลเสียของการกระท าที่ไม่ปลอดภยัที่อาจการลุกลามขยายวงกว้างจนกลายเป็นปญัหาสาธารณภยั
•ช้ีแนะแนวทางการปฏิบัติแก่เพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องให้มีพฤตกิรรมที่ปลอดภัย
•สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการป้องกันมิให้เกิดภัย รวมถึงประยุกต์ใช้ความรู้และทรัพยากรที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภยั
เพื่อมิให้ลุกลามขยายวงกว้างจนกลายเป็นปญัหาสาธารณภยั
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และวิเคราะห ์สังเคราะห์ มองเห็นทางเลือกในการน าวิธีก ารบริหารจัดการสาธารณภัยที่
เหมาะสมมาปรับใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด  
•มองเห็นทางเลือกในการน าวิธีการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เหมาะสมมาปรับใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสดุ
•สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เปน็อยู่ อธิบายให้ความเห็นตา่งๆ ในประเด็นปัญหาของการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั และระบบการบริหารจัดการในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
•หมั่นวิเคราะห ์และมองหาแนวโนม้ ช่องโหว่ ข้อบกพร่อง ฯลฯ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองคก์ร อันจะท าให้เกิดปญัหากับการ
บริหารจดัการสาธารณภัย และด าเนินการแก้ไข หรือเตรียมหาทางรบัมือกับปัญหานั้น
•ติดตาม ประเมิน และปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ความไมป่ลอดภัย/ปัญหาสาธารณภัยที่
เกิดขึ้น ที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ
•สามารถจดัการกับปญัหาสาธารณภัยประเภทต่างๆ ที่มีความซับซอ้นได ้ทั้งในแง่ของการป้องกัน การช่วยเหลือ บรรเทา รวมถึงการ
ฟื้นฟู
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ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และพัฒนากระบวนการในก ารบริหารจัดการสาธารณภัยที่เหมาะสมและเกิดประสิทธภิาพ
สูงสุด 
•สังเคราะห์องค์ความรูด้้านการบรหิารจัดการสาธารณภัย เพื่อให้ไดน้วัตกรรมหรือรูปแบบในการบรหิารจัดการสาธารณภัย ที่เหมาะสม
ต่อการน าไปใช้ในสถานการณภ์ัยในพ้ืนท่ีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
•เสนอแนวทางปฏิบัติในการจดัการกับปัญหาในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั และถ่ายทอดแบบอย่างท่ีดีของการด าเนินงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใหผู้้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องไดร้ับทราบ เพื่อมุ่งหวังใหผู้้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถด าเนินการบริหาร
จัดการสาธารณภยัได้อย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด 
•มุ่งปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบ และวิธีการในการป้องกัน ช่วยเหลือ บรรเทาและฟื้นฟู ให้มีคุณภาพ เพื่อให้ไดส้ามารถดาเนินการ
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับองคก์ร ชุมชน หรือสังคมได้อย่างโดดเด่นและเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และประเมินคุณคา่และทางเลือกเพ่ือก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่มีผลต่อก ารบริหารจัดการ
สาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว  
•สามารถคาดการณ์ปญัหาที่จะเกดิขึ้นในอนาคต สามารถประเมินทรัพยากรตา่งๆ ทางด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย ส าหรับใช้เปน็
ทางเลือกในการด าเนินการเพื่อการป้องกัน ช่วยเหลือ และฟื้นฟ ู
สภาพจากการเกิดสาธารณภัยได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปญัหาและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณภัย 
•สนับสนุนให้เกดิบรรยากาศแห่งการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้นในหน่วยงานหรือขอบเขตที่รับผิดชอบอันเป็นประโยชนต์่อ
การบริหารจัดการสาธารณภัยที่มปีระสิทธิภาพในระยะยาว 
•สนับสนุนให้เกดิการบรูณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเข้ากับทุกกิจกรรมการท างาน 
•สนับสนุนการจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนองค์กร 
•สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในระดับชมุชนและสังคม 
•เป็นแบบอย่างท่ีดีของการมีจิตส านึกความปลอดภัย ทั้งพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การด าเนินกจิกรรมส่วนตัวในชีวิตประจ าวัน 
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การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

(Monitoring and Overseeing-MO) 
ค าจ ากัดความ : เจตนาท่ีจะก ากบัดูแลและตดิตามการด าเนินงานต่างๆ ของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับท่ีก าหนดไว้โดยอาศัยอ านาจตามระเบยีบกฎหมายหรือตามต าแหน่งหน้าท่ีที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพโดยมุ่ง
ประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กรหรือประเทศชาติเป็นส าคัญ 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : ตระหนัก เห็นความส าคัญ และประโยชน์ของการก ากบัติดตามการด าเนินงานต่างๆ ของผู้อื่น 
•ตระหนัก เห็นความส าคัญ ความจ าเป็น และประโยชน์ของการก ากบัติดตามการดาเนินงานต่างๆ ของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในงาน เพื่อให้
ผู้อื่นปฏิบัตติามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีก าหนดไว ้และเพื่อให้เกดิประโยชน์ในการดาเนินงานของตนเอง หน่วยงาน หรอื
องค์กร 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และกระตือรือร้นในการก ากับติดตามการด าเนินงานต่างๆ ของผู้อื่น 
•แสดงพฤติกรรมกระตือรือร้นในการก ากับติดตามการด าเนินงานของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในงาน เพื่อให้ผู้อืน่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
กฎระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินงานของตนเอง หน่วยงาน หรือองค์กร และสามารถระบุความเป็นไป 
หรือความก้าวหน้าในการด าเนินงานต่างๆ ของผู้อื่นได้ 
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และก ากับติดตามการด าเนินงานต่างๆ ของผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ 
•ด าเนินการก ากับติดตามการด าเนนิงานต่างๆ ของผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ และเป็นระยะ และสามารถวิเคราะห ์และระบุข้อมูล ข้อเท็จจริง 
สาเหตุสิ่งผดิปกต ิและความเปลีย่นแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การด าเนินการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานกฎระเบียบหรือข้อบังคับท่ีก าหนดไว ้
•ปรับสถานการณ์กระบวนการ หรอืวิธีการต่างๆ เพื่อจ ากัดทางเลือกของผู้อื่นหรือเพื่อบีบคั้นให้ผู้อื่นปฏิบัติในกรอบท่ีถูกต้องตาม
กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดไว ้
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และก ากับติดตาม และตรวจสอบความถกูต้องของการด าเนินงานต่างๆ ของผู้อื่นอย่าง
ใกล้ชิด 
•ส ารวจ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานต่างๆ ของผู้อื่นอย่างใกล้ชิดและในเชิงลึก รวมทั้งวิเคราะห ์ประมวล วิจัย และ
สรุปผลการดาเนินการ การตอบสนอง และการให้บริการต่างๆ ที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานกฎระเบียบหรือข้อบังคับ
ที่ก าหนดไว ้
•หมั่นควบคุม ตรวจตรา และตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินงานต่างๆ ในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในงานให้
เป็นไปตามมาตรฐาน กฎระเบียบหรือข้อบังคับท่ีก าหนดไว ้
•ออกค าเตือน (โดยชัดแจ้งว่าจะเกดิอะไรขึ้นหากผู้อื่นไม่ปฏบิัติตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้หรือกระท าการละเมิดกฎหมาย) และสั่งการให้
ปรับปรุงการด าเนินงานต่างๆ ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพให้ถูกต้องตามมาตรฐาน กฎระเบียบหรือข้อบังคับท่ีก าหนดไว ้
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และจัดก ากับการด าเนินงานต่างๆ ที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือสิ่งผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ตรงไปตรงมา 
•ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา หรอืใช้วิธีเผชิญหน้าอย่างเด็ดขาดเมื่อผู้อื่นหรือหน่วยงานภายใต้การกากบัดูแลมีการด าเนินงานต่างๆ ที่
ไม่ดไีม่ถูกต้อง หรือท าผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง 
•ก าหนด หรือปรับมาตรฐาน ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องให้แตกต่าง ท้าทาย หรือสูงข้ึน (เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลีย่นไป) 
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกดิการพฒันาความสามารถใหสู้งขึ้น 
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การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 

(Collecting Professional Knowledge and Expertise-CPKE) 
ค าจ ากัดความ : ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ เพ่ือสั่งสมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน 
ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังรู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ
และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ระดับท่ี 0 :ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1: แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน/ที่เกี่ยวข้อง 
•กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู ้สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
•หมั่นทดลองวิธีการทางานแบบใหม่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งข้ึน
•ติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ  อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมลูจากแหล่งต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบัติงาน
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1และมีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชพีของตน 
•รอบรู้เท่าทันเทคโนโลยหีรือองค์ความรู้ใหม่ๆ  ในสาขาอาชีพของตนและที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมผีลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของตน
•ติดตามแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2และสามารถน าความรู ้วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้ศึกษามาปรับใช้กับการท างาน 
•เข้าใจประเด็นหลักๆ นัยส าคัญ และผลกระทบของวิทยาการต่างๆ อย่างลึกซึ้ง
•สามารถนาวิชาการ ความรู ้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
•สั่งสมความรู้ใหม่ๆ  อยู่เสมอ และเล็งเห็นประโยชน ์ความส าคญัขององค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่จะส่งผลกระทบต่องานของตนใน
อนาคต
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3และศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู ้และความเชี่ยวชาญในงานมากขึน้ทั้งในเชิงลกึ และเชิง
กวา้งอย่างต่อเนื่อง 
•มีความรู้ความเช่ียวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหลายด้าน (สหวิทยาการ) และสามารถนาความรู้ไปปรบัใช้ให้ปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง
ครอบคลมุ
•สามารถนาความรูเ้ชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวสิัยทัศน ์เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
•ขวนขวายหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกบังานท้ังเชิงลึกและเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสนับสนุนการท างานของคนในองค์กรที่เน้นความเชี่ยวชาญในวิทยาการด้านตา่งๆ 
•สนับสนุนให้เกดิบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา
•ให้การสนับสนุน ชมเชย เมื่อมผีู้แสดงออกถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญในงาน
•มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลย ีองค์ความรู ้หรือวิทยาการใหม่ๆ ต่อการปฏิบตัิงานในอนาคต และสนับสนุนส่งเสริม
ให้มีการน ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
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การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ 
(Controlling and Managing Situation-CMS) 

ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการควบคุม และบรหิารจดัการอารมณ ์ความรูส้ึกของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แม้ว่าอยู่ใน
เหตุการณ์ที่วิกฤต ิคับขัน และยากลาบาก โดยมีเจตนาที่จะให้บุคคลรอบข้างมีอารมณ์และความรู้สึกท่ีเป็นปกติเช่นกัน นอกจากน้ันยัง
เป็นความสามารถในการควบคุม และจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เหมาะสมกับแตล่ะสถานการณ ์และด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
บริการ บรรเทาทุกข ์หรือการด าเนินการต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ผู้บริการ ประชาชน หรือผู้อื่น โดยมี
พื้นฐานของความมีจิตใจท่ีเป็นกุศล (จิตสาธารณะ) เห็นความสุขของผู้บริการ ประชาชน หรือผู้อื่นเปน็ท่ีตั้งมากกว่าสิ่งอ่ืนใด 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะดา้นนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : ควบคุมอารมณ ์และความรู้สึกตนเองได้อยา่งเหมาะสมกับเหตุการณ์ยากล าบาก วิกฤต หรือเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ ที่
เกิดขึ้น 
•ควบคุมอารมณ์และความรูส้ึกของตนเองได้อย่างเหมาะสม (โดยไมแ่สดงอาการตื่นตระหนก ตกใจ หรือเสียใจ) กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะสถานการณ์ทีไ่ม่ปกต ิเช่น เหตุการณ์คับขัน ยากลาบาก หรือเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ เป็นต้น เพื่อป้องกันมิให้บุคคลรอบข้าง
เกิดอารมณ์หรือมีความรู้สึกร่วมดว้ย 
•ใส่ใจกับสภาพแวดล้อม สัญญาณทางกายภาพ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา้ และพยายามควบคุมอารมณ ์ความรูส้ึก และ
ปฏิกิริยาของตนให้อยูภ่าวะปกตไิด้ 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมีความอดทนต่อเหตุการณ์ยากล าบาก วิกฤต หรือเหตุการณ์ไม่ปกติต่ างๆ ที่เกิดขึ้น 
และ/หรือจัดการอารมณ์และความรู้สึกของผู้อืน่ให้เป็นปกติได้ 
•มีความอดทนต่อเหตุการณต์่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เหตุการณ์ที่มีความยากลาบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอันไม่ปกตติ่างๆ เป็นต้น โดยไม่
แสดงความย่อท้อ หรือความไม่พอใจต่อความยากลาบากนั้นๆ 
•ไม่บ่ายเบี่ยง หรือหลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์ที่มีความยากลาบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอันไม่ปกติต่างๆ แต่เข้าไปมสี่วนร่วมอย่างเตม็ใจ 
และตั้งใจ โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้การดูแล ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ผูร้ับบริการ ประชาชน หรือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
•บริหารจัดการ หรือควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของผู้รบับริการ ประชาชน หรือผู้อื่นให้เป็นปกติได ้เช่น ปลอบใจ โน้มน้าวจูงใจ หรือ
ให้ค าแนะนาต่างๆ เป็นต้น เมื่ออยู่ในเหตุการณ์ที่มีความยากลาบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอันไม่ปกตติา่งๆ 
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อยา่งเหมาะสมและให้ความช่วยเหลือได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้อื่น 
•ควบคุม ดูแล และจดัการสถานการณ ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เหตุการณ์ที่มีความยากลาบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอันไม่
ปกติต่างๆเป็นต้น ได้อย่างเหมาะสม 
•ให้การดูแล ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ผูร้ับบริการ ประชาชน หรือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับแตล่ะสถานการณ ์และ
สอดคล้องความต้องการของผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้อื่น 
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และให้บริการ ความช่วยเหลือ และด าเนินการต่างๆ ด้วยจิตกุศลให้ผู้รับบริการ ประช าชน 
หรือผู้อื่นมีความสุข และได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 
•ให้บริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และด าเนินการต่างๆ แก่ผู้รบับริการ ประชาชน หรือผู้อื่น (ที่มีความเดือดร้อน) ด้วยจิตกุศล 
(จิตสาธารณะ) แม้ว่าตนเองจะต้องประสบกับความยากลาบาก อุปสรรค หรือสญูเสียประโยชน์บางอย่าง โดยมีความมุ่งหวังให้
ผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้อื่นมคีวามสุข และได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 
•ติดตาม และประเมินผลการให้บรกิาร ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข ์และด าเนินการตา่งๆ แก่ผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้อื่นอยา่ง
ใกล้ชิด ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถให้บริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข ์และด าเนินการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องความต้องการ และได้รบัประโยชน์อย่างสูงสดุ 
•เสียสละ และอุทิศประโยชน์ส่วนตัว และความสะดวกสบายต่างๆ เพื่อให้บริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และดาเนินการตา่งๆ แก่
ผู้รับบริการประชาชนหรือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น 
ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเสียสละประโยชน์บางสว่นขององค์กร เพ่ือให้ผู้รับบริการ ประช าชน หรือผู้อื่นได้รับ
ประโยชน์อย่างสูงสุด 
•เสียสละ และอุทิศประโยชน์บางสว่นขององค์กร เพื่อให้ผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้อื่นได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และสอดคล้องความ
ต้องการอย่างแท้จริง 
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จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Responsibility-ER)
ค าจ ากัดความ : การมีจติสานึก ตระหนัก ให้ความส าคัญ และมีความรับผดิชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความมุ่งมั่น และ
ทุ่มเทท่ีจะอนุรักษ ์และรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนให้น่าอยู ่ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเตม็ที่เพือ่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1: แสดงความสนใจ ตระหนัก และเห็นความส าคัญ ประโยชน์ของการอนุรักษ ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
•ตระหนัก หรือมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อมตามนโยบายขององค์กรที่ก าหนดไว้
•เห็นความส าคญัและประโยชน์ของกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมขององค์กร
•เห็นคุณค่าและความจ าเป็นของการอนุรักษ ์และการรักษาสิ่งแวดลอ้ม
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และแสวงหาโอกาสในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
•แสวงหาโอกาส และเข้าไปมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์และการรักษาสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน องค์กร ชุมชน หรือสังคม
•ให้ความร่วมมือ เข้าร่วม หรือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมขององค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ
อย่างเต็มใจ และปฏิบตัิตนอย่างเคร่งครัดดา้นการอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู ่และปลอดภัย
•อาสาและแสดงความภาคภูมิใจและความพึงพอใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมเพื่อสังคมหรือเพื่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร (โดยไม่ต้อง
ร้องขอ)
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และกระตุ้นและสรา้งแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความส าคัญประโยชนข์องกิจกรรม โครงการ หรือ
นโยบายด้านการอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม  
•กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อืน่เห็นความส าคัญและประโยชน์ของกิจกรรม โครงการ หรือนโยบายเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ
ด้านการอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดูแลรักษาชุมชน หรือสังคมให้น่าอยู ่เพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจอยา่งแท้จริง
•พัฒนา และปรับปรุงระบบ วิธีการ และแนวทางการดาเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือการอนุรักษ์และการรักษา
สิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาชุมชน หรือสังคมในเชิงสร้างสรรค์
•เป็นกาลังส าคญัในการผลักดันให้เกิดกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือการอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแล
รักษาชุมชน หรือสังคมขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และศรัทธา และสนับสนุนกิจกรรม โครงการ หรือนโยบายเพ่ือสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
เต็มศักยภาพ 
•ยืนหยัด สนับสนุนการตัดสินใจที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไทย หรือสิ่งแวดล้อมโดยรวม ถึงแม้จะคนส่วนใหญ่จะไมส่นับสนุน
หรืออาจจะต้องทาให้หน่วยงานของตนต้องเสียประโยชน์ในระยะสั้น
•สื่อสาร และถ่ายทอดวสิัยทัศน์ดา้นสังคมและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานด้วยวิธีสร้างแรงบันดาลใจ และความร่วมแรงร่วมใจใหเ้จ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงานบรรลุวสิัยทัศน์น้ัน
•คิดนอกกรอบ นาเสนอความคิดใหม่เพื่อใช้ก าหนดนโยบายด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทยหรือสิ่งแวดล้อม
โดยรวม อย่างที่ไม่มผีู้ใดคดิมาก่อน
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเป็นผู้น าท่ีมีบทบาทส าคัญในงานเพ่ือสังคม และสิ่งแวดล้อม 
•มีบทบาทส าคัญในงานเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับในองค์กรมีความมุ่งมั่น ยึดมั่น และรับผดิชอบต่อชุมชน สังคมไทย และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
•เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) ในองค์กร
ด้านการพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยให้น่าอยู่
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ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น 

(Understanding of Local Area and Politics-ULAP) 
ค าจ ากัดความ : มีพฤติกรรมและความสามารถในการเข้าใจประชาชน พื้นที ่รวมทั้งระบบการเมืองในท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ และ
ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของประชาชน พื้นที ่และระบบการเมืองในท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบสม่ าเสมอ 
รวมทั้งสามารถใช้ความเข้าใจท่ีถูกต้องนั้นๆ ในการให้บริการ ให้ความรู ้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพัฒนา หรือการส่งเสริมในด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : ตระหนักถึงความส าคัญของการมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และ/หรือรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชาชน พ้ืนที่ และ
ระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ทีต่นเองมีความรับผิดชอบ 
•ตระหนัก เห็นความส าคัญ และความจ าเป็นของการมคีวามรู ้และความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับประชาชน พื้นที ่และระบบการเมือง
ท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีตนเองมีความรับผิดชอบว่าจะช่วยให้สามารถให้บรกิาร ให้ความรู้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพัฒนา หรือการ
ส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
•รวบรวมข้อมลู ข่าวสาร และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน พื้นที ่และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีตนเองมีความ
รับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการให้บริการ ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ การพัฒนา หรือการส่งเสริมในดา้นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมีความรู ้และความเขา้ใจในเร่ืองท่ัวๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับประชาชน พ้ืนที่ และระบบ
การเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ 
•มีความเข้าใจในเรื่องทั่วไปๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ในพ้ืนที่ท่ีตนเองมีความรับผิดชอบ เช่น
ลักษณะการประกอบการอาชีพ สภาพแวดล้อมท่ัวไป การด าเนินชีวิตความเป็นอยู ่ปัญหาและความตอ้งการต่างๆ ผู้น า ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย และระบบการปกครอง เป็นตน้ เพื่อให้สามารถให้บริการ ให้ความรู ้ความช่วยเหลือ ค าแนะนา การพัฒนา หรือการส่งเสริมในด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชน หรอืสร้างประโยชน์ให้แก่พ้ืนท่ีที่รับผดิชอบได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
•ติดตามข้อมลู ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของประชาชน พื้นที ่และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีตนเองมีความรับผิดชอบ
และมีความรู ้และความเข้าใจท่ัวไปนั้นๆ ที่ถูกต้อง เพื่อสามารถให้บริการ ให้ความรู ้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพัฒนา หรือการ
ส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบไดอ้ย่างถูกต้อง และเหมาะสม หรือสร้างประโยชน์ให้แก่พ้ืนท่ีที่
รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และหมัน่ศึกษา ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ อย่างใกล้ชิด และมีความรู ้และความเข้าใจที่
เฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น และมีความส าคัญโดยตรงประชาชน พ้ืนที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความ
รับผิดชอบ  
•มีความเข้าใจที่เฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น และมีความส าคัญโดยตรงต่อประชาชน พื้นที ่และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีตนเองมี
ความรับผิดชอบ ตลอดจนศึกษา วิเคราะห ์และระบุข้อด ีข้อเสียต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน พื้นที ่และระบบการเมืองท้องถิ่นใน
พื้นที่ท่ีตนเองมีความรับผิดชอบได ้และสามารถให้บริการ ให้ความรู ้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพัฒนา หรือการส่งเสรมิในด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ หรือเกิดประโยชน์แก่พื้นที่ท่ีรับผิดชอบ
•หมั่นศึกษา ค้นคว้า และติดตามขอ้มูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน พื้นที ่และระบบการเมืองท้องถิ่น
ในพื้นที่ท่ีตนเองมีความรับผดิชอบอย่างใกล้ชิด และสม่ าเสมอ และสามารถระบุสาเหต ุและปัจจยัเชิงลกึท่ีมีความส าคญัและมผีลกระทบ
โดยตรงทีช่วยให้สามารถให้บริการ ให้ความรู ้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพัฒนา หรือการส่งเสริมต่างๆ แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ตนเองมีความรับผดิชอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกบัความต้องการ หรือสร้างประโยชน์ที่เกิดความได้เปรียบแก่พ้ืนท่ีที่
รับผิดชอบ



-38-
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดต่างๆ และสามารถประยุกต์และปรับความ
เข้าใจนั้นๆ มาสรา้งประโยชน์แกป่ระชาชน พ้ืนที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับความต้องการอยา่งแท้จริง 
•เข้าใจถึงปัจจัย และผลกระทบโดยตรง และโดยอ้อม ตลอดจนเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัดต่างๆ ของประชาชน พื้นที่
และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบและสามารถประยุกต์และปรับความเข้าใจนั้นๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการอยา่งแท้จริง
•เสนอแนะวิธีการ แนวทาง และผลักดันการให้บริการ ให้ความรู ้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพัฒนา หรือการส่งเสรมิต่างๆใหเ้กิดการ
ปฏิบัติใช้จริง (Implementation) อยา่งเป็นระบบ รูปธรรม และต่อเนื่องที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยรวมแก่ประชาชน และพื้นที่ท่ี
รับผิดชอบ โดยอาศัยการประยุกต ์ปรับ เชื่อมโยง และผสมผสาน (Integrate) ความเข้าใจประชาชน พื้นที ่และระบบการเมืองท้องถิ่น
ในเชิงลึกท่ีสั่งสมมา
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และใช้ความเข้าใจประชาชน พ้ืนที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในเชิงลึกและรอบด้านมา
ก าหนดกลยุทธ ์และนโยบายท่ีสร้างประโยชน์ในระยะยาวแก่ประชาชน ชุมชน และสังคมได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด 
•ใช้ความเข้าใจประชาชน พื้นที ่และระบบการเมืองท้องถิ่นในเชิงลึกและรอบด้าน ตลอดจนประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมา
อย่างยาวนานมาก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานต่างๆ ที่สร้างประโยชน์ในระยะยาว ตลอดจนมลูค่าเพิ่ม (Value Added) แก่
ประชาชน ชุมชน และสังคมได้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสดุ
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สรา้งสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 
(Creating Local Benefits-CLB) 

ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการคิดค้น ออกแบบ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่แปลกและแตกต่างไปจากเดิม โดยการมุ่งเน้น
พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในระยะยาว และยั่งยืนให้แก่ประชาชน พื้นที ่หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบอยา่งเปน็
รูปธรรม 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะดา้นนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : ตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชนข์องการพัฒนาและการสรา้งสรรค์สิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน 
พ้ืนที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 
•ตระหนักถึงความส าคัญ ความจาเป็น และประโยชน์ของการพัฒนา และการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่เปน็ประโยชน์ให้แก่ประชาชน พื้นที ่
หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 
•หมั่นแสวงหาช่องทาง และโอกาสอย่างสม่ าเสมอในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการสร้างสรรค์ประโยชน์ตา่งๆ ให้แก่
ประชาชน พื้นที ่หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1และกล้าเสนอความคิดเห็นใหม่ และเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและก ารสรา้งสรรค์
ประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ประช าชน พ้ืนที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 
•กล้าน าเสนอความคิดเห็น แนวทาง และวิธีการที่สร้างสรรค ์แปลกใหม่ แตกต่าง และหลากหลายที่กอ่ให้เกิดการพัฒนาและการ
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ประชาชน พื้นที ่หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 
•เข้าไปมสี่วนร่วมหรือเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนา และการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ประชาชน พื้นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
อย่างสม่ าเสมอ 
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2และพัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประชาชน พ้ืนที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบในระยะ
สั้น 
•พัฒนา และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ให้กับพื้นที ่หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบในระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ หรือยกระดับ
คุณภาพของพื้นที ่หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบให้เพิ่มสูงขึ้น เช่น ระบบสาธารณปูโภค การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การ
พัฒนา/การส่งเสริมอาชีพ เป็นตน้ 
•ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงกระบวนการ หรือวิธีการใหม่ๆ ในพัฒนา และการสร้างสรรค์ประโยชน์ตา่งๆ ให้กับพื้นที่ หรือท้องถิ่นที่
รับผิดชอบเพื่อให้ประชาชน พื้นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบได้รบัประโยชน์และมปีระสิทธิภาพสูงขึ้น 
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3และพัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประชาชน พ้ืนที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบในระยะ
กลาง 
•พัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับประชาชน พื้นที ่หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบในระยะกลาง โดยต่อยอดจุดแข็ง ลดจุดอ่อน และสร้าง
มูลค่าเพิม่ (Value Added)ให้แก่ประชาชน พื้นที ่หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบอย่างแท้จริง 
•คิดนอกกรอบ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หรือนาเทคโนโลยีสมัยใหมเ่ข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชน พื้นที ่หรือท้องถิ่นที่
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน ์และสร้างความได้เปรียบ (Advantage) ของพื้นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และพัฒนาและสรา้งสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประชาชน พ้ืนที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบในระยะ
ยาว 
•พัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์อย่างเปน็รูปธรรม และเกิดประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ประชาชน พื้นที ่หรือท้องถิ่นที่
รับผิดชอบ จนได้รับการยกย่องและเป็นตน้แบบที่ดีแก่พื้นที่หรือท้องถิ่นอื่นๆ 
•ศึกษาศักยภาพของประชาชน พื้นที ่หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบในปัจจบุัน รวมทั้งประเมินศักยภาพในอนาคต เพื่อพัฒนาและ
สร้างสรรค์ประโยชน์อย่างยัง่ยืนและระยะยาว ให้แก่ประชาชน พื้นที ่หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ  
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ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสรา้งสรรค์ 

(Understanding People and Creative Responding-UPCR)
ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจบุคคลหรือสถานการณ์ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและตอบสนอง
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือกลุ่มคนที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์ในขณะที่ยังคงปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะดา้นนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติหน้าที ่
•เข้าใจความหมายของผู้ติดต่อสื่อสารและสามารถปรับการท างานให้คล่องตัวและสอดคล้องกับความต้องการได้
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเข้าใจบุคคลหรือสถานการณ์ได้งา่ยและพร้อมยอมรับความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน 
•เต็มใจ ยอมรับ และเข้าใจความคดิเห็นของผู้อื่นทั้งในเชิงเนื้อหาและนัยเชิงอารมณ์
•เต็มใจท่ีจะเปลี่ยนความคิดทัศนคติและท างานให้บรรลุตามเป้าหมายเมื่อสถานการณป์รับเปลี่ยนไป เช่นได้รับข้อมลูใหม่หรือข้อคิดเห็น
ใหม่จากผู้เช่ียวชาญ
ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจความหมายแฝงของบุคคลและสถานการณ์และเลอืกปฏิบัติงานอย่างยืดหยุ่นและ
สรา้งสรรค์ 
•มีวิจารณญาณในการปรับให้เข้ากบัสถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อให้เกดิผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานหรือเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
หน่วยงานหรือขององค์กร
•สามารถตีความหมายเบื้องลึกท่ีไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนของบุคคลหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วปรับตัวให้สอดคล้อง และเหมาะสม
กับกับแต่ละบคุคลหรือสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างมปีระสิทธิภาพและสร้างสรรค์
•สามารถเลือกทางเลือก วิธีการ หรือกระบวนการมาปรบัใช้กับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อให้
ได้ผลงานที่ดี
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และใช้ความเข้าใจในเชิงลกึต่อบุคคลหรือสถานการณ์มาปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานให้ได้
งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
•ใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบุคคลหรือสถานการณ์ต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในท างานให้ไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสดุ
•ปรับเปลีย่นวิธีการด าเนินงานระเบียบขั้นตอนหรือลักษณะการประสานงานของหน่วยงานหรือองค์กรให้เข้ากับแต่ละสถานการณ์แต่
ยังคงเป้าหมายเดิมได้อย่างมีประสทิธิภาพ
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และปรับเปลี่ยนแผนกลยทุธ์ท้ังหมดเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ 
•ปรับแผนกลยุทธ์ทั้งหมดอย่างสรา้งสรรคเ์พื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เฉพาะหน้า
•มีจิตวิทยาในการใช้ความเข้าใจผูอ้ื่นในสถานการณต์่างๆ เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการเจรจาทาความเข้าใจหรือด าเนินงานใหไ้ด้ตามภารกิจ
ของหน่วยงาน



1 สมรรถนะหลัก 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2 3 4 1 2 3

1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 2 3 4 1 2 3

1.3 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 2 3 4 1 2 3

1.4 การบริการเปน็เลิศ 2 3 4 1 2 3

1.5 การท างานเปน็ทมี 2 3 4 1 2 3

2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 2.1 การเปน็ผู้น าในการเปล่ียนแปลง 2 2 4 1 2 3

2.2 ความสามารถในการเปน็ผู้น า 2 2 4 1 2 3

2.3 ความสามารถในการพฒันาคน 2 2 4 1 2 3

2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ 2 2 4 1 2 3

1 สมรรถนะหลัก 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 2 3 1 2 3

1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 1 2 3 1 2 3

1.3 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 1 2 3 1 2 3

1.4 การบริการเปน็เลิศ 1 2 3 1 2 3

1.5 การท างานเปน็ทมี 1 2 3 1 2 3

2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 2.1 การเปน็ผู้น าในการเปล่ียนแปลง 1 2 3 1 2 3

2.2 ความสามารถในการเปน็ผู้น า 1 2 3 1 2 3

2.3 ความสามารถในการพฒันาคน 1 2 3 1 2 3

2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ 1 2 3 1 2 3
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ระดบัมาตรฐานพฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการ (สมรรถนะ) ของพนักงานเทศบาล

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชบัภูมิ
นักบริหารงานทอ้งถ่ิน

บริ
หา
รร
ะดั
บต้

น

บริ
หา
รร
ะดั
บก

ลา
ง

บริ
หา
รร
ะดั
บสู

ง

อ า
นว

ยก
าร
ระ
ดับ

ต้น

อ า
นว

ยก
าร
ระ
ดับ

กล
าง

อ า
นว

ยก
าร
ระ
ดับ

สูง

นักบริหารงานทั่วไป 

ตวัชี้วัดสมรรถนะสมรรถนะ 

อ า
นว

ยก
าร
ระ
ดับ

สูง

นักบริหารงานคลงั 

อ า
นว

ยก
าร
ระ
ดับ

ต้น

อ า
นว

ยก
าร
ระ
ดับ

กล
าง

อ า
นว

ยก
าร
ระ
ดับ

สูง

ล า
ดบั

ที่
ล า

ดบั
ที่

สมรรถนะ ตวัชี้วัดสมรรถนะ

นักบริหารงานชา่ง

อ า
นว

ยก
าร
ระ
ดับ

ต้น

อ า
นว

ยก
าร
ระ
ดับ

กล
าง



1 สมรรถนะหลัก 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 2 3 1 2 3

1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 1 2 3 1 2 3

1.3 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 1 2 3 1 2 3

1.4 การบริการเปน็เลิศ 1 2 3 1 2 3

1.5 การท างานเปน็ทมี 1 2 3 1 2 3

2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 2.1 การเปน็ผู้น าในการเปล่ียนแปลง 1 2 3 1 2 3

2.2 ความสามารถในการเปน็ผู้น า 1 2 3 1 2 3

2.3 ความสามารถในการพฒันาคน 1 2 3 1 2 3

2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ 1 2 3 1 2 3

1 สมรรถนะหลัก 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 2 3

1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 1 2 3

1.3 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 1 2 3

1.4 การบริการเปน็เลิศ 1 2 3

1.5 การท างานเปน็ทมี 1 2 3

2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 2.1 การเปน็ผู้น าในการเปล่ียนแปลง 1 2 3

2.2 ความสามารถในการเปน็ผู้น า 1 2 3

2.3 ความสามารถในการพฒันาคน 1 2 3

2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ 1 2 3
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1 สมรรถนะหลัก 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2 3 4 4 2 3 4 4

1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 1 2 3 4 1 2 3 4

1.3 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 1 2 3 4 1 2 3 4

1.4 การบริการเปน็เลิศ 1 2 3 4 1 2 3 4

1.5 การท างานเปน็ทมี 1 2 3 4 1 2 3 4

2 สมรรถนะประจ าสายงาน 2.1 การคิดวิเคราะห์ 1 2 3 4 1 2 3 4

2.2 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมลู

2.3 การแกไ้ขปญัหาแบบมอือาชีพ

2.4 ศิลปะการโนม้นา้วจูงใจ

2.5 การใหค้วามรู้และการสร้างสัมพนัธ์

2.6 การแกป้ญัหาและด าเนนิการเชิงรุก 1 2 3 3 1 2 3 3

2.7 การบริหารความเส่ียง

2.8 การบริหารทรัพยากร

2.9 การวางแผนและการจัดการ

2.10 การวิเคราะหแ์ละการบรูณาการ

2.11 ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 1 2 3 4 1 2 3 4

2.12 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์

2.13 การสร้างใหเ้กดิการมส่ีวนร่วมในทกุภาคส่วน

2.14 ความคิดสร้างสรรค์

2.15 การมุ่งความปลอดภยัและการระวังภยั

2.16 การก ากบัติดตามอย่างสม่ าเสมอ

2.17 การส่ังสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 1 2 3 4 1 2 3 4

2.18 การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์

2.19 จิตส านกึและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

2.20 ความเข้าใจพื้นที่และการเมอืงทอ้งถิ่น

2.21 สร้างสรรค์เพื่อประโยชนข์องทอ้งถิ่น

2.22 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
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ล า
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ที่

สมรรถนะ ตวัชี้วัดสมรรถนะ

นักจดัการงานทั่วไป นักทรัพยากรบคุคล
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1 สมรรถนะหลัก 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2 3 4 4 1 2 3 4

1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 1 2 3 4 1 2 3 4

1.3 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 1 2 3 4 1 2 3 4

1.4 การบริการเปน็เลิศ 1 2 3 4 1 2 3 4

1.5 การท างานเปน็ทมี 1 2 3 4 1 2 3 4

2 สมรรถนะประจ าสายงาน 2.1 การคิดวิเคราะห์ 1 2 3 4 1 2 3 4

2.2 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมลู

2.3 การแกไ้ขปญัหาแบบมอือาชีพ

2.4 ศิลปะการโนม้นา้วจูงใจ

2.5 การใหค้วามรู้และการสร้างสัมพนัธ์

2.6 การแกป้ญัหาและด าเนนิการเชิงรุก 1 2 3 3

2.7 การบริหารความเส่ียง 1 2 3 4

2.8 การบริหารทรัพยากร

2.9 การวางแผนและการจัดการ

2.10 การวิเคราะหแ์ละการบรูณาการ

2.11 ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 1 2 3 4 1 2 3 4

2.12 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 1 2 3 4

2.13 การสร้างใหเ้กดิการมส่ีวนร่วมในทกุภาคส่วน

2.14 ความคิดสร้างสรรค์

2.15 การมุ่งความปลอดภยัและการระวังภยั

2.16 การก ากบัติดตามอย่างสม่ าเสมอ

2.17 การส่ังสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 1 2 3 4 1 2 3 4

2.18 การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์

2.19 จิตส านกึและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

2.20 ความเข้าใจพื้นที่และการเมอืงทอ้งถิ่น

2.21 สร้างสรรค์เพื่อประโยชนข์องทอ้งถิ่น

2.22 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
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ล า
ดบั

ที่

สมรรถนะ ตวัชี้วัดสมรรถนะ

นักวิชาการเงินและบญัช ีนักวิเคราะหน์โยบายและแผน
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1 สมรรถนะหลัก 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 2 3 4 1 2 3 4

1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 1 2 3 4 1 2 3 4

1.3 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 1 2 3 4 1 2 3 4

1.4 การบริการเปน็เลิศ 1 2 3 4 1 2 3 4

1.5 การท างานเปน็ทมี 1 2 3 4 1 2 3 4

2 สมรรถนะประจ าสายงาน 2.1 การคิดวิเคราะห์ 1 2 3 4 1 2 3 4

2.2 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมลู

2.3 การแกไ้ขปญัหาแบบมอือาชีพ

2.4 ศิลปะการโนม้นา้วจูงใจ 1 2 3 4

2.5 การใหค้วามรู้และการสร้างสัมพนัธ์ 1 2 3 4

2.6 การแกป้ญัหาและด าเนนิการเชิงรุก

2.7 การบริหารความเส่ียง 1 2 3 4

2.8 การบริหารทรัพยากร

2.9 การวางแผนและการจัดการ

2.10 การวิเคราะหแ์ละการบรูณาการ

2.11 ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 1 2 3 4 1 2 3 4

2.12 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 1 2 3 4

2.13 การสร้างใหเ้กดิการมส่ีวนร่วมในทกุภาคส่วน

2.14 ความคิดสร้างสรรค์

2.15 การมุ่งความปลอดภยัและการระวังภยั

2.16 การก ากบัติดตามอย่างสม่ าเสมอ

2.17 การส่ังสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 1 2 3 4 1 2 3 4

2.18 การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์

2.19 จิตส านกึและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

2.20 ความเข้าใจพื้นที่และการเมอืงทอ้งถิ่น

2.21 สร้างสรรค์เพื่อประโยชนข์องทอ้งถิ่น

2.22 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
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สมรรถนะ ตวัชี้วัดสมรรถนะ
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1 สมรรถนะหลัก 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 2 3 4 1 2 3 4

1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 1 2 3 4 1 2 3 4

1.3 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 1 2 3 3 1 2 3 4

1.4 การบริการเปน็เลิศ 1 2 3 4 1 2 3 4

1.5 การท างานเปน็ทมี 1 2 3 4 1 2 3 4

2 สมรรถนะประจ าสายงาน 2.1 การคิดวิเคราะห์ 1 2 3 4 1 2 3 4

2.2 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมลู

2.3 การแกไ้ขปญัหาแบบมอือาชีพ 1 2 3 4

2.4 ศิลปะการโนม้นา้วจูงใจ

2.5 การใหค้วามรู้และการสร้างสัมพนัธ์

2.6 การแกป้ญัหาและด าเนนิการเชิงรุก

2.7 การบริหารความเส่ียง 1 2 3 4

2.8 การบริหารทรัพยากร

2.9 การวางแผนและการจัดการ

2.10 การวิเคราะหแ์ละการบรูณาการ

2.11 ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 1 2 3 4 1 2 3 4

2.12 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 1 2 3 4

2.13 การสร้างใหเ้กดิการมส่ีวนร่วมในทกุภาคส่วน

2.14 ความคิดสร้างสรรค์

2.15 การมุ่งความปลอดภยัและการระวังภยั

2.16 การก ากบัติดตามอย่างสม่ าเสมอ

2.17 การส่ังสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 1 2 3 4 1 2 3 4

2.18 การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์

2.19 จิตส านกึและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 1 2 3 4

2.20 ความเข้าใจพื้นที่และการเมอืงทอ้งถิ่น

2.21 สร้างสรรค์เพื่อประโยชนข์องทอ้งถิ่น

2.22 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์

ล า
ดบั

ที่

สมรรถนะ ตวัชี้วัดสมรรถนะ

พยาบาลวิชาชพี

ปฏ
บิตัิ

กา
ร
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ช า
นา
ญก

าร

ช า
นา
ญก

าร
พิเ
ศษ

เช
ี่ยว
ชา
ญ

นักวิชาการพัสดุ

ปฏ
บิตัิ

กา
ร

ช า
นา
ญก

าร

ช า
นา
ญก

าร
พิเ
ศษ

เช
ี่ยว
ชา
ญ



1 สมรรถนะหลัก 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 2 3 4

1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 1 2 3 4

1.3 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 1 2 3 4

1.4 การบริการเปน็เลิศ 1 2 3 4

1.5 การท างานเปน็ทมี 1 2 3 4

2 สมรรถนะประจ าสายงาน 2.1 การคิดวิเคราะห์ 1 2 3 4

2.2 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมลู

2.3 การแกไ้ขปญัหาแบบมอือาชีพ

2.4 ศิลปะการโนม้นา้วจูงใจ 1 2 3 4

2.5 การใหค้วามรู้และการสร้างสัมพนัธ์ 1 2 3 4

2.6 การแกป้ญัหาและด าเนนิการเชิงรุก

2.7 การบริหารความเส่ียง

2.8 การบริหารทรัพยากร

2.9 การวางแผนและการจัดการ

2.10 การวิเคราะหแ์ละการบรูณาการ

2.11 ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 1 2 3 4

2.12 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์

2.13 การสร้างใหเ้กดิการมส่ีวนร่วมในทกุภาคส่วน

2.14 ความคิดสร้างสรรค์

2.15 การมุ่งความปลอดภยัและการระวังภยั

2.16 การก ากบัติดตามอย่างสม่ าเสมอ

2.17 การส่ังสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 1 2 3 4

2.18 การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์

2.19 จิตส านกึและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

2.20 ความเข้าใจพื้นที่และการเมอืงทอ้งถิ่น

2.21 สร้างสรรค์เพื่อประโยชนข์องทอ้งถิ่น

2.22 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
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ล า
ดบั

ที่

สมรรถนะ ตวัชี้วัดสมรรถนะ

นักวืชาการศึกษา

ปฏ
บิตัิ

กา
ร

ช า
นา
ญก

าร

ช า
นา
ญก

าร
พิเ
ศษ

เช
ี่ยว
ชา
ญ

ปฏ
บิตัิ

กา
ร

ช า
นา
ญก

าร

ช า
นา
ญก

าร
พิเ
ศษ

เช
ี่ยว
ชา
ญ



1 สมรรถนะหลัก 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 2 3 1 2 3

1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 1 2 3 1 2 3

1.3 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 1 2 3 1 2 3

1.4 การบริการเปน็เลิศ 1 2 3 1 2 3

1.5 การท างานเปน็ทมี 1 2 3 1 2 3

2 สมรรถนะประจ าสายงาน 2.1 การคิดวิเคราะห์

2.2 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมลู

2.3 การแกไ้ขปญัหาแบบมอือาชีพ

2.4 ศิลปะการโนม้นา้วจูงใจ 1 2 2

2.5 การใหค้วามรู้และการสร้างสัมพนัธ์

2.6 การแกป้ญัหาและด าเนนิการเชิงรุก

2.7 การบริหารความเส่ียง

2.8 การบริหารทรัพยากร

2.9 การวางแผนและการจัดการ

2.10 การวิเคราะหแ์ละการบรูณาการ

2.11 ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 1 2 2

2.12 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 1 2 2 1 2 2

2.13 การสร้างใหเ้กดิการมส่ีวนร่วมในทกุภาคส่วน

2.14 ความคิดสร้างสรรค์

2.15 การมุ่งความปลอดภยัและการระวังภยั 1 2 2

2.16 การก ากบัติดตามอย่างสม่ าเสมอ

2.17 การส่ังสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 1 2 2 1 2 2

2.18 การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์

2.19 จิตส านกึและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

2.20 ความเข้าใจพื้นที่และการเมอืงทอ้งถิ่น 1 2 2

2.21 สร้างสรรค์เพื่อประโยชนข์องทอ้งถิ่น

2.22 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์

ปฏ
บิตัิ

กา
ร

ช า
นา
ญง

าน

อา
วุโ
ส
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ล า
ดบั

ที่

สมรรถนะ ตวัชี้วัดสมรรถนะ

เจา้พนักงานธุรการ เจา้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภยั

ปฏ
บิตัิ

งา
น

ช า
นา
ญง

าน

อา
วุโ
ส



1 สมรรถนะหลัก 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 2 3 1 2 3

1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 1 2 3 1 2 3

1.3 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 1 2 3 1 2 3

1.4 การบริการเปน็เลิศ 1 2 3 1 2 3

1.5 การท างานเปน็ทมี 1 2 3 1 2 3

2 สมรรถนะประจ าสายงาน 2.1 การคิดวิเคราะห์

2.2 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมลู

2.3 การแกไ้ขปญัหาแบบมอือาชีพ

2.4 ศิลปะการโนม้นา้วจูงใจ

2.5 การใหค้วามรู้และการสร้างสัมพนัธ์

2.6 การแกป้ญัหาและด าเนนิการเชิงรุก

2.7 การบริหารความเส่ียง

2.8 การบริหารทรัพยากร

2.9 การวางแผนและการจัดการ

2.10 การวิเคราะหแ์ละการบรูณาการ

2.11 ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 1 2 2 1 2 2

2.12 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 1 2 2 1 2 2

2.13 การสร้างใหเ้กดิการมส่ีวนร่วมในทกุภาคส่วน 2

2.14 ความคิดสร้างสรรค์

2.15 การมุ่งความปลอดภยัและการระวังภยั 1 2 2

2.16 การก ากบัติดตามอย่างสม่ าเสมอ

2.17 การส่ังสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 1 2 2 1 2 2

2.18 การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์

2.19 จิตส านกึและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

2.20 ความเข้าใจพื้นที่และการเมอืงทอ้งถิ่น

2.21 สร้างสรรค์เพื่อประโยชนข์องทอ้งถิ่น

2.22 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์

ปฏ
บิตัิ

งา
น

ช า
นา
ญง

าน

อา
วุโ
ส
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ล า
ดบั

ที่

สมรรถนะ ตวัชี้วัดสมรรถนะ

เจา้พนักงานทะเบยีน นายชา่งโยธา

ปฏ
บิตัิ

งา
น

ช า
นา
ญง

าน

อา
วุโ
ส



1 สมรรถนะหลัก 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 2 3

1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 1 2 3

1.3 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 1 2 3

1.4 การบริการเปน็เลิศ 1 2 3

1.5 การท างานเปน็ทมี 1 2 3

2 สมรรถนะประจ าสายงาน 2.1 การคิดวิเคราะห์

2.2 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมลู

2.3 การแกไ้ขปญัหาแบบมอือาชีพ

2.4 ศิลปะการโนม้นา้วจูงใจ 1 2 2

2.5 การใหค้วามรู้และการสร้างสัมพนัธ์ 1 2 2

2.6 การแกป้ญัหาและด าเนนิการเชิงรุก

2.7 การบริหารความเส่ียง

2.8 การบริหารทรัพยากร

2.9 การวางแผนและการจัดการ

2.10 การวิเคราะหแ์ละการบรูณาการ

2.11 ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 1 2 2

2.12 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 1 2 2

2.13 การสร้างใหเ้กดิการมส่ีวนร่วมในทกุภาคส่วน

2.14 ความคิดสร้างสรรค์

2.15 การมุ่งความปลอดภยัและการระวังภยั

2.16 การก ากบัติดตามอย่างสม่ าเสมอ

2.17 การส่ังสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 1 2 2

2.18 การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์

2.19 จิตส านกึและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

2.20 ความเข้าใจพื้นที่และการเมอืงทอ้งถิ่น

2.21 สร้างสรรค์เพื่อประโยชนข์องทอ้งถิ่น

2.22 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
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ล า
ดบั

ที่

สมรรถนะ ตวัชี้วัดสมรรถนะ

เจา้พนักงานพัฒนาชมุชน

ปฏ
บิตัิ

งา
น

ช า
นา
ญง

าน

อา
วุโ
ส

ปฏ
บิตัิ

งา
น

ช า
นา
ญง

าน

อา
วุโ
ส



ผช.นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ผช.นักวิชาการคลงั 
(ปฏบิตักิาร)  (ปฏบิตักิาร)

1 สมรรถนะหลัก 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2 1

1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 1 1

1.3 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 1 1

1.4 การบริการเปน็เลิศ 1 1

1.5 การท างานเปน็ทมี 1 1

2 สมรรถนะประจ าสายงาน 2.1 การคิดวิเคราะห์ 1 1

2.2 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมลู

2.3 การแกไ้ขปญัหาแบบมอือาชีพ

2.4 ศิลปะการโนม้นา้วจูงใจ

2.5 การใหค้วามรู้และการสร้างสัมพนัธ์

2.6 การแกป้ญัหาและด าเนนิการเชิงรุก 1

2.7 การบริหารความเส่ียง 1

2.8 การบริหารทรัพยากร

2.9 การวางแผนและการจัดการ

2.10 การวิเคราะหแ์ละการบรูณาการ

2.11 ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 1 1

2.12 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 1

2.13 การสร้างใหเ้กดิการมส่ีวนร่วมในทกุภาคส่วน

2.14 ความคิดสร้างสรรค์

2.15 การมุ่งความปลอดภยัและการระวังภยั

2.16 การก ากบัติดตามอย่างสม่ าเสมอ

2.17 การส่ังสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 1 1

2.18 การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์

2.19 จิตส านกึและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

2.20 ความเข้าใจพื้นที่และการเมอืงทอ้งถิ่น

2.21 สร้างสรรค์เพื่อประโยชนข์องทอ้งถิ่น

2.22 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์

ตวัชี้วัดสมรรถนะ

ระดบัมาตรฐานพฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการ (สมรรถนะ)
-4-

ของพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ
ครั้งที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบประเมนิ 1 ตลุาคม 2562 -31 มนีาคม 2563)

สมรรถนะ 

ล า
ดบั

ที่



ผช.นักพัฒนาชมุชน
(ปฏบิตักิาร)

1 สมรรถนะหลัก 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1

1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 1

1.3 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 1

1.4 การบริการเปน็เลิศ 1

1.5 การท างานเปน็ทมี 1

2 สมรรถนะประจ าสายงาน 2.1 การคิดวิเคราะห์ 1

2.2 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมลู

2.3 การแกไ้ขปญัหาแบบมอือาชีพ

2.4 ศิลปะการโนม้นา้วจูงใจ 1

2.5 การใหค้วามรู้และการสร้างสัมพนัธ์ 1

2.6 การแกป้ญัหาและด าเนนิการเชิงรุก

2.7 การบริหารความเส่ียง

2.8 การบริหารทรัพยากร

2.9 การวางแผนและการจัดการ

2.10 การวิเคราะหแ์ละการบรูณาการ

2.11 ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 1

2.12 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์

2.13 การสร้างใหเ้กดิการมส่ีวนร่วมในทกุภาคส่วน

2.14 ความคิดสร้างสรรค์

2.15 การมุ่งความปลอดภยัและการระวังภยั

2.16 การก ากบัติดตามอย่างสม่ าเสมอ

2.17 การส่ังสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 1

2.18 การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์

2.19 จิตส านกึและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

2.20 ความเข้าใจพื้นที่และการเมอืงทอ้งถิ่น

2.21 สร้างสรรค์เพื่อประโยชนข์องทอ้งถิ่น

2.22 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
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ตวัชี้วัดสมรรถนะ

ล า
ดบั

ที่

สมรรถนะ 





ผช.เจา้พนักงานธุรการ ผช.เจา้พนักงานการคลงั
(ปฏบิตังิาน) (ปฏบิตังิาน)

1 สมรรถนะหลัก 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 1

1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 1 1

1.3 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 1 1

1.4 การบริการเปน็เลิศ 1 1

1.5 การท างานเปน็ทมี 1 1

2 สมรรถนะประจ าสายงาน 2.1 การคิดวิเคราะห์

2.2 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมลู

2.3 การแกไ้ขปญัหาแบบมอือาชีพ

2.4 ศิลปะการโนม้นา้วจูงใจ

2.5 การใหค้วามรู้และการสร้างสัมพนัธ์

2.6 การแกป้ญัหาและด าเนนิการเชิงรุก

2.7 การบริหารความเส่ียง

2.8 การบริหารทรัพยากร

2.9 การวางแผนและการจัดการ

2.10 การวิเคราะหแ์ละการบรูณาการ

2.11 ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 1 1

2.12 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 1 1

2.13 การสร้างใหเ้กดิการมส่ีวนร่วมในทกุภาคส่วน

2.14 ความคิดสร้างสรรค์

2.15 การมุ่งความปลอดภยัและการระวังภยั

2.16 การก ากบัติดตามอย่างสม่ าเสมอ

2.17 การส่ังสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 1 1

2.18 การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์

2.19 จิตส านกึและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

2.20 ความเข้าใจพื้นที่และการเมอืงทอ้งถิ่น

2.21 สร้างสรรค์เพื่อประโยชนข์องทอ้งถิ่น

2.22 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
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ล า
ดบั

ที่

สมรรถนะ ตวัชี้วัดสมรรถนะ



ผช.เจา้พนักงานทะเบยีน ผช.นายชา่งโยธา
(ปฏบิตังิาน) (ปฏบิตังิาน)

1 สมรรถนะหลัก 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 1

1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 1 1

1.3 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 1 1

1.4 การบริการเปน็เลิศ 1 1

1.5 การท างานเปน็ทมี 1 1

2 สมรรถนะประจ าสายงาน 2.1 การคิดวิเคราะห์

2.2 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมลู

2.3 การแกไ้ขปญัหาแบบมอือาชีพ

2.4 ศิลปะการโนม้นา้วจูงใจ

2.5 การใหค้วามรู้และการสร้างสัมพนัธ์

2.6 การแกป้ญัหาและด าเนนิการเชิงรุก

2.7 การบริหารความเส่ียง

2.8 การบริหารทรัพยากร

2.9 การวางแผนและการจัดการ

2.10 การวิเคราะหแ์ละการบรูณาการ

2.11 ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 1 1

2.12 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 1 1

2.13 การสร้างใหเ้กดิการมส่ีวนร่วมในทกุภาคส่วน

2.14 ความคิดสร้างสรรค์

2.15 การมุ่งความปลอดภยัและการระวังภยั 1

2.16 การก ากบัติดตามอย่างสม่ าเสมอ

2.17 การส่ังสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 1 1

2.18 การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์

2.19 จิตส านกึและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

2.20 ความเข้าใจพื้นที่และการเมอืงทอ้งถิ่น

2.21 สร้างสรรค์เพื่อประโยชนข์องทอ้งถิ่น

2.22 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
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ล า
ดบั

ที่

สมรรถนะ ตวัชี้วัดสมรรถนะ



ผช.จพง.การเงินและบญัชี ผช.เจา้พนักงานพัสดุ

(ปฏบิตังิาน) (ปฏบิตังิาน)

1 สมรรถนะหลัก 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 1

1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 1 1

1.3 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 1 1

1.4 การบริการเปน็เลิศ 1 1

1.5 การท างานเปน็ทมี 1 1

2 สมรรถนะประจ าสายงาน 2.1 การคิดวิเคราะห์

2.2 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมลู

2.3 การแกไ้ขปญัหาแบบมอือาชีพ

2.4 ศิลปะการโนม้นา้วจูงใจ

2.5 การใหค้วามรู้และการสร้างสัมพนัธ์

2.6 การแกป้ญัหาและด าเนนิการเชิงรุก

2.7 การบริหารความเส่ียง

2.8 การบริหารทรัพยากร

2.9 การวางแผนและการจัดการ

2.10 การวิเคราะหแ์ละการบรูณาการ

2.11 ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 1 1

2.12 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 1 1

2.13 การสร้างใหเ้กดิการมส่ีวนร่วมในทกุภาคส่วน

2.14 ความคิดสร้างสรรค์

2.15 การมุ่งความปลอดภยัและการระวังภยั

2.16 การก ากบัติดตามอย่างสม่ าเสมอ

2.17 การส่ังสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 1 1

2.18 การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์

2.19 จิตส านกึและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

2.20 ความเข้าใจพื้นที่และการเมอืงทอ้งถิ่น

2.21 สร้างสรรค์เพื่อประโยชนข์องทอ้งถิ่น

2.22 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์

-8-

ล า
ดบั

ที่

สมรรถนะ ตวัชี้วัดสมรรถนะ



ผช.จพง.พัฒนาชมุชน ผช.เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้

(ปฏบิตังิาน) (ปฏบิตังิาน)

1 สมรรถนะหลัก 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 1

1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 1 1

1.3 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 1 1

1.4 การบริการเปน็เลิศ 1 1

1.5 การท างานเปน็ทมี 1 1

2 สมรรถนะประจ าสายงาน 2.1 การคิดวิเคราะห์

2.2 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมลู

2.3 การแกไ้ขปญัหาแบบมอือาชีพ

2.4 ศิลปะการโนม้นา้วจูงใจ 1

2.5 การใหค้วามรู้และการสร้างสัมพนัธ์ 1

2.6 การแกป้ญัหาและด าเนนิการเชิงรุก

2.7 การบริหารความเส่ียง

2.8 การบริหารทรัพยากร

2.9 การวางแผนและการจัดการ

2.10 การวิเคราะหแ์ละการบรูณาการ

2.11 ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 1 1

2.12 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 1 1

2.13 การสร้างใหเ้กดิการมส่ีวนร่วมในทกุภาคส่วน

2.14 ความคิดสร้างสรรค์

2.15 การมุ่งความปลอดภยัและการระวังภยั

2.16 การก ากบัติดตามอย่างสม่ าเสมอ

2.17 การส่ังสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 1 1

2.18 การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์

2.19 จิตส านกึและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

2.20 ความเข้าใจพื้นที่และการเมอืงทอ้งถิ่น

2.21 สร้างสรรค์เพื่อประโยชนข์องทอ้งถิ่น

2.22 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
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ล า
ดบั

ที่

สมรรถนะ ตวัชี้วัดสมรรถนะ



ผช.นายชา่งเขยีนแบบ

(ปฏบิตังิาน)

1 สมรรถนะหลัก 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1

1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 1

1.3 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 1

1.4 การบริการเปน็เลิศ 1

1.5 การท างานเปน็ทมี 1

2 สมรรถนะประจ าสายงาน 2.1 การคิดวิเคราะห์

2.2 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมลู

2.3 การแกไ้ขปญัหาแบบมอือาชีพ

2.4 ศิลปะการโนม้นา้วจูงใจ

2.5 การใหค้วามรู้และการสร้างสัมพนัธ์

2.6 การแกป้ญัหาและด าเนนิการเชิงรุก

2.7 การบริหารความเส่ียง

2.8 การบริหารทรัพยากร

2.9 การวางแผนและการจัดการ

2.10 การวิเคราะหแ์ละการบรูณาการ

2.11 ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 1

2.12 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 1

2.13 การสร้างใหเ้กดิการมส่ีวนร่วมในทกุภาคส่วน

2.14 ความคิดสร้างสรรค์

2.15 การมุ่งความปลอดภยัและการระวังภยั 1

2.16 การก ากบัติดตามอย่างสม่ าเสมอ

2.17 การส่ังสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 1

2.18 การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์

2.19 จิตส านกึและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

2.20 ความเข้าใจพื้นที่และการเมอืงทอ้งถิ่น

2.21 สร้างสรรค์เพื่อประโยชนข์องทอ้งถิ่น

2.22 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
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ล า
ดบั

ที่

สมรรถนะ ตวัชี้วัดสมรรถนะ
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ค าอธิบายรายละเอียดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ส าหรับการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

สมรรถนะหลัก (Core Competency)  จ านวน 5 สมรรถนะ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หน้า 15 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม หน้า 16 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน หน้า 17 
4. การบริการเป็นเลิศ หน้า 18 
5. การท างานเป็นทีม หน้า 19 

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร (Managerial Competency) จ านวน  4 สมรรถนะ
1. การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง หน้า 20 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า หน้า 21 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน หน้า 22 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ หน้า 23 

สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) จ านวน  22 สมรรถนะ
1. การคิดวิเคราะห์ หน้า 24 
2. การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล หน้า 25 
3. การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ หน้า 26 
4. ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ หน้า 27 
5. การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ หน้า 28 
6. การแก้ปัญหาและด าเนินการเชิงรุก หน้า 29 
7. การบริหารความเสี่ยง หน้า 30 
8. การบริหารทรัพยากร หน้า 31 
9. การวางแผนและการจัดการ หน้า 32 
10. การวิเคราะห์และการบูรณาการ หน้า 33 
11. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน หน้า 34 
12. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ หน้า 35 
13. การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน หน้า 36 
14. ความคิดสร้างสรรค์ หน้า 37 
15. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย หน้า 38-39 
16. การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ หน้า 40 
17. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ หน้า 41 
18. การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ หน้า 42 
19. จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม หน้า 43 
20. ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น หน้า 44-45 
21. สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น หน้า 46 
22. ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ หน้า 47 
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การมุ่งผลสัมฤทธิ ์

(Achievement Motivation-ACH)
ค าจ ากัดความ : ความตั้งใจ และความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและมาตรฐานที่องค์กรก าหนดไว้
อย่างดีที่สุด อีกทั้งหมายความรวมถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาผลงานและกระบวนการปฏิบัตงิานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสดุอยู่เสมอ 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : แสดงความพากเพียรพยายาม และตั้งใจท างานให้ดี 
•มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพยีรในการท างาน และตรงต่อเวลา
•มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามก าหนดเวลา
•ตั้งใจ และพากเพียรพยายามท างานในหน้าท่ีและในส่วนของตนใหด้ีตามทีไ่ด้รับมอบหมาย
•แสดงความประสงค์หรือข้อคิดเหน็เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานของตนให้ดียิ่งๆขึ้นไป
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และสามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือตามมาตรฐานขององค์กร 
•ท างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
•มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส ่ตรวจตราความถูกต้องของงาน เพื่อให้ได้งานท่ีมีคุณภาพ
•ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีดตีามมาตรฐานขององค์กร
•หมั่นติดตามผลงาน และประเมินผลงานของตนเพื่อให้ได้งานท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานขององค์กร
•คิดหาวิธีการใหม่ๆ  ในการปรับปรงุงานของตนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึนอยู่เสมอ
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือพัฒนาผลงานให้โดดเด่นเกินกว่าเป้าหมายมาตรฐานที่
องค์กรก าหนด 
•ปรับปรุงวิธีการที่ท าให้ทางานไดด้ีขึ้น เร็วข้ึน มีคณุภาพดีขึ้น หรือมปีระสิทธิภาพมากขึ้น
•ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบ และวิธีการท างานให้มีคณุภาพ เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นและเกินกว่าเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้
•เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพื่อให้ได้ผลงานตามที่ก าหนดไว้
ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอุตสาหะมานะบากบัน่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย หรือได้ผลงานที่โดดเด่น และ
แตกต่างอย่างไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน  
•บรรลเุป้าหมายที่ท้าทายในงานท่ียากหรือไม่เคยมีใครท าได้มาก่อนโดยใช้วิธีการพัฒนาระบบ ประยุกต์และบริหารจัดการเพื่อให้ไดผ้ล
งานท่ีโดดเด่นและแตกต่างอย่างทีไ่ม่เคยมีผู้ใดในองค์กรกระท าได้มาก่อน
•ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพื่อท าให้ได้ผลงานท่ีดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด
•ท าการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีโดดเด่น และแตกต่างไม่เคยมีใครท าไดม้าก่อน
ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวิเคราะห์ผลได้และผลเสีย และสามารถตัดสนิใจได้ แม้จะมีความเสี่ยง เพ่ือให้องค์กร
บรรลุเป้าหมาย 
•ตัดสินใจได ้โดยมีการค านวณผลได้ผลเสยีอย่างชัดเจน และด าเนินการ เพื่อให้องค์กรและประชาชนไดป้ระโยชนส์ูงสุด
•วิเคราะห ์และค านวณผลได ้ผลเสีย และความคุม้ค่า รวมทั้งกล้าคดิ กล้าทา และกล้าเสี่ยงโดยอาศัยวิสัยทัศน์ ประสบการณ์และการ
บริหารในเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป้าหมายและประโยชน์ส าคญัขององค์กร
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การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 

(Integrity-ING) 
ค าจ ากัดความ : การครองตนและประพฤติปฏิบตัิถูกต้องเหมาะสมท้ังตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจรยิธรรม ตลอดจนหลัก
แนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชน สังคม ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อเป็นกาลังส าคญัในการ
สนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักขององค์กรบรรลุเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัย 
•ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัยที่หน่วยงาน และองค์กรก าหนดไว้
•มีจิตสานึกในการปฏิบตัิตนในหนา้ที่ความรับผิดชอบ/ต าแหน่งงานของตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบงัคับ มาตรฐานของ
หน่วยงานและองค์กร
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมสีัจจะเชื่อถือได้ 
•มีสัจจะเชื่อถือได ้และรักษาวาจา พูดอย่างไรท าอย่างนั้น ไม่บิดเบือนอ้างข้อยกเว้นให้ตนเอง
•เป็นคนตรงไปตรงมา กล้าพูด และกล้าแสดงความคดิเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
และองค์กร
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และยึดมั่นและแน่วแน่ในจรรยาบรรณ หลักคุณธรรม ยุติธรรม และปฏิบัติตนกับผู้อืน่อย่าง
เท่าเทียมกัน 
•ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบีย่งเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ส่วนตน
•ยึดมั่นและมีความแน่วแน่ในหลักการ คุณธรรม และประพฤติปฏิบตัิตนกับผู้อื่นอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยไมเ่ลือกปฏบิัติ
กับผู้อื่น
•ยึดหลักความยุติธรรม และความเป็นธรรมเป็นท่ีตั้ง แม้ต้องกระทบกบับุคคลที่มีอ านาจหน้าท่ีที่สูงกว่า
ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และธ ารงความถูกต้องเพ่ือองค์กร 
•ธ ารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และช่ือเสยีงขององค์กรแม้ในสถานการณ์ที่อาจสร้างความล าบากใจให้
•ตัดสินใจในหน้าท่ี หรือปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตยส์ุจรติ แม้ผลของการปฏิบตัิอาจสรา้งศัตรูหรือก่อความไม่พึงพอใจ
ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเสียประโยชน์
•เสียสละความสุขสบาย ประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนความพึงพอใจสว่นตนหรือของครอบครัว โดยมุ่งให้ภารกิจในหน้าท่ีสัมฤทธ์ิผลและ
เน้นประโยชน์ขององค์กรเป็นท่ีตั้ง
ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพ่ือองค์กร และประเทศชาติ 
•อุทิศตน ธ ารงความถูกต้อง และยนืหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และช่ือเสียงขององค์กร หรือประเทศชาตแิม้ในสถานการณ์ที่อาจสร้าง
ความล าบากใจให ้หรือแม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมั่นคงในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน หรืออาจเสียงภัยต่อชีวิต
•ไม่ประพฤติปฏิบตัิตนเพื่อฉ้อฉลหรือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้งท้ังในเชิงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายขององค์กร โดยมุ่งเน้น
ประโยชนส์่วนรวมเพื่อองค์กร ประชาชน และประเทศชาติเป็นส าคญั



-17-
ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

(Organization and Process Understanding -OPU) 
ค าจ ากัดความ : ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความสมัพันธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางาน และ
มาตรฐานการทางานของตนและของหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหนา้ที่ให้บรรลผุล ความเข้าใจนีร้วมถึง
ความสามารถในการมองภาพใหญ ่(Big Picture) และการคาดการณเ์พื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ต่อระบบและ
กระบวนการท างาน 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : เข้าใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางานและมาตรฐานในงานของตน 
•เข้าใจเทคโนโลย ีระบบ กระบวนการท างานและมาตรฐานในงานท่ีตนสังกัดอยู ่รวมทั้งกฎระเบียบ ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการ
ปฏิบัติงานต่างๆ และน าความเข้าใจนี้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน หรือรายงานผล ฯลฯ ในหน้าท่ีได้ถูกต้อง
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเข้าใจความสมัพันธ์เชือ่มโยงของระบบและกระบวนการท างานของตนกับหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ติดต่ออย่างชัดเจน 
•เข้าใจและเช่ือมโยงเทคโนโลย ีระบบ กระบวนการท างาน ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตา่งๆ ของตนกับหน่วยงานอื่นที่ติดต่อด้วย
อย่างถูกต้อง รวมถึงน าความเข้าใจนี้มาใช้เพื่อให้
การท างานระหว่างกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกันสูงสดุ
ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถมองภาพรวมแล้วปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพขึน้ 
•เข้าใจข้อจ ากัดของเทคนิค ระบบหรือกระบวนการท างานของตนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ติดต่อด้วย และรู้ว่าสิ่งใดท่ีควรกระท าเพื่อ
ปรับเปลีย่นหรือปรับปรุงระบบใหส้ามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้
•เมื่อเจอสถานการณ์ที่แตกต่างจากเดิมสามารถใช้ความเข้าใจผลต่อเนื่องและความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบและกระบวนการท างาน
เพื่อนามาแก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสมทันเวลา
ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจกระแสภายนอกกบัผลกระทบโดยรวมต่อเทคโนโลยี ระบบหรือกระบวนการ
ท างานของหน่วยงาน 
•เข้าใจกระแสหรือสถานการณ์ภายนอก (เช่น นโยบายการเมืองและการปกครองในภาพรวม ทิศทางของภาครัฐ เศรษฐกิจ และสังคม
เป็นต้น) และสามารถนาความเข้าใจน้ันมาเตรียม
รับมือหรือดาดเนินการการเปลีย่นแปลงได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชนส์ูงสุด
•ศึกษาเรียนรูค้วามส าเร็จหรือความผิดพลาดของระบบหรือกระบวนการการท างานท่ีเกี่ยวข้องและน ามาปรับใช้กับการท างานของ
หน่วยงานอย่างเหมาะสม
ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจความต้องการที่แท้จริงขององค์กร 
•เข้าใจสถานะของระบบ เทคโนโลยี และกระบวนการการท างานขององค์กรอย่างถ่องแท้ จนสามารถก าหนดความต้องการหรือ
ด าเนินการเปลีย่นแปลงในภาพรวมเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
•เข้าใจและสามารถระบุจดุยืนและความสามารถในการพัฒนาในเชิงระบบ เทคโนโลย ีกระบวนการท างานหรือมาตรฐานการท างานใน
เชิงบูรณาการ ระบบ(Holistic View) ขององค์กร
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การบริการเป็นเลิศ 

(Service Mind-SERV) 
ค าจ ากัดความ : การให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ หรือประชาชนด้วยความใส่ใจในความต้องการทีแ่ท้จริงของผู้รับบริการ หรือ
ประชาชน อีกทัง้โดยมุ่งประโยชนแ์ละความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือประชาชนเป็นหลัก 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 1: แสดงความเต็มใจในการให้บริการ มีอัธยาศัยไมตรีอันดี และให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ 
•ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจม่ใส เป็นมิตร เต็มใจต้อนรับ และสรา้งความประทับใจอันดีแกผู่้รับบรกิาร หรือประชาชน
•ติดต่อสื่อสาร ตอบข้อซักถาม รายงานความคืบหน้าและให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ หรือประชาชน เมื่อมีค าถามหรือข้อ
สงสัย
•ให้ค าแนะน า และคอยติดตามเรื่อง เมื่อผู้รับบริการหรือประชาชนมคี าถาม ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน
•แจ้งให้ผู้รับบริการหรือประชาชนทราบความคืบหนา้ในการด าเนินเรื่อง หรือข้ันตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการอยู่
•ประสานงานภายในหน่วยงาน และกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการหรือประชาชนได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว
ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเต็มใจช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับผู้บริการได้ 
•รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผูร้ับบริการอย่างรวดเร็ว เต็มใจ ไมบ่่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัด
ภาระ
•คอยดูแลให้ผูร้ับบริการได้รับความพึงพอใจ และน าข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการ (ถ้ามี) ไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
•อ านวยความสะดวก ให้บริการด้วยความเตม็ใจ ด าเนินการต่างๆ ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจเต็มที่
ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และให้บริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไปของผู้รับบริการ 
•ให้เวลาแก่ผูร้ับบริการ โดยเฉพาะเมื่อผู้รบับริการประสบความยากลาบาก เช่น ให้เวลาและความพยายามพิเศษในการให้บริการ เพื่อ
ช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหา
•คอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีก าลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง
หรือไม่ทราบมาก่อน
•ใช้ความพยายามเป็นพิเศษในการให้บริการและด าเนินการต่างๆ ให้แก่ผู้รับบริการ หรือประชาชนในระดับท่ีเกินความคาดหวังท่ัวไป
•เสียสละเวลาส่วนตน อาสาให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเมื่อผู้รับบรกิารหรือประชาชนเผชิญปญัหาหรอืความยากลาบาก
ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการได้ e 
•เข้าใจความจ าเป็นและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ หรือประชาชนแม้ในกรณีทีผู่้รับบริการ หรือประชาชนอาจจะยังไมไ่ด้
ค านึงถึงหรือไม่เคยขอความช่วยเหลือมาก่อน
และน าเสนอบริการที่เป็นประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการนั้นๆ ได้อย่างแท้จริง
•ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผูร้ับบริการ หรือประชาชน เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
หรือประชาชนได้
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และมองการณ์ไกล และสามารถให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืนให้กับ
ผู้รับบริการ 
•เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกบัผู้รับบริการในระยะยาว และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือข้ันตอนการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้ประโยชน์สูงสุด
•ปฏิบัติตนเป็นท่ีปรึกษาท่ีผูร้ับบริการไว้วางใจ ตลอดจนมสี่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้รับบริการ
•สามารถให้ความเห็นส่วนตัวท่ีอาจแตกต่างไปจากวิธีการหรือขั้นตอนท่ีผู้รับบริการต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับความจ าเป็น ปัญหา
โอกาส ฯลฯเพื่อเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงหรือในระยะยาวแก่ผูร้ับบริการ
•น าเสนอบริการด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อรักษาผลประโยชน์อันยั่งยืนหรือผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่ผู้รับบริการ หรือ
ประชาชน
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การท างานเป็นทีม 
(Teamwork-TW) 

ค าจ ากัดความ : การมีจติสานกึในความสมานฉันท ์ความร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหนา้ที่ในฐานะเปน็ส่วนหนึ่งของทีม เพื่อให้
ทีมงาน กลุ่ม หรือหมูค่ณะนั้นๆ บรรลเุป้าหมายร่วมกันได้อยา่งดีที่สดุ 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : รู้บทบาทหน้าท่ีของตน และท าหน้าท่ีของตนในทีมให้ส าเร็จ 
•ท างานในส่วนท่ีตนได้รับมอบหมายไดส้ าเร็จ และสนับสนุนการตัดสินใจในกลุ่ม
•รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดาเนินงานในกลุม่ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานอย่างต่อเนื่อง
•รู้บทบาทหน้าท่ีของตนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในทีมและท างานในส่วนของตนได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
•แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงาน สมาชิกในทีมคนอ่ืนๆ แม้ว่าผู้อื่นไม่ได้ร้องขอ
ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเต็มใจช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับผู้บริการได้ 
•รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผูร้ับบริการอย่างรวดเร็ว เตม็ใจ ไมบ่่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัวหรือปัดภาระ
•คอยดูแลให้ผูร้ับบริการได้รับความพึงพอใจ และน าข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการ (ถ้าม)ี ไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
•อ านวยความสะดวก ให้บริการด้วยความเตม็ใจ ด าเนินการต่างๆ ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจเต็มที่
ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และให้บริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไปของผู้รับบริการ 
•ให้เวลาแก่ผูร้ับบริการ โดยเฉพาะเมื่อผู้รบับริการประสบความยากลาบาก เช่น ให้เวลาและความพยายามพิเศษในการให้บริการ
เพื่อช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหา
•คอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีก าลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง
หรือไม่ทราบมาก่อน
•ใช้ความพยายามเป็นพิเศษในการให้บริการและด าเนินการต่างๆ ให้แก่ผู้รับบริการ หรือประชาชนในระดับท่ีเกินความคาดหวังท่ัวไป
•เสียสละเวลาส่วนตน อาสาให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเมื่อผู้รับบรกิารหรือประชาชนเผชิญปญัหาหรอืความยากลาบาก
ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการได้ e 
•เข้าใจความจ าเป็นและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ หรือประชาชนแม้ในกรณีทีผู่้รับบริการ หรือประชาชนอาจจะยังไมไ่ด้
ค านึงถึงหรือไม่เคยขอความช่วยเหลือมาก่อน
และน าเสนอบริการที่เป็นประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการนั้นๆ ได้อย่างแท้จริง
•ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผูร้ับบริการ หรือประชาชน เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
หรือประชาชนได้
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และมองการณ์ไกล และสามารถให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืนให้กับ
ผู้รับบริการ 
•เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกบัผู้รับบริการในระยะยาว และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือข้ันตอนการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้ประโยชน์สูงสุด
•ปฏิบัติตนเป็นท่ีปรึกษาท่ีผูร้ับบริการไว้วางใจ ตลอดจนมสี่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้รับบริการ
•สามารถให้ความเห็นส่วนตัวท่ีอาจแตกต่างไปจากวิธีการหรือขั้นตอนท่ีผู้รับบริการต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับความจ าเป็น ปัญหา
โอกาส ฯลฯเพื่อเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงหรือในระยะยาวแก่ผูร้ับบริการ
•น าเสนอบริการด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อรักษาผลประโยชน์อันยั่งยืนหรือผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่ผู้รับบริการ หรือ
ประชาชน
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การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 

(Change Leadership-CL) 
ค าจ ากัดความ : ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดันบุคลากร กลุ่มคน องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิด
ความต้องการในการปรับเปลี่ยน หรือเปลีย่นแปลงไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร ประชาชน สังคม หรือ
ประเทศชาต ิรวมถึงความสามารถในการดาเนินการถ่ายทอด ช้ีแจงและสื่อสารใหผู้้อื่นรับรู้ เข้าใจ ยอมรับ และด าเนินการให้การ
ปรับเปลีย่นหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เกิดขึ้นจริง 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : เห็นความจ าเป็น ความส าคัญ และประโยชนข์องการปรับเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลง 
 •เห็นความจ าเป็น ความส าคญั และประโยชน์ของการปรบัเปลีย่น และสามารถก าหนดทิศทางและขอบเขตของการปรับเปลี่ยน/การ
เปลี่ยนแปลงที่ควรเกิดขึ้นภายในองค์กรได ้
 •เข้าใจและยอมรับถึงความจาเป็น ทิศทางและขอบเขตของการปรับเปลี่ยน /เปลีย่นแปลง และตั้งใจในการเรยีนรู้เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน/เปลีย่นแปลงนั้นได ้
 •กล้าเสนอความคิดเห็น วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างไปจากวิธีการเดิมขององค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงการ
ด าเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และช่วยเหลือ สนับสนุนให้ผู้อื่นเข้าใจ และยอมรับการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงท่ี
จะเกิดขึน้ 
•ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้อื่นเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นทั้งภายในและนอกองค์กร และอธิบายให้เข้าใจถึงความจ าเป็น 
ความส าคญั และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนนั้นๆ 
•หาวิธีการจูงใจให้ผู้อื่นด าเนินการเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ของตนเอง เพื่อให้มีผลสมัฤทธ์ิของงานท่ี
สูงขึ้น 
•สนับสนุนความพยายามในการปรบัเปลี่ยนหน่วยงาน องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมท้ังเสนอแนะวิธีการที่จะช่วยให้
การปรับเปลี่ยนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นกล้าเปลี่ยนแปลงเพ่ือท าสิ่งใหม่ๆ ให้แก่หน่วยงาน 
หรือองค์กร 
•กระตุ้น ผลักดัน และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นมีลักษณะของความเป็นผูน้ ากล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อท าสิ่งใหม่ๆ  ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน หรือ
องค์กร 
•กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อืน่เห็นความส าคัญ และยอมรับของการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจและ
ด าเนินการให้การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เกิดขึ้นจริง 
•เน้นย้ า สื่อสาร และสรา้งความชัดเจนโดยการอธิบายสาเหต ุความจ าเป็น ประโยชน ์ฯลฯ ของการปรับเปลีย่นที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 
ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมแผนการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบ 
•เตรียมแผนการที่เป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจนและปฏิบัตไิด้จริงให้องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงนั้นๆได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
•สร้างแรงจูงใจให้ผูส้นับสนุนและสร้างการยอมรับจากผู้ท้าทายให้เหน็โทษของการนิ่งเฉยและเห็นถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง
จากสภาวการณป์ัจจุบันและอยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงนั้น 
ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และผลกัดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างแท้จริง 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
•เป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยนทั้งขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลักดันให้การปรับเปลี่ยนดาเนินไปได้อย่างราบรื่น
และประสบความส าเร็จด้วยวิธีดาเนินการที่เหมาะสม 
•วิเคราะห์ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และผลกระทบต่างๆ ในภาพรวมทั้งทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อ
ก าหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กรในการปรับเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศหรือสภาวการณ์
ปัจจุบัน 
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ความสามารถในการเป็นผู้น า 

(Leadership-LEAD) 
ค าจ ากัดความ : ความตั้งใจหรือความสามารถในการเป็นผู้น าของกลุ่มคน หรือทีมงาน ตลอดจนสามารถปกครอง ดูแล และให้ความ
ช่วยเหลือ รวมถึงสามารถก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมาย และวิธีการท างานตา่งๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงาน
ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคข์ององค์กร 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 1: บริหารการประชุมได้ดีและคอยแจ้งข่าวสารความเป็นไปแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 
•ก าหนดประเด็นหัวข้อการปะชุม วัตถุประสงค์ ตลอดจนควบคุมเวลาและแจกแจงหน้าท่ีรับผดิชอบให้แก่บุคคลในกลุ่มได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยการประชุมในที่น้ีอาจเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการ หรือไมเ่ป็นทางการก็ได้
•หมั่นแจ้งข่าวสารความเป็นไปรวมทั้งเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบอยู่เสมอแม้ไมจ่าเป็นต้องกระท า เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน
น าไปสู่การปฏิบตัิงานในทิศทางเดยีวกัน
•แจ้งให้สมาชิกในกลุ่มทราบข่าวสารความเป็นไป ตลอดจนผลกระทบท่ีอาจได้รับ เหตผุลการตดัสินใจ แม้จะไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบก็
ได้
ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเป็นผู้น าในการท างานของกลุ่มและสร้างเสริมประสิทธภิาพ และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม 
•ก าหนดเป้าหมาย ทิศทางที่ชัดเจน เลือกใช้คนให้เหมาะกับงานหรอืใช้วิธีการอื่นๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีส่งเสริมให้
กระบวนการปฏิบัติงานในกลุม่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลยิ่งข้ึน
•กล่าวค าชมเชย หรือให้ข้อคิดเห็นติชมที่สร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
•ลงมือกระท าการเป็นตัวอย่างเพื่อช่วยให้กลุ่มปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
•เลือกคนให้เหมาะกับงาน และก าหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจนในแตล่ะงานที่มอบหมาย เพื่อช่วยสร้างเสริมให้กลุ่มทางานได้ดีขึ้นหรือมี
ประสิทธิภาพขึ้น
•สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน หรือให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาในการแสดงศักยภาพการทางานอย่างเต็มที่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพ
ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเป็นที่ปรึกษาและให้การดูแลช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในกลุ่ม 
•ปกป้องช่ือเสียงของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม หรือบุคลากรในความดูแล
•ดูแล และช่วยเหลือใหผู้้ใต้บังคับบัญชา สมาชิกในกลุ่ม หรือบุคลากรในความดูแลเข้าใจและปรับตัวรับการปรับเปลี่ยนที่จ าเป็นภายใน
องค์กรได้
•รับฟังประเด็นปญัหา และรับเป็นที่ปรึกษาในการดูแลผู้ใต้บังคับบญัชา สมาชิกในกลุ่ม หรือบุคลากรในความดูแลใหส้ามารถปฏิบตัิงาน
ด้วยความสุขและมีประสิทธิภาพสงูสุด
•จัดหาบุคลากร ทรัพยากรหรือข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ มาให้ในการปฏบิัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายเพื่อให้การสนับสนุนท่ีจาเป็นและเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา สมาชิกในกลุ่มหรือบุคลากรในความดแูล
ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนสมกับเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือสมาชิกในกลุ่ม 
•สร้างค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบัติทีด่ีประจ ากลุ่ม หน่วยงาน หรือองค์กร และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
•บริหารจดัการหน่วยงาน หรือองค์กรด้วยความเป็นธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส
ความมีส่วนร่วม ความรับผดิชอบ ความคุ้มค่า) ในการปกครองผู้ใต้บงัคับบัญชา
•กล้าคิด และกล้าที่จะตัดสินใจในการด าเนินงานต่างๆ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่เหมาะสมและรบัผิดชอบกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสื่อสารวิสัยทัศน์ที่มีพลังเพ่ือน าผู้ใต้บังคับบัญชาและองค์กรให้ประสบความส าเร็จใน
ระยะยาว 
•สื่อสารวสิัยทัศน์ท่ีมีพลัง สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบตัิงานให้ภารกิจส าเร็จลลุ่วงไปได้จริง
•เป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยน พัฒนา หรือสรา้งสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ให้องค์กร และผลักดันให้องค์กรก้าวไปสูก่ารเปลีย่นแปลงท่ีราบรื่นและ
ประสบความส าเรจ็ด้วยกลยุทธ์และวิธีดาเนินการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและบริบทขององค์กร
•เล็งเห็นความเปลีย่นแปลงท่ีจะเกดิขึ้นในอนาคต มีวิสัยทัศน์และเตรยีมกลยุทธ์ให้องค์กรไว้รับมือการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
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ความสามารถในการพัฒนาคน 

(Developing and Coaching-DC) 
ค าจ ากัดความ : ความตั้งใจหรือความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้อื่น โดยมเีจตนามุ่งเน้น
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร หรือประโยชน์ในงานของบุคคลเหล่านั้น 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : เชื่อมัน่ว่าผู้อื่นสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถได้ หรือเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้รับการพัฒนา 
•เปิดโอกาสและสนับสนุนใหผู้้อื่นได้พัฒนาตนเองตามความประสงค ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้และพัฒนาความรู ้ความสามารถของตนเอง 
•แสดงความเชื่อมั่นว่าผู้อื่นสามารถจะเรียนรู ้ปรับปรุงผลงาน และพฒันาศักยภาพตนเองได ้
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และสอนงาน และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธปีฏิบัติงาน  
•สอนงานในรายละเอียด และให้ค าแนะน าที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานโดยมุ่งพัฒนาขดีความสามารถของบุคคลนั้น 
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และให้เหตุผลประกอบการสอนและค าแนะน า และให้ความสนับสนนุในด้านต่างๆ เพ่ือให้
ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น 
•ให้แนวทางที่เป็นประโยชน์ หรือสาธิตวิธีปฏิบตัิงานเพื่อเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานจริง พร้อมท้ังอธิบายเหตผุลประกอบการสอนและ
การพัฒนาบุคลากร 
•ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้งานง่ายขึ้น โดยการสนับสนุนด้านทรัพยากร อุปกรณ ์ข้อมลู หรือให้ค าแนะนาในฐานะที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นๆ 
•จัดหาอุปกรณ ์เครื่องมือ และทรพัยากรต่างๆ ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการปฏิบตัิงานของผู้อื่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อื่น
สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้ง่าย และดีขึ้น 
•ส่งเสรมิให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้โอกาสผู้อื่นเสนอแนะวิธีการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
•เต็มใจให้การสนับสนุน หรือการช่วยเหลือในภาคปฏิบัต ิเพื่อให้มั่นใจว่าผู้อื่นสามารถพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพของตนได้อยา่ง
ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และให้คาติชมเร่ืองผลงานอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 
•ติชมผลการปฏิบตัิงานอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค ์(Constructive Feedback) ทั้งด้านบวกและด้านลบโดยปราศจากอคติ
ส่วนตัว เพื่อส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาความรู ้ความสามารถและปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง 
•แสดงความคาดหวังในด้านบวกวา่บุคคลนั้นๆ จะสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได ้และให้ค าแนะน าทีเ่ฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับบุคลิก 
ความสนใจ และความสามารถเฉพาะบุคคล เพื่อปรับปรุงพัฒนาความรู้และความสามารถได้อย่างเหมาะสม 
•วางแผนการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับจุดแข็ง และข้อจากัดของผู้อื่นรวมทั้งด าเนินการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
และปรับปรุงในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระยะยาวเพ่ือเพ่ิมผลงานที่มีประสิทธิภาพต่อองค์กร 
•มอบหมายงานท่ีเหมาะสม มีประโยชน์ และท้าทายความสามารถ มองหาโอกาสในการพัฒนาขดีความสามารถและประสบการณ์อื่นๆ
เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสามารถเรียนรู้และพัฒนาความสามารถไดอ้ย่างต่อเนื่องและในระยะยาว 
•รณรงค ์ส่งเสรมิและผลักดันให้มแีผนหรือโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างเปน็รูปธรรม เพื่อสรา้งวัฒนธรรม
องค์กรใหม้ีการส่งเสรมิการเรียนรู ้(Learning Organization) อย่างเป็นระบบ  
•สร้างสรรค์ทางออก แนวทาง หรือสิ่งใหม่ๆ จากความเข้าใจในปัญหาหรือความต้องการเบื้องลึกของผู้อื่นเพื่อให้การส่งเสรมิ พัฒนาหรือ
ปรับปรุงศักยภาพหรือความสามารถของผู้อื่นอย่างแท้จริงในระยะยาว 
•ผลักดันและสร้างเสรมิให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้รวมถึงดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ผลักดัน แผนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานหรือองค์กรอย่างเป็นระบบ 
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การคิดเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Thinking-ST)
ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการคิด การท าความเข้าใจในเชิงสงัเคราะห ์รวมถึงการมองภาพในเชิงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์และการ
เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ในระยะยาวรวมถึงทฤษฎี และแนวคดิต่างๆ ให้เข้ากับการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวนั หรือให้ได้มาซึ่งกรอบความคดิ
หรือแนวความคิดใหม่ๆ อันเป็นผลมาจากการสรุปรูปแบบประยุกตแ์นวทางต่างๆ จากสถานการณ์หรอืข้อมูลหลากหลาย และนานา
ทัศนะ ในระดับสูงยังรวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงผลกระทบของปัจจัยภายนอกที่มตี่อกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : เข้าใจและปรับตัวให้สอดคล้องกับกลยุทธข์องงานของตน 
•เข้าใจและปฏบิัติตนใหเ้หมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของในการปฏิบัตภิารกิจในงานของตนได้
•จัดล าดับความส าคัญของงานประจ าวันของตนให้สอดคล้องกับเปา้หมายของหน่วยงานของตนได้
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และประยุกต์ความเข้าใจและเชื่อมโยงสิ่งที่ตนปฏิบัติอยู่ในงานเข้ากับเป้าหมายใหญ่ของ
หน่วยงานที่ตนรับผิดชอบหรือขององค์กร 
•ประเมินและเชื่อมโยงการปฏิบัตภิารกิจประจาวันให้เข้ากบับริบทของกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยพิจารณาว่า กิจกรรมงานหรือ
วัตถุประสงค์ในเป้าหมายระยะสั้นนั้นสามารถจะช่วยให้บรรลเุป้าหมายของหน่วยงานได้ด้วยหรือไม่
•สามารถประยุกต์ความเข้าใจ รูปแบบ ประสบการณ์และบทเรียนตา่งๆ มาใช้ก าหนดข้อเสนอหรือแนวทาง (Implication) เชิงกลยุทธ์ที่
สนับสนุนให้หน่วยงานท่ีรับผดิชอบบรรลุภารกิจที่ ก าหนดไว้
ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ประสบการณ์ ทฤษฎ ีหรือแนวคิดซับซ้อนมาปรับหรือก าหนดกลยุทธ์ใน
หน่วยงานที่ตนรับผิดชอบหรือองค์กร 
•ประยุกต์ทฤษฎ ีหรือแนวคิดซบัซอ้นที่มีฐานมาจากองค์ความรู้หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ในการคิดและพัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีตนดูแลรับผดิชอบอยู่
•ประยุกต ์Best Practice หรือผลการวิจัยต่างๆ มาก าหนดโครงการหรือแผนงานท่ีมผีลสัมฤทธ์ิและมปีระโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่วยงาน
ที่ตนดูแลรับผดิชอบอยู่
•ก าหนดประเด็นตา่งๆ ปัญหาอุปสรรค หรือโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน แล้วประยุกต์ประสบการณ ์บทเรียนในอดตี ฯลฯ มาปรับ
กลยุทธ์และวิธีการทางานของตนหรือหน่วยงานเพื่อให้บรรลุเปา้หมายที่ก าหนดไว้
ระดับท่ี 4: เข้าใจถึงผลกระทบต่างๆ ที่ผลต่อหน่วยงาน หรือองค์กร และเตรียมการรองรับ 
•คาดการณ์ถึงทิศทาง แนวโน้มในอนาคต และผลกระทบต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน หรือ
องค์กรและก าหนดแผนกลยุทธ์ไวร้องรับ
•ประเมินและสังเคราะหส์ถานการณ ์ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและตา่งประเทศท่ีซับซ้อนด้วย
กรอบแนวคิดและวิธีพิจารณาแบบมองภาพองค์รวม เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ แผนหรือนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีตนดูแล
รับผิดชอบอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด
ระดับท่ี 5: ก าหนดกลยุทธ์ระยะยาวให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก 
•ศึกษาศักยภาพขององค์กรในปัจจุบัน และดาเนินการปรับเปลี่ยนที่ส าคัญเพื่อเสริมศักยภาพในการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจระยะยาว
•ประเมินและเชื่อมโยงสถานการณ ์ประเด็นต่างๆ และปญัหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรมาใช้
ก าหนดแผนกลยุทธ์องค์กรในระยะยาว
•สรรสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในงานกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากบริบทประเทศไทย ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ในภาพรวม เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่แตกต่างและสร้างประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
•คิดและปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรในภาพรวม ให้เป็นกลยุทธ์ใหม่ท่ีช่วยผลักดนัให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนข้ึนได้
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การคิดวิเคราะห์ 

(Analytical Thinking-AT) 
ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการท าความเข้าใจในสถานการณ ์ประเด็น ปัญหา โดยคิดวเิคราะห์ออกเป็นส่วนย่อยๆ เป็นรายการ 
หรือเป็นข้ันตอน และเห็นความสมัพันธ์ของสถานการณ ์ประเด็น หรือปัญหาที่เกดิขึ้นโดยรู้ถึงสาเหต ุและผลกระทบของสถานการณ ์
ประเด็น หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : แตกและแยกแยะปญัหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎ ีฯลฯ ออกเป็นประเด็นย่อยๆ  
•แยกแยะหรือแตกปญัหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ ์หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็นประเด็นย่อยๆ โดยยังไม่ค านึงถึงล าดับ
ความส าคญั 
•จัดท าและระบรุายการหรือปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ ์หลักการ ทฤษฎีต่างๆ เป็นข้อๆ แต่อาจยังไมไ่ด้จัดลาดับก่อนหลัง 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และจัดล าดับความส าคัญของประเด็น ปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลักการ 
ทฤษฎ ีฯลฯ ได้ 
•แยกแยะหรือแตกปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ ์หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็นประเด็นย่อยๆ และจัดเรียงงาน กิจกรรมต่างๆ 
ตามลาดับความส าคญัก่อนหลังเพือ่ประโยชน์ในการด าเนินการต่อไปตามความเร่งด่วนหรือความจ าเป็น 
•เข้าใจและระบุข้ันตอน ล าดับก่อนหลังของประเด็นต่างๆ ได ้ตั้งข้อสังเกต ระบุข้อบกพร่องของขั้นตอนงานได้อันเป็นผลจากความเข้าใจ
ในลาดับความส าคญัหรือลาดับก่อนหลังของสิ่งต่างๆ 
ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับที่  2 และเข้าใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์เบื้องต้นของปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ 
หลักการ ทฤษฎ ีฯลฯ ได้  
•เชื่อมโยงความสมัพันธ์อย่างง่ายๆ ระหว่างเหตุและผลที่ก่อให้เกดิเปน็ปัญหาได ้
•ระบุได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลแก่กันในสถานการณห์นึ่งๆ หรือแยกแยะข้อดีข้อเสยีของประเด็นต่างๆ ได ้
•อธิบายเหตุผลความเป็นมา แยกแยะข้อด ีและข้อเสียของปัญหา สถานการณ ์ฯลฯ เป็นประเด็นตา่งๆ ได้อย่างมเีหตมุีผล 
ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับที่  3 และเข้าใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ 
หลักการ ทฤษฎ ีฯลฯ ได้ 
•แยกแยะและเช่ือมโยงประเด็น ปัญหา หรือปัจจัยต่างๆ ที่ซับซ้อนได้ในหลายๆ แง่มุม เช่น เหต ุก. น าไปสู ่เหต ุข. เหตุ ข. น าไปสูเ่หต ุ
ค. และน าไปสูเ่หต ุค. ฯลฯ 
•แยกแยะองค์ประกอบตา่งๆ ของประเด็น ปัญหาที่มเีหตุปัจจัยเช่ือมโยงซับซ้อนเป็นรายละเอียดในช้ันต่างๆ อีกทั้งวิเคราะห์ว่าแง่มมุ
ต่างๆ ของปัญหาหรือสถานการณห์นึ่งๆ สัมพันธ์กันอย่างไร คาดการณ์ว่าจะมีโอกาส หรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับที่  4 และใช้เทคนิคและความรู้เฉพาะดา้นในการคิดวิเคราะห์  
•ประยุกต์ใช้ความรู ้ความเชี่ยวชาญ เทคนิคเฉพาะด้าน เช่น หลักสถิติขั้นสูง ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการมาวเิคราะห์ประเด็น หรือปัญหาต่างๆ ในงานอันท าให้ได้ข้อสรุปหรือค าตอบท่ีไม่อาจบรรลุได้ด้วยวิธีปรกติธรรมดาทั่วไป 
•วิเคราะห์ปญัหาในแง่มุมทีล่ึกซึ้งถึงปรัชญาแนวคิดเบื้องหลังของประเด็นหรือทางเลือกต่างๆ ที่ซับซ้อนเหล่านั้น 
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การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล 

(Information Seeking and Management–ISM) 

ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการสืบเสาะ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจง การไขปมปริศนาโดยซักถามโดยละเอียด 
หรือแม้แต่การหาข่าวทั่วไปจากสภาพแวดล้อมรอบตัวโดยคาดว่าอาจมีข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต และน า
ข้อมูลที่ได้มานั้นมาประมวลและจัดการอย่างมีระบบ คุณลักษณะนี้อาจรวมถึงความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิ
หลัง ประวัติความเป็นมา ประเด็น ปัญหา หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เก่ียวข้องหรือจาเป็นต่องานในหน้าที่ 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : หาข้อมูลในระดับต้นและแสดงผลข้อมูลได้ 
•สามารถหาข้อมูลโดยการถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ หรือหาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วและ
สรุปผลข้อมูลเพื่อแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ รายงาน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และใช้วิธีการสืบเสาะหาขอ้มูลเพ่ือจับประเด็นหรือแก่นความของข้อมูลหรือปัญหาได้ 
•สามารถสืบเสาะปัญหาหรือสถานการณ์อย่างลึกซ้ึงกว่าการตั้งค าถามตามปรกติธรรมดา หรือสืบเสาะจากผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งแก่นหรือประเด็นของเนื้อหา และน าแก่นหรือประเด็นเหล่านั้นมาจัดการวิเคราะห์ ประเมินผลให้เกิด
ข้อมูลที่ลึกซ้ึงมากท่ีสุด  
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และหาข้อมลูในเบื้องลกึ (Insights) 
•ค้นหาหรือสอบถามเจาะลึกอย่างต่อเนื่อง (เช่น จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ระบบสืบค้นโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนแหล่งข่าวต่างๆ) เพ่ือให้เข้าใจถึงมุมมองทัศนะความคิดเห็นที่แตกต่าง ต้นตอของสถานการณ์ 
ปัญหา หรือโอกาสที่ซ่อนเร้นอยู่ในเบื้องลึก และน าความเข้าใจเหล่านั้นมาประเมินผล และตีความเป็นข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานสูงสุด 
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบให้เชื่อมต่อข้อมูลทีข่าดหายไปหรือคาดการณ์ได้อย่างมี
นัยส าคัญ 
•จัดท าการวิจัยโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่หรือสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่แปลกใหม่แตกต่างจากปรกติธรรมดาทั่วไปอย่าง
เป็นระบบหรือเป็นไปตามหลักการทางสถิติ และน าผลที่ได้นั้นมาเชื่อมต่อข้อมูลที่ขาดหายไป หรือพยากรณ์หรือสร้าง
แบบจาลอง (model) หรือสร้างระบบ (system formula) ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ 
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และวางระบบการสืบค้น เพ่ือห าข้อมูลอยา่งต่อเนื่อง 
•วางระบบการสืบค้น เพ่ือให้มีข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ป้อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องและสามารถออกแบบ เลือกใช้ หรือ
ประยุกต์วิธีการในการจัดท าแบบจ าลองหรือระบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีนัยส าคัญ 
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การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ 

(Professional Problem Solving –PPS) 
ค าจ ากัดความ : ความสามารถในวิเคราะห์ปัญหาหรือเล็งเห็นปัญหา พร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้นๆ อย่างมีข้อมูล 
มีหลักการ และสามารถน าความเชี่ยวชาญ หรือแนวคิดในสายวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : ติดตามหาความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ในสายวิชาชีพ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระยะสั้นที่เกิดขึน้ 
•กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในสาขาอาชีพของตนหรือในงานของหน่วยงาน เพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการแก้ไขปัญหา 
•ใช้ความรู้ในสายอาชีพของตนในการลงมือแก้ไข เมื่อเล็งเห็นปัญหาหรืออุปสรรคโดยไม่รอช้า 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1และวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเหตุผลในการจดัการปัญหาที่เกิดขึ้น 
•วิเคราะห์ข้อมลู และหาเหตุผลตามแนวคิด และหลักการในวิชาชีพ เพื่อตัดสินใจดาเนินการแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
•พลิกแพลงหรือประยุกต์แนวทางในการแก้ปัญหา โดยอ้างอิงจากข้อมูล หลักการ และแนวคิดในสายวชิาชีพ หรือประสบการณ์ในการ
ท างาน 
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่ 2 และวิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมา และวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ เพ่ือป้องกันหรือ
หลีกเลี่ยงปัญหา 
•วิเคราะห์ข้อมลู ปัญหา หรือสถานการณไ์ด้อย่างรอบด้าน (โดยอาศยัประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาในสายอาชีพ) รวมทั้ง
วางแผน และคาดการณ์ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
•วางแผน และทดลองใช้วิธีการ องค์ความรู ้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในสายอาชีพ ในการป้องกัน หลีกเลีย่งหรือแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นใน
หน่วยงานหรือองค์กร 
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และผสมผสานแนวคิดในเชิงสหวิทยาการเพ่ือหลีกเลี่ยง ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว 
•วิเคราะห์ และผสมผสานศาสตร์หลายๆ แขนง (โดยอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่ท้ังกว้างและลึก รวมทั้ง
ความสามารถพิเศษ (Charisma) เพ่ือแก้ไขปัญหาซึ่งมีความซับซ้อนในระยะสั้นและเตรียมการป้องกันหรือหลีกเลี่ยง
ปัญหาในระยะยาวได้ 
•คิดนอกกรอบ ริเริ่มโครงการ หรือกระบวนการท างานต่างๆ ในลักษณะบูรณาการหลายหน่วยงาน/หลายวิชาชีพ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และปรับเปลี่ยนหรือสรา้งความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ/สหวิทยาการ เพ่ือแก้ไขและ
หลีกเลี่ยงปัญหาอย่างย่ังยืน 
•ปรับเปลีย่น (Reshape) องค์กรให้มีการบรูณาการในเชิงวิชาชีพ หรือให้มีความเช่ียวชาญในสายอาชีพอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถ
แก้ไข ป้องกันและหลีกเลี่ยงปญัหาที่มีผลกระทบสูงหรือมีความซับซ้อนสูงขององค์กรได้อย่างยั่งยืน 
•เป็นผู้น าที่ได้รับการยอมรบัว่าเปน็ผู้เช่ียวชาญในสายอาชีพท่ีสามารถป้องกัน และหลีกเลี่ยงปญัหาทีม่ผีลกระทบเชิงนโยบาย และกล
ยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสดุ หรือสามารถแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ แปรวิกฤติให้เปน็โอกาส และเกิดประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนแก่องค์กรในระยะยาว 
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ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ 

(Communication & Influencing-CI)
ค าจ ากัดความ : การใช้วาทศิลป์และกลยุทธ์ต่างๆ ในการสื่อสาร เจรจา โน้มน้าวเพ่ือให้ผู้อ่ืนดาเนินการใดๆ ตามท่ีตน
หรือหน่วยงานประสงค์ 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะดา้นนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : น าเสนอข้อมลูอย่างตรงไปตรงมา 
•นาเสนอข้อมูล อธิบาย ชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ฟังอย่างตรงไปตรงมาโดยอิงข้อมูลที่มีอยู่ แต่อาจยังมิได้มีการปรับ
ใจความและวิธีการให้สอดคล้องกับความสนใจและบุคลิกลักษณะของผู้ฟัง
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1และเจรจาโน้มน้าวใจโดยอาศัยหลักการและเหตุผล 
•เตรียมการนาเสนอข้อมูลเป็นอย่างดี และใช้ความพยายามเจรจาโนม้น้าวใจโดยยกหลักการและเหตุผลที่เกี่ยวข้องมาประกอบการนา
เสนออย่างมีขั้นตอน
•ใช้ความพยายามเจรจาโนม้น้าวใจโดยยกหลักการและเหตผุลทีเ่กี่ยวข้องมาอธิบายประกอบการนาเสนออย่างมีขั้นตอน
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2และเจรจาต่อรองหรือน าเสนอข้อมลูโดยปรับสารให้สอดคล้องกับผู้ฟังเป็นส าคัญ 
•ประยุกต์ใช้ความเข้าใจ ความสนใจของผู้ฟังให้เป็นประโยชน์ในเจรจาเสนอข้อมูล นาเสนอหรือเจรจาโดยคาดการณ์ถึงปฏิกิริยา
ผลกระทบท่ีจะมตี่อผู้ฟังเป็นหลัก
•สามารถนาเสนอทางเลือกหรือใหข้้อสรุปในการเจรจาอันเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3และใช้กลยุทธก์ารสื่อสารจงูใจทางอ้อม 
•ใช้ความเข้าใจบุคคลหรือองค์กรให้เป็นประโยชน์โดยการนาเอาบุคคลที่สามหรือผู้เชี่ยวชาญมาสนับสนุนให้การเจรจา
โน้มน้าวจูงใจประสบผลสาเร็จหรือมีน้าหนักมากยิ่งขึ้น
•ใช้ทักษะในการโน้มน้าวใจทางอ้อม เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ดังประสงค์โดยค านึงถึงผลกระทบและความรู้สึกของผู้อื่นเป็น
ส าคัญ
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนในการจูงใจ 
•สร้างกลุ่มแนวร่วมเพ่ือสนับสนุนให้การเจรจาโน้มน้าวใจมีน้าหนักและสัมฤทธิ์ผลได้ดียิ่งขึ้น
•ประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยามวลชนหรือจิตวิทยากลุ่มให้เป็นประโยชน์ในการเจรจาโน้มน้าวจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ 

(Providing Knowledge and Building Relationships-PKBR) 
ค าจ ากัดความ : มีพฤติกรรมที่มุ่งม่ัน และตั้งใจที่จะนาภูมิปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลย ีความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้
ต่างๆ ไปส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการหรือเครือข่าย ควบคู่ไปกับการสร้าง พัฒนา และรักษาความสัมพันธ์
อันดีกับผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย เพ่ือให้ผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ นาไปใช้
พัฒนาหน่วยงานให้มีประโยชน์ อีกท้ังเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะดา้นนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : เข้าใจความจ าเป็น ความส าคัญ และ/หรือแสวงหาโอกาส และช่องทางในการให้ความรู้ และการพัฒนาผู้ประกอบการ 
หรือเครือข่าย 
•เข้าใจความจ าเป็น และความส าคญัในการให้องค์ความรู ้ค าแนะน า ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายเกดิการเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจ และสามารถนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในหน่วยงานได้
•แสวงหาโอกาส และช่องทางในการให้องค์ความรู ้ค าแนะน า ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีตา่งๆ แก่ผู้ประกอบการ หรือเครือขา่ย
โดยมเีจตนาท่ีจะช่วยให้ผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายเกิดการพัฒนาความรู ้ความสามารถและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัได้
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้องค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีทั่วไปอยา่งกวา้งๆ แก่ผู้ประกอบการ 
หรือเครือข่าย 
•ริเริ่ม และให้องค์ความรู ้ค าแนะนา ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยตี่างๆ ทั่วไปอย่างกว้างๆ แก่ผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย เพื่อให้
ผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายสามารถนาไปปรับและประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับเปลี่ยนเทคนิค และแนวทางในการให้ความรู้ และการพัฒนาได้อยา่งถูกต้อง เหมาะสม 
และสอดคล้องตามความต้องการในการประกอบการอยา่งแท้จริง 
•ปรับเปลีย่นเทคนิค วิธีการ รูปแบบ และแนวทางในการพัฒนา และการให้ความรูไ้ด้ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามความต้องการ
หรือการดาเนินงานทางธุรกิจของผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายอย่างแท้จริง
•เยี่ยมเยียน ลงพื้นที่ และไปมาหาสู่ผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายอยา่งสม่ าเสมอ และสามารถให้องค์ความรู ้ค าแนะนา ภูมิปัญญา นวัตกรรม
และเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และสอดคล้องตามความต้องการของผู้ประกอบการหรือเครือข่ายอยา่งแท้จริง
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเล็งเห็นแนวโนม้ ข้อจ ากัด โอกาส หรือคาดการณ์ เตรียมการล่วงหน้า เพ่ือให้ค าแนะน า และ
แนวทางในการพัฒนาการประกอบการได้ในระยะยาว 
•เล็งเห็นแนวโน้ม ข้อจากัด ข้อบกพร่อง และโอกาส ฯลฯ ที่เป็นผลกระทบต่อการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการของ
ผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย และสามารถประยุกต ์และพัฒนาองค์ความรู ้ค าแนะนา ภูมิปญัญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และส่งเสริมการพัฒนาการประกอบการในระยะยาว
•คาดการณ์ล่วงหน้าอันอาจก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความสามารถของ
ผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายในระยะยาว รวมทั้งด าเนินการแก้ไข พัฒนา หรือเตรยีมหาทางรับมือกับปัญหา อุปสรรค หรือโอกาสนั้นๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
•สร้าง รักษา และมีความสัมพันธ์อนัดี และแน่นแฟ้นกับผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายในความรับผดิชอบ รวมทั้งสามารถพัฒนา และต่อยอด
ความรู ้นวัตกรรม และเทคโนโลยใีหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบการอย่างแท้จริง และในระยะยาว
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และก าหนดนโยบายและกรอบการพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในภาพรวมได้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ 
•ก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ และกรอบการพัฒนาผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายในภาพรวมของประเทศไดส้อดคล้องกับ
สภาวการณ์เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ และสามารถน าไปปฏิบตัิใช้จริง (Implementation) เพื่อสนับสนุนและเพิ่มขดี
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน
•ปลูกจิตสานึก กระตุ้น และส่งเสรมิให้ทุกหน่วยงานในองค์กรตระหนักเห็นความส าคัญ และด าเนินการด้านการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการหรือเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตและมีประสิทธิภาพสงูสุด
•วางแผน พัฒนาแผนการพัฒนา และให้ความรู ้ค าแนะน า และการพัฒนาโดยประยุกต ์Best Practice ผลการวิจัย ความเชี่ยวชาญ หรือ
ประสบการณ์อันยาวนาน ในการก าหนดแผนงานดา้นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
น าไปปฏิบตัิใช้จริง (Implementation) ได้
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การแก้ปัญหาและด าเนินการเชิงรุก 

(Problem Solving and Proactiveness-PSP) 
ค าจ ากัดความ :การตระหนักหรือเล็งเห็นโอกาสหรือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และวางแผน ลงมือกระท า
การเพ่ือเตรียมใช้ประโยชน์จากโอกาส หรือป้องกันปัญหา ตลอดจนพลิกวิกฤติต่างๆ ให้เป็นโอกาส 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : การตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว และเด็ดเด่ียวในเหตุวิกฤติ หรือสถานการณ์จ าเป็น 
•ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และเด็ดเดี่ยวเมื่อมีเหตุวิกฤติหรือในสถานการณ์ที่จ าเป็นเพ่ือให้ทันต่อความเร่งด่วนของ
สถานการณ์นั้นๆ 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และตระหนักถึงปัญหาหรือโอกาสและลงมือกระท าการโดยไม่รีรอ 
•ตระหนักถึงปัญหาหรือโอกาสในขณะนั้นและลงมือกระท าการโดยไม่รีรอให้สถานการณ์คลี่คลายไปเอง หรือปล่อย
โอกาสหลุดลอยไป อีกทั้งรู้จักพลิกแพลงวิธีการ กระบวนการต่างๆ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา หรือใช้ประโยชน์จาก
โอกาสนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และเล็งเห็นโอกาสหรือปญัหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะใกล ้(ประมาณ 1-3 เดือนข้างหน้า) 
•คาดการณ์และเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลา 1-3 เดือน ถัดจากปัจจบุัน และลงมือกระท าการล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ปัญหา หรือสร้างโอกาสในสถานการณ์นั้นๆ อีกทั้งเปิดกว้างรับฟังแนวทางและความคดิหลากหลายอนัอาจเป็นประโยชน์ต่อการป้องกนั
ปัญหา 
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเล็งเห็นโอกาสหรือปญัหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะกลาง (ประมาณ 4-12 เดือน ข้างหน้า) 
•คาดการณ์และเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลา 4-12 เดือน ถัดจากปัจจุบัน และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ปัญหา หรือสร้างโอกาสในสถานการณ์นั้นๆ ตลอดจนทดลองและเสาะหาวิธีการ แนวคิดใหม่ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ในการป้องกันปัญหา
และสร้างโอกาสในอนาคต 
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือป้องกันปัญหาและสรา้งโอกาสในระยะยาว 
•คาดการณ์และเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดข้ึนในระยะยาวและเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือป้องกันปัญหา หรือสร้าง
โอกาสอีกท้ังกระตุ้นให้ผู้อื่นเกิดความกระตือรือร้นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพ่ือสร้างโอกาสให้องค์กรในระยะยาว 
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การบริหารความเสี่ยง 

(Risk Management-RISK) 
ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการระบุความเสี่ยง และหาวิธีการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนระแวดระวัง ควบคุม 
และลดความเสี่ยงในทุกทางท่ีอาจเกิดขึ้นเพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์ให้แก่องค์กร และสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและ
มีเสถียรภาพ 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : เห็นถึงความส าคัญของก ารบริหารความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงในหน่วยงาน 
•ตระหนักและให้ความร่วมมือในการพิทักษ์ประโยชน์  และบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
•สามารถระบุความเสี่ยงของงาน  และกิจกรรมที่เกีย่วข้องได้
•วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อภารกิจในหน่วยงานของตนได้
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และปรับปรุงง านของตนให้พร้อมเผชิญความเสี่ยงด้านต่างๆ 
•ค านึงถึงผลของความเสีย่งหรือความเสยีหายที่อาจเกดิขึ้น ประเมินระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได ้และเตรียมการรับมือไว้ก่อน
•ศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านความรู ้ทักษะ และเทคนิคต่างๆและน ามาประยุกต์ใช้ในจัดทาแผนเพือ่ป้องกันหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดขึ้นกับหน่วยงาน
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และคาดการณ์ล่วงหน้าและเตรียมรับมือกับความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอซึ่งจะมีผลเสียต่อการ
ท างาน 
•หมั่นคาดการณ์และหาแนวโน้ม ช่องโหว่ ข้อบกพร่อง ฯลฯ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร อันอาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงในการด าเนินงานในหน่วยงาน และด าเนินการแก้ไข หรือเตรียมหาทางรับมือกับความเสี่ยงนั้น
•ติดตาม ประเมิน และปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกดิขึ้นอย่างสม่ าเสมอ
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และบริหารความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม 
•ควบคุม บริหาร และกระจายความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์ของหน่วยงาน/องค์กร เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรมีการด าเนินงาน
ไปในทิศทางที่มีเสถียรภาพมั่นคง
•ก าหนดวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กรและสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร หรือมาตรฐานสากล
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และแปรความเสี่ยงให้เป็นโอกาสในการด าเนินงาน 
•พิจารณาความเสี่ยงด้วยมมุมองใหม ่และหาวิธีแปรความเสีย่งท่ีมีอยู่ หรือท่ีคาดการณไ์ว้ให้เป็นโอกาสในการด าเนินงาน
•ใช้ความเสี่ยงทางการด าเนินงานขององค์กรเป็นเหตุผล หรือแรงกระตุ้นผลักดันให้เกิดการปรบัเปลีย่นใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่เป็นโอกาสในการแข่งขันขององค์กร
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การบริหารทรัพยากร 

(Resource Management-RM) 
ค าจ ากัดความ : การตระหนักเสมอถึงความคุ้มค่าระหว่างทรัพยากร (งบประมาณ เวลา ก าลังคนเครื่องมือ อุปกรณ์ 
ฯลฯ) ที่ลงทุนไปหรือที่ใช้การปฏิบัติภารกิจ (Input) กับผลลัพธ์ที่ได้ (Output) และพยายามปรับปรุงหรือลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาให้การปฏิบัติงานเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด อาจหมายรวมถึงความสามารถใน
การจัดความส าคัญในการใช้เวลา ทรัพยากร และข้อมูลอย่างเหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะดา้นนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความคุ้มค่ าและค่ าใช้จ่ายท่ีเกดิขึ้น 
•ตระหนักถึงความคุม้ค่าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบตัิงาน
•ปฏิบัติงานตามกระบวนการขั้นตอนที่ก าหนดไว ้เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรไม่เกินขอบเขตที่ก าหนด
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และปฏิบัติงานโดยค านึงถงึค่ าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น และมีความพยายามที่จะลดค่ าใช้จ่ายเบื้องต้น 
•ตระหนักและควบคมุค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานโดยมีความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
•จัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ทรพัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดใหคุ้้มค่าและเกดิประโยชน์ในการปฏบิัติงานอย่างสูงสุด
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2และก าหนดการใช้ทรัพยากรให้สัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ต้องการ 
•ประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้ได้ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น
หรือมีการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง
•ระบุข้อบกพร่อง วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของกระบวนการการท างานและก าหนดการใช้ทรัพยากรที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่
ต้องการโดยมองผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเชื่อมโยงหรือประสานการบริหารทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการใช้
ทรัพยากรท่ีคุ้มค่ าสูงสุด 
•เลือกปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับหลายหน่วยงาน และไม่กระทบกระบวนการท างานต่างๆ ภายใน องค์กร
•วางแผนและเช่ือมโยงภารกจิของหน่วยงานตนเองกับหน่วยงานอื่น (Synergy) เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด
เกิดประโยชน์สูงสุด
•ก าหนดและ/หรือสื่อสารกระบวนการการบริหารทรัพยากรที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
องค์กร
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเสนอกระบวนการใหม่ๆ ในการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
•พัฒนากระบวนการใหม่ๆ โดยอาศัยวิสัยทัศน์ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ต่างๆ มาประยุกต์ในกระบวนการ
ท างาน เพ่ือลดภาระการบริหารงานให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
•สามารถเพิ่มผลผลิตหรือสร้างสรรค์งานใหม่ ที่โดดเด่นแตกตา่งให้กับหน่วยงาน และองค์กร โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
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การวางแผนและการจัดการ 

(Planning and Organizing-PO) 
ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการวางแผนอย่างเป็นหลักการ โดยเน้นให้สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงและถูกต้อง 
รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะดา้นนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : วางแผนงานออกเป็นส่วนย่อยๆ 
•วางแผนงานเป็นข้ันตอนอย่างชัดเจน มีผลลัพธ์ สิ่งที่ต้องจัดเตรียม และกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเห็นล าดับความส าคัญหรือความเร่งด่วนของงาน  
•วางแผนงานได้โดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตามลาดับความส าคัญหรือความเร่งด่วน  
•จัดลาดับของงานและผลลัพธ์ในโครงการเพื่อให้สามารถจดัการโครงการให้บรรลุตามแผนและเวลาทีว่างไว้ได้  
•วิเคราะห์หาข้อด ีข้อเสียและผลตอ่เนื่องของแผนงานท่ีวาง เพื่อสามารถวางแผนงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2และวางแผนหรือเชื่อมโยงงานหรือกิจกรรมต่ างๆ ที่มีความซับซ้อนเพ่ือให้บรรลุตามแผนที่
ก าหนดไว้ได้  
•วางแผนงานโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
•วางแผนงานท่ีมีความเช่ือมโยงหรอืซับซ้อนกันหลายๆ งานหรือหลายๆ โครงการโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ที่
สนับสนุนและไม่ขัดแย้งกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3และสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหา/งานและเตรียมทางเลือกส าหรับการป้องกัน/
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
•วางแผนงานท่ีซับซ้อนโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงานตา่งๆ ที่มีหน่วยงานหรือผูเ้กี่ยวข้องหลายฝ่าย รวมถึงคาดการณ์
ปัญหา อุปสรรค และวางแนวทางการป้องกันแก้ไขไวล้่วงหน้า อีกทั้งเสนอแนะทางเลือกและข้อดีข้อเสียไว้ให ้
•เตรียมแผนรบัมือกับสิ่งไม่คาดการณไ์ว้ได้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ 
•วางแผนงานท่ีมีความเช่ือมโยงหรอืซับซ้อนกันหลายๆ งานหรือหลายๆ โครงการโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ที่
สนับสนุนและไม่ขัดแย้งกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และปรับกลยุทธ์ในแผนให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้านั้นอยา่งเป็นระบบ 
•ปรับกลยุทธ์และวางแผนอย่างรดักุมและเป็นระบบใหเ้ข้ากับสถานการณ์ที่เกดิขึ้นอย่างไมค่าดคดิ เพื่อแก้ปัญหา อุปสรรค หรือสร้าง
โอกาสนั้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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การวิเคราะห์และการบูรณาการ 
(Synthesis Thinking -ST) 

ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และท าความเข้าใจในเชิงสังเคราะห์ รวมถึงการมองภาพรวมของ
องค์กร จนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ อันเป็นผลมาจากการสรุปรูปแบบ ประยุกต์แนวทางต่างๆ จาก
สถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ 
ระดับท่ี 0 :ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : เข้าใจแผนและนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร 
•เข้าใจนโยบาย กลยุทธ์ของหน่วยงาน หรือองค์กร และสามารถนาความเข้าใจนั้นมาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค โอกาสของหน่วยงาน
หรือองค์กรออกเป็นประเด็นย่อยๆ ได้
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1และประยุกต์ความเข้าใจ รูปแบบหรือประสบการณ์ไปสู่ข้อเสนอหรือแนวทางต่างๆ ในงาน 
•สามารถระบุปญัหาในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีอาจมคีวามคล้ายคลึง หรือต่างจากประสบการณ์ที่เคยประสบมาใช้ก าหนดข้อเสนอหรือ
แนวทาง (Implication) เชิงกลยุทธ์ที่สนับสนุนให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้หรือให้ปฏิบัติการได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนในการพิจาณาสถานการณ์ หรือก าหนดแผนงานหรือ
ข้อเสนอต่างๆ 
•ประยุกต์ทฤษฎ ีหรือแนวคิดซับซอ้นที่มีฐานมาจากองค์ความรู้หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ในการพิจารณาสถานการณ ์แยกแยะข้อดีข้อเสีย
ของประเด็นต่างๆ ในการปฏิบตัิงานขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีตนดแูลรับผิดชอบอยู่
•สามารถใช้แนวคิดต่างๆ ที่เรียนรูม้าเช่ือมโยงอธิบายเหตผุลความเปน็มา แยกแยะข้อด ีและข้อเสียของปัญหา สถานการณ ์ฯลฯ เป็น
ประเด็นต่างๆ ได้อย่างมีเหตุมผีล
•ประยุกต ์Best Practice หรือผลการวิจัยต่างๆ มาก าหนดโครงการหรือแผนงานท่ีผลสมัฤทธ์ิมีประโยชน์ต่อองค์กรหรืองานท่ีตนดูแล
รับผิดชอบอยู่
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเชื่อมโยงสถานการณ์ในประเทศและต่างประเทศเพ่ือก าหนดแผนได้อยา่งทะลุปรุโปร่ง 
•ประเมินและสังเคราะหส์ถานการณ ์ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและตา่งประเทศท่ีซับซ้อนด้วย
กรอบแนวคิดและวิธีพิจารณาแบบมองภาพองค์รวม เพื่อใช้ในการก าหนดแผนหรือนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีตนดูแล
รับผิดชอบอยู่
•ระบุได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลแก่กันในสถานการณห์นึ่งๆ ในระดับหน่วยงาน/องค์กร/ประเทศ แล้วแยกแยะข้อดีข้อเสียของประเด็น
ต่างๆรวมถึงอธิบายช้ีแจงสถานการณ์ที่ซับซ้อนดังกล่าวให้สามารถเป็นท่ีเข้าใจได้
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4และสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในงานกลยุทธ ์
•สรรคส์ร้างและบรูณาการองค์ความรู้ใหมม่าใช้ในงานกลยุทธ์ โดยพจิารณาจากบริบทประเทศไทยและระบบอุตสาหกรรมในภาพรวม
และปรับใหเ้หมาะสม ปฏิบัตไิด้จรงิ
•วิเคราะห์ปญัหาในแง่มุมทีล่ึกซึ้งถึงปรัชญาแนวคิดเบื้องหลังของประเด็นหรือทางเลือกต่างๆ ที่ซับซ้อน อันนาไปสู่การประดิษฐ์คิดค้น
การสร้างสรรค์และนาเสนอรูปแบบ วิธี ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสังคมและ
ประเทศชาตโิดยรวม
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ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 

(Accuracy and Order-AO)
ค าจ ากัดความ : ความพยายามทีจ่ะปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตลอดจนลดข้อบกพร่องที่อาจจะเกดิขึ้น รวมถึงการควบคุมตรวจตรา
ให้งานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : ต้องการท างานให้ถูกต้องและชัดเจน 
•ตั้งใจทางานให้ถูกต้อง สะอาดเรียบร้อย
•ละเอียดถี่ถ้วนในการปฏิบัตติามขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน กฎ ระเบียบที่วางไว้
•แสดงอุปนิสัยรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งในงานและในสภาวะแวดล้อมรอบตัว อาทิ จัดระเบียบโต๊ะทางาน และบริเวณหน่วยงาน
ที่ตนปฏิบัติหน้าท่ีอยู ่ริเริม่หรือร่วมด าเนินกิจกรรมเพื่อความเป็นระเบียบของสถานท่ีทางาน อาทิ กิจกรรม 5ส. ด้วยความสมัครใจ
กระตือรือร้น ฯลฯ
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และตรวจทานความถูกต้องของงานที่ตนรับผิดชอบ 
•ตรวจทานความถูกต้องของงานอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งานมีความถูกต้องสูงสดุ
•ลดข้อผิดพลาดที่เคยเกดิขึ้นแล้วจากความไมต่ั้งใจ
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และดูแลความถกูต้องของงานทั้งของตนและผู้อืน่ (ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน) 
•ตรวจสอบความถูกต้องโดยรวมของงานของตนเอง เพื่อมิให้มีข้อผิดพลาดประการใดๆ เลย
•ตรวจสอบความถูกต้องโดยรวมของงานผู้อื่น (ผู้ใต้บังคับบญัชา หรอืเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องภายในหน่วยงานหรือองค์กร) โดยอิงมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน หรือกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และก ากับตรวจสอบขัน้ตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด 
•ตรวจสอบว่าผู้อื่นปฏิบตัิตามขั้นตอนการทางานท่ีวางไว้หรือไม่ให้ความเห็นและชี้แนะให้ผู้อื่นปฏิบัตติามขั้นตอนการทางานท่ีวางไว้ เพื่อ
ความถูกต้องของงาน
•ตรวจสอบความก้าวหน้าและความถูกต้อง/คุณภาพของผลลัพธ์ของโครงการตามก าหนดเวลาที่วางไว้
•ระบุข้อบกพร่องหรือข้อมูลที่ขาดหายไป และก ากับดูแลให้หาข้อมลูเพิ่มเตมิเพื่อให้ไดผ้ลลัพธ์หรือผลงานท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสร้างความชัดเจนของความถูกต้องและคุณภาพของขั้นตอนการท างานหรือผลงานหรือ
โครงการโดยละเอียด 
•สร้างความชัดเจนของความถูกตอ้งและคุณภาพของขั้นตอนการท างานหรือผลงานหรือโครงการโดยละเอียดเพื่อควบคมุให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการท างานท่ีวางไว้อยา่งถูกต้องและเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
•สร้างระบบและวิธีการที่สามารถก ากับตรวจสอบความก้าวหน้าและความถูกต้อง/คุณภาพของผลงานหรือขั้นตอนในการปฏิบตัิงานของ
ผู้อื่น หรือหน่วยงานอ่ืน ได้อยา่งสม่ าเสมอ
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การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์

(Acts with Integrity-AI) 
ค าจ ากัดความ : เจตนาท่ีจะก ากบัดูแลให้ผู้อื่นหรือหน่วยงานอ่ืนปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐาน กฎระเบยีบข้อบังคับท่ีก าหนดไว้โดยอาศัย
อ านาจตามระเบยีบ กฎหมาย หรอืตามหลักแนวทางในวิชาชีพของตนท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งประโยชน์ของ
องค์กร สังคม และประเทศโดยรวมเป็นส าคัญ ความสามารถนี้อาจรวมถึงการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและความเด็ดขาดในการจดัการกับ
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีฝ่าฝืนกฎเกณฑ ์ระเบียบหรือมาตรฐานที่ตั้งไว ้
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะดา้นนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : กระท าสิ่งตา่งๆ ตามมาตรฐาน หรือตามกฎระเบียบขอ้บังคับท่ีก าหนดไว ้
•ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส ถูกต้องทั้งตามหลักกฎหมายระเบยีบข้อบังคับท่ีก าหนดไว้
•ยึดถือหลักการและแนวทางตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ
•เปิดเผยข้อมูลหรือเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1และยึดมั่นในแนวทางหรือขอบเขตข้อจ ากัดในการกระท าสิง่ต่างๆ 
•ปฏิเสธข้อเรียกร้องของผู้อื่นหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ที่ขาดเหตุผลหรือผิดกฎระเบยีบหรือแนวทางนโยบายที่วางไว้
•ด าเนินการอย่างไม่บิดเบือน โดยไม่อ้างข้อยกเว้นให้ตนเองหรือผู้ใตบ้ังคับบัญชาหรือคนรู้จักหรือหน่วยงานภายใต้การดูแลหากมีการ
ด าเนินงานท่ียอมรับไมไ่ด้
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2และติดตามควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือตามกฎหมายข้อบังคับ 
•หมั่นควบคุมตรวจตราการด าเนินการของหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบหรือแนวทางนโยบายที่วางไว้
•ออกค าเตือนหรือพยายามประนปีระนอมอย่างชัดแจ้งว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากผลงานไม่ได้มาตรฐานท่ีก าหนดไว้หรือกระทาการละเมดิ
กฎระเบียบหรือแนวทางนโยบายที่วางไว้
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3และรับผิดชอบในสิ่งท่ีอยู่ในการดูแล 
•กล้าตัดสินใจในหน้าท่ี โดยสั่ง ต่อรองหรือประนีประนอมให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ ระเบียบ นโยบายหรือมาตรฐานท่ีตั้ง
ไว้ไปปรับปรุงผลงานในเชิงปริมาณหรือคณุภาพใหเ้ข้าเกณฑ์มาตรฐาน แม้ว่าผลของการตัดสินใจอาจสร้างศัตรูหรือก่อความไม่พึงพอใจ
ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเสียประโยชน์
•กล้ายอมรับความผดิพลาดและจดัการความความผิดพลาดที่จัดทาลงไป
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4และจัดการกับผลงานไม่ดีหรือสิ่งผิดกฎระเบียบอยา่งเด็ดขาดตรงไปตรงมา 
•ใช้วิธีเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาเมื่อผู้อื่นหรือหน่วยงานภายใต้การกากับดูแล มีปัญหาผลงานไม่ดีหรือท าผดิกฎระเบียบอย่าง
ร้ายแรง
•ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์ตามกฎเกณฑ์ขององค์กร แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมั่นคงในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน หรืออาจ
เสี่ยงภัยต่อชีวิต
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การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 

(Building Participation-BP) 
ค าจ ากัดความ : การตระหนัก เต็มใจ ยอมรับ และเปิดโอกาสให้ผู้อื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของหน่วยงาน หรือองค์กร เพ่ือสร้างและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการและกลไก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและยั่งยืน 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : ตระหนักและเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 
•ตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตา่งๆ ของหน่วยงาน หรือองค์กร
•สนับสนุนให้ผู้อื่น ประชาชน เครอืข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานตา่งๆ เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
•เชื่อมั่นในข้อดีและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของผู้อื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ จะช่วยให้การดาเนินงาน
ของหน่วยงาน หรือองค์กรประสบความส าเร็จได้
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือด าเนินงาน
ต่างๆ ร่วมกัน 
•เปิดใจ เต็มใจ และยอมรับให้ผู้อื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ เข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อมูล
หรือแสดงศักยภาพในการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน หรือองค์กร
•เปิดโอกาสใหผู้้อื่น ประชาชน เครอืข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานตา่งๆ ได้เข้ามามสี่วนร่วมในการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการมสี่วนร่วมในการดาเนินงานมากข้ึน
•รับฟังความคิดเห็น ค าแนะนา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้อืน่ ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อสรา้ง
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตา่งๆ
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที2่ และประยุกต ์เชื่อมโยง และต่อยอดความคิดเห็นของทุกภาคส่วน และร่วมตัดสินใจการ
ด าเนินการต่ างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
•ประยุกต ์เชื่อมโยง และต่อยอดความคิด ข้อมูล และศักยภาพของการด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของการมีส่วนร่วมจากผู้อื่น
เครือข่ายภาค ีหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลสัมฤทธิ์สูงสุด
•วิเคราะห ์ปรับปรุง และขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมในวงกว้างมากขึ้น เพื่อให้เกิดการมสี่วนร่วมในทกุภาคส่วนอย่างแท้จริง
•ผสมผสาน (Integrate) ความคิดเห็น ค าแนะนา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกภาคส่วน และหาผลสรุปร่วมกัน รวมทั้งให้ทุกภาค
ส่วนไดร้่วมตดัสินใจ (Decision Making) ในการดาเนินการต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นอย่างแท้จริง
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที3่ และรวมพลังทุกภาคส่วนและผลักดันให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง และเกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริง 
•เป็นตัวกลาง หรือศูนย์กลางในการรวมพลังทุกภาคส่วนและผลักดันการดาเนินการต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ในวง
กว้าง และเกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร ประชาชน หรือสังคม
•วางแผนและก าหนดแนวทาง กระบวนการ และกลไกการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งประเมินศักยภาพของทุกภาคส่วนอย่างรอบ
ด้าน เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถดึงการมีส่วนร่วมและศักยภาพในการดาเนินงานต่างๆ ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เป็นระบบ และยั่งยืน 
•สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยนื เพื่อส่งเสรมิให้เกิดกระบวนการ
และกลไกการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพสูงสดุ
•ส่งเสรมิ สนับสนุน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรณรงค ์และผลักดันกระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติอย่างแท้จริงและยั่งยืน
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ความคิดสรา้งสรรค์ 
(Innovation-INV) 

ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการที่จะนาเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแก้ปัญหา (Solution) หรือสร้าง
นวัตกรรม หรือ ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : สนับสนนุความคิดสร้างสรรค์และยอมทดลองวิธีอื่นๆ เพ่ือมาทดแทนวิธีการที่ใช้อยู่เดิมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ
และใคร่รู้ 
•เต็มใจท่ีจะยอมรับและปรบัตัวต่อความริเริ่มสร้างสรรคห์รือสิ่งใหม่ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานบรรลเุปา้หมายที่ก าหนด 
•แสดงความสงสัยใครรู่้และต้องการทดลองวิธีการใหม่ๆ  ที่อาจส่งผลให้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 
•เต็มใจท่ีจะเสาะหาและศึกษาวิธีการที่แปลกใหม่ที่อาจนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1และสร้างสรรค์และหมั่นปรบัปรุงกระบวนการท างานของตนอย่างสม่ าเสมอ 
•หมั่นปรับปรุงกระบวนการทางานของตนอย่างสม่ าเสมอ  
•เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือขั้นตอนการทางานใหม่ๆ ที่สอดคล้องและสนับสนุนหน่วยงานใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2และคิดนอกกรอบเพ่ือปรับเปลี่ยนการด าเนินงานใหม่ในหน่วยงานเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ 
•ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการทางานมาปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน ให้เข้ากับสถานการณ ์แต่ยังคงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
•ไม่จ ากัดตนเองอยู่กับแนวคิดดั้งเดิมที่ใช้กัน พร้อมจะทดลองวิธีการใหม่ๆ มาปรับแก้ไขระเบียบขั้นตอนการท างานท่ีล้าสมัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
•น าเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแก้ปัญหา (Solution) ในงานของตนอย่างสร้างสรรค์ก่อนท่ีจะปรึกษาผู้บังคับบัญชา 
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในองค์กร 
•ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทฤษฎี หรือแนวคิดท่ีไดร้ับการยอมรับมาเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแก้ปัญหา (Solution) ในการ
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
•ริเริ่มสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานหรือด าเนินการตา่งๆ ให้องค์กรสามารถบรรลุพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือมี
คุณภาพสูงขึ้น โดยแนวทางใหม่ๆ หรือ Best Practice นี้อาจมีอยู่แล้วในองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชน และทั้งในและต่างประเทศ 
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสร้างนวัตกรรมในระบบอุตสาหกรรมของประเทศโดยรวม 
•คิดนอกกรอบ พิจารณาสิ่งต่างๆ ในงานด้วยมุมมองที่แตกต่าง อันนาไปสู่การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น หรือการ
สร้างสรรค ์เพ่ือนาเสนอต้นแบบ สูตร รูปแบบ วิธ ีตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและเป็นประโยชน์ต่อ
ระบบอุตสาหกรรมหรือสังคมและประเทศชาติโดยรวม 
•สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจในองค์กร ด้วยการให้การสนับสนุน
ทางทรัพยากร หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ 
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การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 

(Safety Mind-SM) 
ค าจ ากัดความ : ความมุ่งมั่นท่ีจะให้ความส าคัญกับความปลอดภัย การระวังภยั รวมทั้งการป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจจะเกดิขึ้น โดยรับรู้
และตระหนักถึงความส าคญัในการป้องกันภัย เหตุอันตราย และสาธารณภัยต่างๆ ตั้งแต่การปฏิบัตตินในชีวิตประจ าวันท่ัวไป รวมถึงการ
ด าเนินกิจกรรมในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงความส าคญัในการช่วยเหลือ การบรรเทาทุกข ์การฟื้นฟูผู้ประสบภัยใหไ้ดร้ับการดูแล
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและการระวังภยัตา่งๆ ให้เกิดขึ้นในระดับหน่วยงาน 
องค์กร ชุมชน และสังคมในระยะยาว 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : ตระหนักถึงความส าคัญด้านความปลอดภัย และผลเสียของการเกิดเหตุอันตราย สาธารณภัย รวมถึงสามารถอธิบายได้
ถึงวิธีการจัดการเพ่ือแก้ไข และการป้องกันเหตุไม่ปลอดภัยตา่งๆ 
•ให้ความสนใจกับปัจจัยต่าง ๆ รอบตัว ที่อาจเป็นต้นเหตุของการเกดิภัย และความไม่ปลอดภยัต่าง ๆ รวมถึงสนใจในท่ีมาของเหตุการณ์
ความไม่ปลอดภัย/ปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยสามารถอธิบายถงึสาเหตุของความไม่ปลอดภยัดังกล่าว
•รู้วิธีจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะทาให้เกิดภยั การป้องกัน และวิธีแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภยั หรือเพื่อมิให้ภัยลุกลามขยายวงกว้างจน
กลายเป็นปญัหาสาธารณภยั
•ขวนขวายหาความรู้เพิม่เตมิเกี่ยวกับการป้องกันและแกไ้ขปัญหาอันตราย สาธารณภัย รวมถึงความรู้ในการป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ
•เข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนรู ้การแลกเปลีย่นความรู ้และการรณรงคเ์พื่อพฤติกรรมที่ปลอดภัยต่าง ๆ
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นผู้ไม่ประมาท รอบคอบ ระแวดระวังภัย และความไม่
ปลอดภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งกับตัวเองหรือผู้ร่วมงาน และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทรัพยากรท่ีมีอยู่ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยได้ 
•กระทาการใดๆ ด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาท เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทั้งในการดาเนินกิจกรรมสว่นตัวในชีวิตประจ าวัน และการ
ปฏิบัติงาน
•โน้มน้าวชักชวนเพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของความปลอดภัยอย่างแท้จริง ช้ีให้เห็นถึงอันตรายและ
ผลเสียของการกระท าที่ไม่ปลอดภยัที่อาจการลุกลามขยายวงกว้างจนกลายเป็นปญัหาสาธารณภยั
•ช้ีแนะแนวทางการปฏิบัติแก่เพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องให้มีพฤตกิรรมที่ปลอดภัย
•สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการป้องกันมิให้เกิดภัย รวมถึงประยุกต์ใช้ความรู้และทรัพยากรที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภยั
เพื่อมิให้ลุกลามขยายวงกว้างจนกลายเป็นปญัหาสาธารณภยั
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และวิเคราะห ์สังเคราะห์ มองเห็นทางเลือกในการน าวิธีก ารบริหารจัดการสาธารณภัยที่
เหมาะสมมาปรับใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด  
•มองเห็นทางเลือกในการน าวิธีการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เหมาะสมมาปรับใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสดุ
•สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เปน็อยู่ อธิบายให้ความเห็นตา่งๆ ในประเด็นปัญหาของการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั และระบบการบริหารจัดการในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
•หมั่นวิเคราะห ์และมองหาแนวโนม้ ช่องโหว่ ข้อบกพร่อง ฯลฯ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองคก์ร อันจะท าให้เกิดปญัหากับการ
บริหารจดัการสาธารณภัย และด าเนินการแก้ไข หรือเตรียมหาทางรบัมือกับปัญหานั้น
•ติดตาม ประเมิน และปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ความไมป่ลอดภัย/ปัญหาสาธารณภัยที่
เกิดขึ้น ที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ
•สามารถจดัการกับปญัหาสาธารณภัยประเภทต่างๆ ที่มีความซับซอ้นได ้ทั้งในแง่ของการป้องกัน การช่วยเหลือ บรรเทา รวมถึงการ
ฟื้นฟู
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ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และพัฒนากระบวนการในก ารบริหารจัดการสาธารณภัยที่เหมาะสมและเกิดประสิทธภิาพ
สูงสุด 
•สังเคราะห์องค์ความรูด้้านการบรหิารจัดการสาธารณภัย เพื่อให้ไดน้วัตกรรมหรือรูปแบบในการบรหิารจัดการสาธารณภัย ที่เหมาะสม
ต่อการน าไปใช้ในสถานการณภ์ัยในพ้ืนท่ีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
•เสนอแนวทางปฏิบัติในการจดัการกับปัญหาในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั และถ่ายทอดแบบอย่างท่ีดีของการด าเนินงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใหผู้้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องไดร้ับทราบ เพื่อมุ่งหวังใหผู้้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถด าเนินการบริหาร
จัดการสาธารณภยัได้อย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด
•มุ่งปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบ และวิธีการในการป้องกัน ช่วยเหลือ บรรเทาและฟื้นฟู ให้มีคุณภาพ เพื่อให้ไดส้ามารถดาเนินการ
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับองคก์ร ชุมชน หรือสังคมได้อย่างโดดเด่นและเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และประเมินคุณคา่และทางเลือกเพ่ือก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่มีผลต่อก ารบริหารจัดการ
สาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว  
•สามารถคาดการณ์ปญัหาที่จะเกดิขึ้นในอนาคต สามารถประเมินทรัพยากรตา่งๆ ทางด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย ส าหรับใช้เปน็
ทางเลือกในการด าเนินการเพื่อการป้องกัน ช่วยเหลือ และฟื้นฟู
สภาพจากการเกิดสาธารณภัยได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปญัหาและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณภัย
•สนับสนุนให้เกดิบรรยากาศแห่งการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้นในหน่วยงานหรือขอบเขตที่รับผิดชอบอันเป็นประโยชนต์่อ
การบริหารจัดการสาธารณภัยที่มปีระสิทธิภาพในระยะยาว
•สนับสนุนให้เกดิการบรูณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเข้ากับทุกกิจกรรมการท างาน
•สนับสนุนการจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนองค์กร
•สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในระดับชมุชนและสังคม
•เป็นแบบอย่างท่ีดีของการมีจิตส านึกความปลอดภัย ทั้งพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การด าเนินกจิกรรมส่วนตัวในชีวิตประจ าวัน



-40-
การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

(Monitoring and Overseeing-MO) 
ค าจ ากัดความ : เจตนาท่ีจะก ากบัดูแลและตดิตามการด าเนินงานต่างๆ ของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับท่ีก าหนดไว้โดยอาศัยอ านาจตามระเบยีบกฎหมายหรือตามต าแหน่งหน้าท่ีที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพโดยมุ่ง
ประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กรหรือประเทศชาติเป็นส าคัญ 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : ตระหนัก เห็นความส าคัญ และประโยชน์ของการก ากบัติดตามการด าเนินงานต่างๆ ของผู้อื่น 
•ตระหนัก เห็นความส าคัญ ความจ าเป็น และประโยชน์ของการก ากบัติดตามการดาเนินงานต่างๆ ของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในงาน เพื่อให้
ผู้อื่นปฏิบัตติามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีก าหนดไว ้และเพื่อให้เกดิประโยชน์ในการดาเนินงานของตนเอง หน่วยงาน หรอื
องค์กร
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และกระตือรือร้นในการก ากับติดตามการด าเนินงานต่างๆ ของผู้อื่น 
•แสดงพฤติกรรมกระตือรือร้นในการก ากับติดตามการด าเนินงานของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในงาน เพื่อให้ผู้อืน่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
กฎระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินงานของตนเอง หน่วยงาน หรือองค์กร และสามารถระบุความเป็นไป
หรือความก้าวหน้าในการด าเนินงานต่างๆ ของผู้อื่นได้
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และก ากับติดตามการด าเนินงานต่างๆ ของผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ 
•ด าเนินการก ากับติดตามการด าเนนิงานต่างๆ ของผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ และเป็นระยะ และสามารถวิเคราะห ์และระบุข้อมูล ข้อเท็จจริง
สาเหตุสิ่งผดิปกต ิและความเปลีย่นแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การด าเนินการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานกฎระเบียบหรือข้อบังคับท่ีก าหนดไว้
•ปรับสถานการณ์กระบวนการ หรอืวิธีการต่างๆ เพื่อจ ากัดทางเลือกของผู้อื่นหรือเพื่อบีบคั้นให้ผู้อื่นปฏิบัติในกรอบท่ีถูกต้องตาม
กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดไว้
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และก ากับติดตาม และตรวจสอบความถกูต้องของการด าเนินงานต่างๆ ของผู้อื่นอย่าง
ใกล้ชิด
•ส ารวจ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานต่างๆ ของผู้อื่นอย่างใกล้ชิดและในเชิงลึก รวมทั้งวิเคราะห ์ประมวล วิจัย และ
สรุปผลการดาเนินการ การตอบสนอง และการให้บริการต่างๆ ที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานกฎระเบียบหรือข้อบังคับ
ที่ก าหนดไว้
•หมั่นควบคุม ตรวจตรา และตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินงานต่างๆ ในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในงานให้
เป็นไปตามมาตรฐาน กฎระเบียบหรือข้อบังคับท่ีก าหนดไว้
•ออกค าเตือน (โดยชัดแจ้งว่าจะเกดิอะไรขึ้นหากผู้อื่นไม่ปฏบิัติตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้หรือกระท าการละเมิดกฎหมาย) และสั่งการให้
ปรับปรุงการด าเนินงานต่างๆ ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพให้ถูกต้องตามมาตรฐาน กฎระเบียบหรือข้อบังคับท่ีก าหนดไว้
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และจัดก ากับการด าเนินงานต่างๆ ที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือสิ่งผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ตรงไปตรงมา 
•ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา หรอืใช้วิธีเผชิญหน้าอย่างเด็ดขาดเมื่อผู้อื่นหรือหน่วยงานภายใต้การกากบัดูแลมีการด าเนินงานต่างๆ ที่
ไม่ดไีม่ถูกต้อง หรือท าผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง
•ก าหนด หรือปรับมาตรฐาน ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องให้แตกต่าง ท้าทาย หรือสูงข้ึน (เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลีย่นไป)
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกดิการพฒันาความสามารถใหสู้งขึ้น
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การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 

(Collecting Professional Knowledge and Expertise-CPKE) 
ค าจ ากัดความ : ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ เพ่ือสั่งสมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน 
ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังรู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ
และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ระดับท่ี 0 :ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1: แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน/ที่เกี่ยวข้อง 
•กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู ้สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
•หมั่นทดลองวิธีการทางานแบบใหม่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งข้ึน
•ติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ  อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมลูจากแหล่งต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบัติงาน
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1และมีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชพีของตน 
•รอบรู้เท่าทันเทคโนโลยหีรือองค์ความรู้ใหม่ๆ  ในสาขาอาชีพของตนและที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมผีลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของตน
•ติดตามแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2และสามารถน าความรู ้วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้ศึกษามาปรับใช้กับการท างาน 
•เข้าใจประเด็นหลักๆ นัยส าคัญ และผลกระทบของวิทยาการต่างๆ อย่างลึกซึ้ง
•สามารถนาวิชาการ ความรู ้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
•สั่งสมความรู้ใหม่ๆ  อยู่เสมอ และเล็งเห็นประโยชน ์ความส าคญัขององค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่จะส่งผลกระทบต่องานของตนใน
อนาคต
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3และศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู ้และความเชี่ยวชาญในงานมากขึน้ทั้งในเชิงลกึ และเชิง
กวา้งอย่างต่อเนื่อง 
•มีความรู้ความเช่ียวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหลายด้าน (สหวิทยาการ) และสามารถนาความรู้ไปปรบัใช้ให้ปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง
ครอบคลมุ
•สามารถนาความรูเ้ชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวสิัยทัศน ์เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
•ขวนขวายหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกบังานท้ังเชิงลึกและเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสนับสนุนการท างานของคนในองค์กรที่เน้นความเชี่ยวชาญในวิทยาการด้านตา่งๆ 
•สนับสนุนให้เกดิบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา
•ให้การสนับสนุน ชมเชย เมื่อมผีู้แสดงออกถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญในงาน
•มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลย ีองค์ความรู ้หรือวิทยาการใหม่ๆ ต่อการปฏิบตัิงานในอนาคต และสนับสนุนส่งเสริม
ให้มีการน ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
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การควบคุมและจัดการสถานการณ์อยา่งสร้างสรรค์ 
(Controlling and Managing Situation-CMS)

ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการควบคุม และบรหิารจดัการอารมณ ์ความรูส้ึกของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แม้ว่าอยู่ใน
เหตุการณ์ที่วิกฤต ิคับขัน และยากลาบาก โดยมีเจตนาที่จะให้บุคคลรอบข้างมีอารมณ์และความรู้สึกท่ีเป็นปกติเช่นกัน นอกจากน้ันยัง
เป็นความสามารถในการควบคุม และจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เหมาะสมกับแตล่ะสถานการณ์ และด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
บริการ บรรเทาทุกข์ หรือการด าเนินการต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ผู้บริการ ประชาชน หรือผู้อื่น โดยมี
พื้นฐานของความมีจิตใจท่ีเป็นกุศล (จิตสาธารณะ) เห็นความสุขของผู้บริการ ประชาชน หรือผู้อื่นเปน็ท่ีตั้งมากกว่าสิ่งอื่นใด 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะดา้นนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : ควบคุมอารมณ ์และความรู้สึกตนเองได้อยา่งเหมาะสมกับเหตุการณ์ยากล าบาก วิกฤต หรือเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ ที่
เกิดขึ้น 
•ควบคุมอารมณ์และความรูส้ึกของตนเองได้อย่างเหมาะสม (โดยไมแ่สดงอาการตื่นตระหนก ตกใจ หรือเสียใจ) กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะสถานการณ์ทีไ่ม่ปกต ิเช่น เหตุการณ์คับขัน ยากลาบาก หรือเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ เป็นต้น เพื่อป้องกันมิให้บุคคลรอบข้าง
เกิดอารมณ์หรือมีความรู้สึกร่วมดว้ย
•ใส่ใจกับสภาพแวดล้อม สัญญาณทางกายภาพ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา้ และพยายามควบคุมอารมณ ์ความรูส้ึก และ
ปฏิกิริยาของตนให้อยูภ่าวะปกตไิด้
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมีความอดทนต่อเหตุการณ์ยากล าบาก วิกฤต หรือเหตุการณ์ไม่ปกติต่ างๆ ที่เกิดขึ้น 
และ/หรือจัดการอารมณ์และความรู้สึกของผู้อืน่ให้เป็นปกติได้ 
•มีความอดทนต่อเหตุการณต์่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เหตุการณ์ที่มีความยากลาบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอันไม่ปกตติ่างๆ เป็นต้น โดยไม่
แสดงความย่อท้อ หรือความไม่พอใจต่อความยากลาบากนั้นๆ
•ไม่บ่ายเบี่ยง หรือหลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์ที่มีความยากลาบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอันไม่ปกติต่างๆ แต่เข้าไปมสี่วนร่วมอย่างเตม็ใจ
และตั้งใจ โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้การดูแล ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ผูร้ับบริการ ประชาชน หรือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
•บริหารจัดการ หรือควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของผู้รบับริการ ประชาชน หรือผู้อืน่ให้เป็นปกติได ้เช่น ปลอบใจ โน้มน้าวจูงใจ หรือ
ให้ค าแนะนาต่างๆ เป็นต้น เมื่ออยู่ในเหตุการณ์ที่มีความยากลาบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอันไม่ปกตติา่งๆ
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อยา่งเหมาะสมและให้ความช่วยเหลือได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้อื่น 
•ควบคุม ดูแล และจดัการสถานการณ ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เหตุการณ์ที่มีความยากลาบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอันไม่
ปกติต่างๆเป็นต้น ได้อย่างเหมาะสม
•ให้การดูแล ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ผูร้ับบริการ ประชาชน หรือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับแตล่ะสถานการณ ์และ
สอดคล้องความต้องการของผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้อื่น
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และให้บริการ ความช่วยเหลือ และด าเนินการต่างๆ ด้วยจิตกุศลให้ผู้รับบริการ ประช าชน 
หรือผู้อื่นมีความสุข และได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 
•ให้บริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และด าเนินการต่างๆ แก่ผู้รบับริการ ประชาชน หรือผู้อื่น (ที่มีความเดือดร้อน) ด้วยจิตกุศล
(จิตสาธารณะ) แม้ว่าตนเองจะต้องประสบกับความยากลาบาก อุปสรรค หรือสญูเสียประโยชน์บางอย่าง โดยมีความมุ่งหวังให้
ผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้อื่นมคีวามสุข และได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
•ติดตาม และประเมินผลการให้บรกิาร ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข ์และด าเนินการตา่งๆ แก่ผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้อื่นอยา่ง
ใกล้ชิด ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถให้บริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข ์และด าเนินการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สอดคล้องความต้องการ และได้รบัประโยชน์อย่างสูงสดุ
•เสียสละ และอุทิศประโยชน์ส่วนตัว และความสะดวกสบายต่างๆ เพื่อให้บริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข ์และดาเนินการตา่งๆ แก่
ผู้รับบริการประชาชนหรือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเสียสละประโยชน์บางสว่นขององค์กร เพ่ือให้ผู้รับบริการ ประช าชน หรือผู้อื่นได้รับ
ประโยชน์อย่างสูงสุด 
•เสียสละ และอุทิศประโยชน์บางสว่นขององค์กร เพื่อให้ผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้อื่นได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และสอดคล้องความ
ต้องการอย่างแท้จริง
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จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Responsibility-ER)
ค าจ ากัดความ : การมีจติสานึก ตระหนัก ให้ความส าคัญ และมีความรับผดิชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความมุ่งมั่น และ
ทุ่มเทท่ีจะอนุรักษ ์และรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนให้น่าอยู ่ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเตม็ที่เพือ่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1: แสดงความสนใจ ตระหนัก และเห็นความส าคัญ ประโยชน์ของการอนุรักษ ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
•ตระหนัก หรือมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อมตามนโยบายขององค์กรที่ก าหนดไว้
•เห็นความส าคญัและประโยชน์ของกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมขององค์กร
•เห็นคุณค่าและความจ าเป็นของการอนุรักษ ์และการรักษาสิ่งแวดลอ้ม
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และแสวงหาโอกาสในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
•แสวงหาโอกาส และเข้าไปมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์และการรักษาสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน องค์กร ชุมชน หรือสังคม
•ให้ความร่วมมือ เข้าร่วม หรือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมขององค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ
อย่างเต็มใจ และปฏิบตัิตนอย่างเคร่งครัดดา้นการอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู ่และปลอดภัย
•อาสาและแสดงความภาคภูมิใจและความพึงพอใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมเพื่อสังคมหรือเพื่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร (โดยไม่ต้อง
ร้องขอ)
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และกระตุ้นและสรา้งแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความส าคัญประโยชนข์องกิจกรรม โครงการ หรือ
นโยบายด้านการอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม  
•กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อืน่เห็นความส าคัญและประโยชน์ของกิจกรรม โครงการ หรือนโยบายเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ
ด้านการอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดูแลรักษาชุมชน หรือสังคมให้น่าอยู ่เพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจอยา่งแท้จริง
•พัฒนา และปรับปรุงระบบ วิธีการ และแนวทางการดาเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือการอนุรักษ์และการรักษา
สิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาชุมชน หรือสังคมในเชิงสร้างสรรค์
•เป็นกาลังส าคญัในการผลักดันให้เกิดกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือการอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแล
รักษาชุมชน หรือสังคมขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และศรัทธา และสนับสนุนกิจกรรม โครงการ หรือนโยบายเพ่ือสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
เต็มศักยภาพ 
•ยืนหยัด สนับสนุนการตัดสินใจที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไทย หรือสิ่งแวดล้อมโดยรวม ถึงแม้จะคนส่วนใหญ่จะไมส่นับสนุน
หรืออาจจะต้องทาให้หน่วยงานของตนต้องเสียประโยชน์ในระยะสั้น
•สื่อสาร และถ่ายทอดวสิัยทัศน์ดา้นสังคมและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานด้วยวิธีสร้างแรงบันดาลใจ และความร่วมแรงร่วมใจใหเ้จ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงานบรรลุวสิัยทัศน์น้ัน
•คิดนอกกรอบ นาเสนอความคิดใหม่เพื่อใช้ก าหนดนโยบายด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทยหรือสิ่งแวดล้อม
โดยรวม อย่างที่ไม่มผีู้ใดคดิมาก่อน
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเป็นผู้น าท่ีมีบทบาทส าคัญในงานเพ่ือสังคม และสิ่งแวดล้อม 
•มีบทบาทส าคัญในงานเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับในองค์กรมีความมุ่งมั่น ยึดมั่น และรับผดิชอบต่อชุมชน สังคมไทย และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
•เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) ในองค์กร
ด้านการพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยให้น่าอยู่
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ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น 

(Understanding of Local Area and Politics-ULAP) 
ค าจ ากัดความ : มีพฤติกรรมและความสามารถในการเข้าใจประชาชน พื้นที ่รวมทั้งระบบการเมืองในท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ และ
ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของประชาชน พื้นที ่และระบบการเมืองในท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบสม่ าเสมอ 
รวมทั้งสามารถใช้ความเข้าใจท่ีถูกต้องนั้นๆ ในการให้บริการ ให้ความรู ้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพัฒนา หรือการส่งเสริมในด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : ตระหนักถึงความส าคัญของการมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และ/หรือรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชาชน พ้ืนที่ และ
ระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ทีต่นเองมีความรับผิดชอบ 
•ตระหนัก เห็นความส าคัญ และความจ าเป็นของการมคีวามรู ้และความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับประชาชน พื้นที ่และระบบการเมือง
ท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีตนเองมีความรับผิดชอบว่าจะช่วยให้สามารถให้บรกิาร ให้ความรู้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพัฒนา หรือการ
ส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
•รวบรวมข้อมลู ข่าวสาร และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน พื้นที ่และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีตนเองมีความ
รับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการให้บริการ ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ การพัฒนา หรือการส่งเสริมในดา้นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมีความรู ้และความเขา้ใจในเร่ืองท่ัวๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับประชาชน พ้ืนที่ และระบบ
การเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ 
•มีความเข้าใจในเรื่องทั่วไปๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ในพ้ืนที่ท่ีตนเองมีความรับผิดชอบ เช่น
ลักษณะการประกอบการอาชีพ สภาพแวดล้อมท่ัวไป การด าเนินชีวิตความเป็นอยู ่ปัญหาและความตอ้งการต่างๆ ผู้น า ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย และระบบการปกครอง เป็นตน้ เพื่อให้สามารถให้บริการ ให้ความรู ้ความช่วยเหลือ ค าแนะนา การพัฒนา หรือการส่งเสริมในด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชน หรอืสร้างประโยชน์ให้แก่พ้ืนท่ีที่รับผดิชอบได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
•ติดตามข้อมลู ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของประชาชน พื้นที ่และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีตนเองมีความรับผิดชอบ
และมีความรู ้และความเข้าใจท่ัวไปนั้นๆ ที่ถูกต้อง เพื่อสามารถให้บริการ ให้ความรู ้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพัฒนา หรือการ
ส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบไดอ้ย่างถูกต้อง และเหมาะสม หรือสร้างประโยชน์ให้แก่พ้ืนท่ีที่
รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และหมัน่ศึกษา ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ อย่างใกล้ชิด และมีความรู ้และความเข้าใจที่
เฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น และมีความส าคัญโดยตรงประชาชน พ้ืนที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความ
รับผิดชอบ  
•มีความเข้าใจที่เฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น และมีความส าคัญโดยตรงต่อประชาชน พื้นที ่และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีตนเองมี
ความรับผิดชอบ ตลอดจนศึกษา วิเคราะห ์และระบุข้อด ีข้อเสียต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน พื้นที ่และระบบการเมืองท้องถิ่นใน
พื้นที่ท่ีตนเองมีความรับผิดชอบได ้และสามารถให้บริการ ให้ความรู ้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพัฒนา หรือการส่งเสรมิในด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ หรือเกิดประโยชน์แก่พื้นที่ท่ีรับผิดชอบ
•หมั่นศึกษา ค้นคว้า และติดตามขอ้มูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน พื้นที ่และระบบการเมืองท้องถิ่น
ในพื้นที่ท่ีตนเองมีความรับผดิชอบอย่างใกล้ชิด และสม่ าเสมอ และสามารถระบุสาเหต ุและปัจจยัเชิงลกึท่ีมีความส าคญัและมผีลกระทบ
โดยตรงทีช่วยให้สามารถให้บริการ ให้ความรู ้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพัฒนา หรือการส่งเสริมต่างๆ แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ตนเองมีความรับผดิชอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกบัความต้องการ หรือสร้างประโยชน์ที่เกิดความได้เปรียบแก่พ้ืนท่ีที่
รับผิดชอบ
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ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดต่างๆ และสามารถประยุกต์และปรับความ
เข้าใจนั้นๆ มาสรา้งประโยชน์แกป่ระชาชน พ้ืนที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับความต้องการอยา่งแท้จริง 
•เข้าใจถึงปัจจัย และผลกระทบโดยตรง และโดยอ้อม ตลอดจนเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัดต่างๆ ของประชาชน พื้นที่
และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบและสามารถประยุกต์และปรับความเข้าใจนั้นๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการอยา่งแท้จริง
•เสนอแนะวิธีการ แนวทาง และผลักดันการให้บริการ ให้ความรู ้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพัฒนา หรือการส่งเสรมิต่างๆใหเ้กิดการ
ปฏิบัติใช้จริง (Implementation) อย่างเป็นระบบ รูปธรรม และต่อเนื่องที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยรวมแก่ประชาชน และพื้นที่ท่ี
รับผิดชอบ โดยอาศัยการประยุกต ์ปรับ เชื่อมโยง และผสมผสาน (Integrate) ความเข้าใจประชาชน พื้นที ่และระบบการเมืองท้องถิ่น
ในเชิงลึกท่ีสั่งสมมา
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และใช้ความเข้าใจประชาชน พ้ืนที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในเชิงลึกและรอบด้านมา
ก าหนดกลยุทธ ์และนโยบายท่ีสร้างประโยชน์ในระยะยาวแก่ประชาชน ชุมชน และสังคมได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด 
•ใช้ความเข้าใจประชาชน พื้นที ่และระบบการเมืองท้องถิ่นในเชิงลึกและรอบด้าน ตลอดจนประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมา
อย่างยาวนานมาก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานต่างๆ ที่สร้างประโยชน์ในระยะยาว ตลอดจนมลูค่าเพิ่ม (Value Added) แก่
ประชาชน ชุมชน และสังคมได้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสดุ
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สรา้งสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 
(Creating Local Benefits-CLB)

ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการคิดค้น ออกแบบ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่แปลกและแตกต่างไปจากเดิม โดยการมุ่งเน้น
พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในระยะยาว และยั่งยืนให้แก่ประชาชน พื้นที ่หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบอยา่งเปน็
รูปธรรม 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะดา้นนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : ตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชนข์องการพัฒนาและการสรา้งสรรค์สิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน 
พ้ืนที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 
•ตระหนักถึงความส าคัญ ความจาเป็น และประโยชน์ของการพัฒนา และการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่เปน็ประโยชน์ให้แก่ประชาชน พื้นที่
หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
•หมั่นแสวงหาช่องทาง และโอกาสอย่างสม่ าเสมอในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการสร้างสรรค์ประโยชน์ตา่งๆ ให้แก่
ประชาชน พื้นที ่หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1และกล้าเสนอความคิดเห็นใหม่ และเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและก ารสรา้งสรรค์
ประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ประช าชน พ้ืนที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 
•กล้าน าเสนอความคิดเห็น แนวทาง และวิธีการที่สร้างสรรค ์แปลกใหม่ แตกต่าง และหลากหลายที่กอ่ให้เกิดการพัฒนาและการ
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ประชาชน พื้นที ่หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
•เข้าไปมสี่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึง่ในการพัฒนา และการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ประชาชน พื้นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
อย่างสม่ าเสมอ
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2และพัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประชาชน พ้ืนที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบในระยะ
สั้น 
•พัฒนา และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ให้กับพื้นที ่หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบในระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ หรือยกระดับ
คุณภาพของพื้นที ่หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบให้เพิ่มสูงขึ้น เช่น ระบบสาธารณปูโภค การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การ
พัฒนา/การส่งเสริมอาชีพ เป็นตน้
•ปรับปรงุ/เปลี่ยนแปลงกระบวนการ หรือวิธีการใหม่ๆ ในพัฒนา และการสร้างสรรค์ประโยชน์ตา่งๆ ให้กับพื้นที่ หรือท้องถิ่นที่
รับผิดชอบเพื่อให้ประชาชน พื้นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบได้รบัประโยชน์และมปีระสิทธิภาพสูงขึ้น
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3และพัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประชาชน พ้ืนที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบในระยะ
กลาง 
•พัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับประชาชน พื้นที ่หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบในระยะกลาง โดยต่อยอดจุดแข็ง ลดจุดอ่อน และสร้าง
มูลค่าเพิม่ (Value Added)ให้แก่ประชาชน พื้นที ่หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบอย่างแท้จริง
•คิดนอกกรอบ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หรือนาเทคโนโลยีสมัยใหมเ่ข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชน พื้นที ่หรือท้องถิ่นที่
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน ์และสร้างความได้เปรียบ (Advantage) ของพื้นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และพัฒนาและสรา้งสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประชาชน พ้ืนที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบในระยะ
ยาว 
•พัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์อย่างเปน็รูปธรรม และเกิดประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ประชาชน พื้นที ่หรือท้องถิ่นที่
รับผิดชอบ จนได้รับการยกย่องและเป็นตน้แบบที่ดีแก่พื้นที่หรือท้องถิ่นอื่นๆ
•ศึกษาศักยภาพของประชาชน พื้นที ่หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบในปัจจบุัน รวมทั้งประเมินศักยภาพในอนาคต เพื่อพัฒนาและ
สร้างสรรค์ประโยชน์อย่างยัง่ยืนและระยะยาว ให้แก่ประชาชน พื้นที ่หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
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ความเขา้ใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสรา้งสรรค์ 

(Understanding People and Creative Responding-UPCR)
ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจบุคคลหรือสถานการณ์ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและตอบสนอง
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือกลุ่มคนที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์ในขณะที่ยังคงปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะดา้นนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับท่ี 1 : มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติหน้าที ่
•เข้าใจความหมายของผู้ติดต่อสื่อสารและสามารถปรับการท างานให้คล่องตัวและสอดคล้องกับความต้องการได้
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเข้าใจบุคคลหรือสถานการณ์ได้งา่ยและพร้อมยอมรับความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน 
•เต็มใจ ยอมรับ และเข้าใจความคดิเห็นของผู้อื่นทั้งในเชิงเนื้อหาและนัยเชิงอารมณ์
•เต็มใจท่ีจะเปลี่ยนความคิดทัศนคติและท างานให้บรรลุตามเป้าหมายเมื่อสถานการณป์รับเปลี่ยนไป เช่นได้รับข้อมลูใหม่หรือข้อคิดเห็น
ใหม่จากผู้เช่ียวชาญ
ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจความหมายแฝงของบุคคลและสถานการณ์และเลอืกปฏิบัติงานอย่างยืดหยุ่นและ
สรา้งสรรค์ 
•มีวิจารณญาณในการปรับให้เข้ากบัสถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อให้เกดิผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานหรือเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
หน่วยงานหรือขององค์กร
•สามารถตีความหมายเบื้องลึกท่ีไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนของบุคคลหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วปรับตัวให้สอดคล้อง และเหมาะสม
กับกับแต่ละบคุคลหรือสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างมปีระสิทธิภาพและสร้างสรรค์
•สามารถเลือกทางเลือก วิธีการ หรือกระบวนการมาปรบัใช้กับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อให้
ได้ผลงานที่ดี
ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และใช้ความเข้าใจในเชิงลกึต่อบุคคลหรือสถานการณ์มาปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานให้ได้
งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
•ใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบุคคลหรือสถานการณ์ต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในท างานให้ไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสดุ
•ปรับเปลีย่นวิธีการด าเนินงานระเบียบขั้นตอนหรือลักษณะการประสานงานของหน่วยงานหรือองค์กรให้เข้ากับแต่ละสถานการณ์แต่
ยังคงเป้าหมายเดิมได้อย่างมีประสทิธิภาพ
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และปรับเปลี่ยนแผนกลยทุธ์ท้ังหมดเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ 
•ปรับแผนกลยุทธ์ทั้งหมดอย่างสรา้งสรรคเ์พื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เฉพาะหน้า
•มีจิตวิทยาในการใช้ความเข้าใจผูอ้ื่นในสถานการณต์่างๆ เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการเจรจาทาความเข้าใจหรือด าเนินงานใหไ้ด้ตามภารกิจ
ของหน่วยงาน
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