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บทที่ ๑
การบริหารผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑.๑ ความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
การบริห ารผลการปฏิ บั ติ ราชการ หมายถึ ง กระบวนการดํ าเนิน การอย า งเป น ระบบเพื่ อ
ผลักดันใหผลการปฏิบัติราชการขององคกรบรรลุเปาหมาย ดวยการเชื่อมตอโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการ
ในระดับองคกร ระดับหนวยงาน จนถึงระดับบุคคลเขาดวยกัน โดยผานกระบวนการกําหนดเปาหมายผลการ
ปฏิบัติราชการขององคกรที่ชัดเจน การพัฒนาผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม การติ ดตามผลการปฏิบัติราชการ
อยางตอเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ส อดคลองกับเปาหมายที่ ไดกําหนด และผลที่ไดจากการ
ประเมินนําไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแกผูปฏิบัติงาน เชน การเลื่อนขั้นเงินเดือน เปน
ตน
๑.๒ ความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการเปนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร ที่ให
ความสํ าคัญ กั บ การมี ส วนรว มระหว างผู บั ง คั บ บั ญ ชากั บ ผูป ฏิ บั ติ งานเพื่ อ ผลการปฏิ บั ติ ที่ สู ง ขึ้น จึ งนั บ ว า มี
ความสําคัญตอตนองคกรและผูปฏิบัติงานอยางยิ่ง สรุปได ดังนี้
๑.๒.๑ องคกร
๑) การบริหารผลการปฏิบั ติราชการจะทํ าให การปฏิ บั ติราชการของผู ป ฏิบั ติ งาน
ทุกระดับสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายขององคกร
๒) การบริหารผลการปฏิบัติราชการมีลักษณะเปน กระบวนการตอเนื่อง ซึ่งจะชวย
ผลักดันใหผูปฏิบัติงานทุกระดับทํางานเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร
๓) การบริหารผลการปฏิบัติราชการมีการนําตัวชี้วัด (KPI) มาใชเปนเครื่องมือในการ
กําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติงานระดับองคกร ซึ่งตัวชี้วัดดังกลาวสามารถนํามาเปนขอมูลฐาน (Baseline)
สําหรับการเทียบเคียง เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการองคกรในปตอๆไปได
๑.๒.๒ ผูปฏิบัติงาน
๑) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการเปนรายบุคคลในกระบวนการวางแผน จะทําให
ผูปฏิบัติงานรับทราบเปาหมายผลการปฏิบัติราชการของตนอยางชัดเจน ตั้งแตตนรอบการประเมิน รวมทั้งจะ
ไดรับทราบความเชื่อมโยงของงานที่ตนรับผิดชอบ วาสงตอความสําเร็จขององคกรอยางไร
๒) ผูป ฏิบัติงานจะไดรับ การพัฒ นาตามความเหมาะสมของแตละบุ คคลเนื่องจาก
กระบวนการไดกําหนดใหมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการบุคล เพื่อแกปญหาขอขัดของในการทํางาน อัน
นําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการของผูปฏิบัติงานและการพัฒนาตัวบุคคลใหมีความเหมาะสมและสงผล
ตอเปาหมายขององคกรไดสมบูรณมากยิ่งขึ้น
๓) การประเมิ น ผลงานจะชั ดเจนมากยิ่ งขึ้ น เพราะสิ่ งที่ จะประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการของผูปฏิบัติงานจะมาเปาหมายของงาน ซึ่งมอบหมายไวตั้งแตตนรอบการประเมิน
๑.๓ กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
การบริการผลการปฏิบัติราชการประกอบดวย ๕ ขั้นตอนหลัก ไดแก
(๑) การวางแผนและการกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการ
(๒) การพัฒนา
(๓) การติดตาม
(๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
(๕) การใหรางวัล

-2สําหรับคูมือเลมนี้ จะนํามาเสนอกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการเปน ๕ ขั้นตอน ดัง
ภาพที่ ๑ และในการอธิบ ายในบทตางๆ ในคู มือเลมนี้จะให ความสํา คั ญ ในเรื่ อ งการประเมิน ผลการปฏิ บั ติ
ราชการเปนหลัก
ภาพที่ ๑ กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

วางแผน(Plan)

ใหรางวัล(Reward)

ประเมิน(Appraise)

ติดตาม(Monitor)

พัฒนา(Develop)

๑.๓.๑ การวางแผนและกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการ
เปนการกําหนดผลสําเร็จของงานและเปาหมายที่องคกรคาดหวั งจากผูป ฏิบัติงาน
และหนวยงานระดับตางๆ ซึ่งผลสําเร็จของงานโดยรวมของผูปฏิบัติงานทุกระดับ จะสงผลตอความสําเร็จตาม
เปาหมายขององคกร ในขั้นตอนนี้ผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงานจะรวมกันวางแผนและกําหนดกําหนดขั้นตอน/
วิธีการปฏิ บัติ ราชการ เพื่อ ชวยใหเข าใจรวมกัน เป าหมายขององคก รวา จะตอ งทํ าอะไรใหเป น ผลสํ าเร็จบ าง
เพราะเหตุใดจึงตองทําสิ่งเหลานั้น และผลสําเร็จนั้นควรจะมีคุณภาพอยางไร
การวางแผนและกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการ ควรดําเนินการดังนี้
๑) กําหนดปจจัยวัดผลสําเร็จของงาน และมาตรฐานผลงาน ที่สามารถวัด/ประเมินไดสามารถ
เขาไปได สามารถตรวจสอบได มีความเที่ยงธรรม และสามารถปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จได
๒) กําหนดผลงานพื้นฐานที่ผูปฏิบัติงานตองทําใหสําเร็จ
๓) กํา หนดแผนปฏิบัติราชการรายบุค คลซึ่งควรมีความยื ดหยุ น สามารถปรับ เปลี่ย นตาม
เปาหมายและแผนงานขององคกร ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการ
รายบุคคลดังกลาว ตองนํามาใชอางอิงประกอบในการติดตามการทํางานเปนระยะๆ

-3๑.๓.๒ การติดตาม
การปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการหรืองานตางๆ จะตองติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการอยางตอเนื่อง เพื่อวัดผลสําเร็จของงานนั้น ๆ วา สอดคลองกับเปาหมายผลการปฏิบัติราชการหรือไม
เพื่อพิจารณาความกาวหนา หรือแนวโนมของผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งปญหาขอขัดของในการทํางาน อัน
นําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการ เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายตอไป
การติดตามผลการปฏิบัติราชการนี้ อาจจัดใหมีการประชุมเพื่อติดตามความกาวหนา
ของแผนงาน/โครงการตางๆ อยางเปนทางการ หรืออาจติดตามผลการปฏิบัติราชการอยางไมเปนทางการ ทั้งนี้
ผูบั งคั บ บัญ ชาตอ งดํา เนิ น การอยางต อเนื่อ งตลอดรอบการประเมิน เพื่ อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติราชการ โดย
เปรียบเทียบกับเปา หมายที่กําหนดเปนระยะๆหากพบวามีส ถานการณที่ ทําให ผลการปฏิ บัติงานการต่ํากวา
เปาหมาย จะไดเขาไปชวยแกไขปญหาเพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปรับปรุงวิธีการทําใหมีผลการปฏิบัตริ าชการที่
ดีขึ้นและเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวภายในรอบการประเมินนั้น
๑.๓.๓ การพัฒนา
ในระหวางติดตามผลการปฏิบัติราชการ ผูบังคับบัญชาจะไดรับขอมูล ๒ สวน คือ
๑) สวนผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะทราบถึงความคื บหนา ของผลงาน วาเปน ไปตาม
เปาหมายที่กําหนดมากนอยเพียงไร
๒) สวนพฤติกรรมปฏิบัติราชการ วาผูปฏิบัติงานไดแสดงพฤติกรรมตามคาดหวังไว
มากนอยเพียงไร
การพัฒนางานและผูปฏิบัติงานนั้น ผูบังคับบัญชาจะพิจารณาทั้งสองสวนเปนหลัก
และกําหนดแนวทางที่จะดําเนินงานเรื่องนี้ใหเหมาะสมกับสภาพงานและบุคคล เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
เปาหมายขององคกรบรรลุผลตามที่กําหนดไวตอไป
๑.๓.๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑) ความหมาย
การประเมิน ผลการปฏิ บัติ ราชการ หมายถึ ง การประเมิน ความสํา เร็จของงานที่
ผูป ฏิ บั ติงานรายบุ คคลหรือผลงานกลุมที่ ป ฏิบั ติไดจริงตลอดรอบการประเมิ น ตามวิ ธีการที่อ งค ก รกํา หนด
เปรียบเทียบกับ เปาหมายผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานผลงานที่วางไวเมื่อ
ตนรอบการประเมิน
๒) ความเชื่อมโยงของการประเมิน ผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการและการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการ
การประเมิน ผลการปฏิ บั ติราชการ เป นสวนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งเปนวงจรที่เกิดอยางตอเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนการวัดผลสําเร็จของงาน
ในชวงเวลาที่กําหนดไวแนชัด เพื่อเปรียบเทียบผลสําเร็จของงานกับเปาหมายที่กําหนดวาผลสําเร็จในการปฏิบัติ
ราชการของแตละบุคคลหรือขององคกร เกิดขึ้นไดตามเปาหมายจริงหรือไม อยางไร
๑.๓.๕ การใหรางวัล
๑) ในวงการบริหารผลการปฏิบัติราชการ การใหรางวัล เปนการตอบแทนบุคคลหรือ
กลุมบุคคลที่ปฏิบัติราชการสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด และตามขอตกลงที่วางไวรวมกัน
๒) การใหรางวัล อาจดํา เนิน การอย างเป นทางการหรือ ไมเป น ทางการ เช น เมื่ อ ผู
ปฏิบัติมีผลงานดีควรไดรับการยกยองชมเชยทันที หรือการใหรางวัลในรูปตัวเงิน ทั้งนี้หลักเกณฑการใหรางวัล
ควรครอบคลุมพฤติกรรมดี ๆ ที่ผูปฏิบัติงานทุมเทใหกับผลสําเร็จของงาน

-4๑.๔ ขอบเขตของระบบการบริการผลการปฏิบัติราชการ
๑.๔.๑ การบริหารผลการปฏิ บัติราชการเปน กระบวนการที่ ป ระกอบด วยขั้น ตอน
ตางๆ ดังกลาวขางตน (ตามหัวขอ ๑.๓) อยางไรก็ดี ในคูมือนี้ จะเนนการอธิบายที่เกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเปนสําคัญ
๑.๔.๒ สําหรับการใหรางวัล เพื่อตอบแทนผลการตอบแทนผลสําเร็จในการปฏิบั ติ
ราชการตามระบบการบริห ารผลการนี้ ในคู มื อเลม นี้ จะใหค วามสําคั ญ เน น หนั กไปในเรื่ องการนํ าผลการ
ประเมิ นผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใชประกอบการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งเป น การดําเนินการขอ 5
แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจั งหวัดนครราชสีมา เรื่อ ง หลัก เกณฑ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2558 ที่กําหนดความในวรรค
หนึ่งวา “ผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาใน
เรื่องตาง ๆตามหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการนั้น ไดแก การเลื่อนเงินเดือนและคาตอบแทนอื่นๆ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมากําหนด

บทที่ ๒
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
บทนี้จ ะไดก ล า วถึ ง การนํ า แนวทางของการบริห ารผลการปฏิ บั ติ ราชการ(Performance
Management) และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ (Performance Appraisal) มาประยุ ก ต ใช กั บ
พนักงานสวนตําบล จุดมุงหมายของบทนี้ คือการใหภาพเชิงปฏิบัติของระบบในองครวมเปนสําคัญ
๒.๑ ภาพรวมของระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการในเชิงปฏิบัติ
การดําเนินการตามขั้นตอนทั้งหาของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการดังที่ไดกลาว
ไปในบทที่ ๑ นั้น หากไดพิเคราะหโดยถองแทแลว จะพบวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการนั้น ก็คือการประเมินตามสิ่งที่ตกลงกันไวหรือผลสัมฤทธิ์ของงานซึ่งกํ าหนดโดย
ตั ว ชี้ วั ด และค า เป า หมาย รวมถึ งพฤติ ก รรมซึ่ ง แสดงออกในการปฏิ บั ติ ร าชการซึ่ งกํ า หนดโดยสมรรถนะ
(Competency) นั้นเอง ในการประเมินจะนําคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์สวนหนึ่ง กับคะแนนการประเมิน
สมรรถนะอี ก สว นหนึ่ ง เมื่อ นํามาคิด คํานวณรวมกั น จะได คะแนนผลการปฏิ บัติ ราชการ ซึ่ งนํ าไปใชในการ
พิจารณาความดี ความชอบ ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรึกษาหารือระหวางผูป ฏิบัติกับผูบังคับ บั ญชา เพื่ อ
นําไปสูก ารพัฒนาปรับปรุงประสิทฺธิผลในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรตอไป
แผนภาพที่ ๒.๑ จะเป น การสรุ ป ให เห็ น ถึ ง ข อ พิ เคราะห ที่ ไ ด ก ล า วไปในข า งต น สํ า หรั บ
ผลสัมฤทธิ์ของงานซึ่งกําหนดโดยตัวชี้วัดและคาเปาหมาย กับ พฤติกรรมซึ่งพิจารณาดวยสมรรถนะ ถือวาเปน
องคประกอบนี้เปนการเฉพาะของสวนราชการเองก็ได
แผนภาพที่ ๒.๑: สรุปภาพองครวมของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กําหนดโดยพิจารณา
ความสําเร็จของงาน
และตกลงกันระหวาง
ผูปฏิบัติและผูบังคับบัญชา
กําหนดโดยอางอิง
จากขอกําหนด
สมรรถนะซึ่งประกาศ
โดยสวนราชการ
กําหนดโดยอางอิง
จากขอกําหนดของ
สวนราชการการปฏิบัติงาน

องคกระกอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
งาน
-ตัวชี้วัด
-คาเปาหมาย

องคกระกอบ
พฤติกรรม
สมรรถนะ

องคประกอบอื่นๆ
(ขึ้นอยูกับสวน
ราชการ)

ประเมิน

ประเมิน

ประเมิน

คะแนน
ผลสัมฤทธิ์
ของงาน

คะแนน
ประเมิน
สมรรถนะ

คะแนน
ประเมิน
ปจจัยอื่นๆ

พิจารณาเลื่อน
เงินเดือน

คะแนนผล
การ
ปฏิบัติงาน

แจงผล และ
ปรึกษาหารือการ
พัฒนาปรับปรุง

-6๒.๒ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กําหนด
สิ่งที่เกิดขึ้นภายใตระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการจะเปนดังนี้
(๑) ผูปฏิบัติจะผานการประเมินผลการปฏิบัติราชการปละ ๒ รอบ คือ
รอบที่ ๑
รอบที่ ๒

๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ของปถัดไป
๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน

โดยในแตละรอบ ผูปฏิบัติจะทําการตกลงถึงผลการปฏิบัติราชการรวมกับผูบังคับบัญชาตั้งแต
ตนรอบ และจะทําการประเมินผลโดยเทียบเคียงผลงานที่ทําไดจริงกับ เปาหมายที่ตั้งไว เพื่อสรุป เปนคะแนน
ประเมิน ณ ปลายรอบ ทั้งนี้ ในระหวางรอบหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เชน มีงานเพิ่มเติมจากที่ไดตกลงไว
ณ ตนรอบการประเมิน ผูปฏิบัติอาจพิจารณารวมกับผูบังคับบัญชาเพื่อทําการปรับปรุงสิ่งที่ไดตกลงกันไวแตตน
โดยการปรับปรุงนี้จะถูกใชในการประเมิน ณ ปลายรอบการประเมิน
(๒) การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ จะพิ จ ารณาจากองค ป ระกอบอย า งน อ ย ๒
องคประกอบ ไดแก องคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน และ องคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ที่กลาววาอยางนอย ๒ องคประกอบก็เพราะวา สวนราชการอาจกําหนดใหมีองคประกอบที่ ๓
เปนการเฉพาะของสวนราชการเองเพิ่มเติมจาก ๒ องคประกอบแรกก็ได ดังนั้น
ผูปฏิ บัติในแตละสวนราชการ ควรจะตองศึกษาขอกําหนดซึ่งประกาศโดยสวนราชการที่ตน
สังกัดเพิ่มเติมองคประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้ จะมีสัดสวนหรือน้ําหนักไมเทากัน ซึ่งน้ําหนัก
ขององคประกอบที่ไมเทากันนี้ จะถูกนําไปใชในการคิดคะแนนผลการปฏิบัติราชการ ดังสมการขางลางนี้
คะแนนผลการ
ปฏิบัติราชการ =
(๑๐๐ คะแนน)

คะแนนการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
X
น้ําหนักผลสัมฤทธิ์

+

คะแนนการประเมิน
สมรรถนะ
X
น้ําหนักสมรรถนะ

+

คะแนนการประเมิน
องคประกอบอื่น(ถามี)
X
น้ําหนักองคประกอบ
อื่น (ถามี)

โดยทั่วไป น้ํา หนั กขององคป ระกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรจะมีน้ํา หนั กไม ต่ํากวา รอ ยละ ๗๐ ซึ่งสวน
ราชการสามารถกําหนดใหสูงกวานี้ได โดยผูป ฏิบัติที่เปน ขาราชการ และ ผูป ฏิบั ติราชการ จะมีน้ําหนักของ
องคประกอบการประเมินแตกตางกัน ซึ่งสามารถสรุปใหเห็นดังตารางขางลางนี้

กรณี

สัดสวนองคประกอบการประเมิน

ทั่วไปสําหรับพนักงานสวนตําบล กําหนดสัดสวนผลสัมฤทธิ์ของงานรอยละ ๗๐
ทุกประเภทตําแหนง
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการเปนรอยละ ๓๐
พนักงานสวนตําบลที่อยูระหวาง
ทดลองปฏิบัติราชการ

กําหนดสัดสวนผลสัมฤทธิ์ของงานรอยละ 5๐
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการเปนรอยละ 5๐

-73) คะแนนผลการปฏิบัติราชการจะถูก จัด ออกตามระดับ ผลการปฏิบัติราชการทั้งนี้ กรณี
พนั ก งานส ว นตํ า บลผู ท ดลองปฏิ บั ติ ห น า ที่ ราชการนอกจากจะต อ งจํ า แนกระดั บ ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
เชนเดียวกับพนักงานสวนตําบลทั่วไปแลว ยังตองจําแนกวาผานหรือไมผานการประเมินดวย
- กรณีเปนพนักงานสวนตําบล คะแนนผลการปฏิบัติราชการจะถูกจัดออกจัดออกอยางนอย
เปน ๕ ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุงโดยการกําหนดชวงคะแนนของแตละระดับจะเปน
ดุลพินิจของสวนราชการ แตคะแนนต่ําสุดของระดับพอใช จะตองไมต่ํากวารอยละ ๖๐
ขอกําหนดในการแบงระดับผลงานเปน ๕ ระดับนี้ ไดแสดงรายละเอียดไวในลอมกรอบที่ ๒.๑

ลอมกรอบที่ ๒.๑: ขอกําหนดในการแบงระดับผลงาน
การแบงระดับผลงาน จะพิจารณาแยกออกเปน ๒ กรณี คือ กรณีทั่วไป ซึ่งครอบคลุมขาราชการ และ
กรณีขาราชการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ โดย ๒ กรณี แตกตางกันที่ การแบงระดับผลงาน โดยกรณีแรก จะ
แบงระดับผลงานออกเปนอยางนอย ๕ ระดับสวนกรณีหลังจะตองแบงเพิ่มวาผาน/ไมผานดวย
กรณี
ระดับผลการ
คะแนนในแตละระดับ
หมายเหตุ
ประเมิน
ทั่ ว ไ ป สํ า ห รั บ
ดีเดน
ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอย ใ ห น า ย ก ทต .ห รื อ
พนักงานสวนตําบล
ละ 90 ขึ้นไป
ผู บั งคั บ บั ญ ชาที่ ได รั บ
ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท
มอ บ ห ม าย ป ระ ก าศ
ดี
ม
าก
ช
ว
งคะแนนประเมิ
น
ตั
ง
้
แต
ร
อ

ย
ตําแหนง
รา ย ชื่ อ พ นั ก งาน ส ว น
ละ 80 แตไมถึงรอยละ 90
ตํ า บ ล ผู มี ผ ล ก า ร
ดี
ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอย ป ฏิ บั ติ ง า น ใน ร ะ ดั บ
“ดี เด น ” ในที่ เป ด เผยให
ละ 70 แตไมถึงรอยละ 80
ทราบโดยทั่วกัน
พอใช
ตองปรับปรุง

ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอ ย
ละ 60 แตไมถึงรอยละ 70

-

ชวงคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไมไดรับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน

ผูปฏิบัติพึงเขาใจวา เมื่อ ทําการประเมินผลจนไดคะแนนผลการประเมินแลวคะแนนดังกลาวจะถูก นําไปจั ด
ระดับผลการปฏิบัติราชการ โดยระดับผลงานที่แตกตางกัน จะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในอัตราที่ไม
เทากัน ผูปฏิบัติที่มีระดับผลงานดีเดน จะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในอัตราที่สูงกวาผูที่มีระดับผลงาน
อื่นๆ เปนตน
ผูปฏิบัติที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน จะตองมีคะแนนการประเมินไมต่ํากวารอย
ละ ๖๐ หรือ ระดับพอใช ทั้งนี้ หากผูปฏิบัติรายใดที่มีคะแนนการประเมินต่ํากวารอยละ ๖๐ หรืออีกนัยหนึ่ง มี
ผลงานในระดับตอง ปรับปรุง ก็จะตองมีการดําเนินการตามระเบียบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และ
ตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานสวนตํา บล กรณี ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีป ระสิทธิ ภาพและเกิ ด
ประสิทธิผลตอไป

-8๔) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จะกระทําโดยพิจารณาตัวชี้วัด และคาเปาหมายซึ่งตกลง
และเห็นชอบรวมกันระหวางผูปฏิบัติและผูบังคับบัญชาโดยอางอิงความสําเร็จของงานตามตัวชี้วัด และ/หรือ
หลักฐานที่บงชี้ผลผลิตและผลลัพธของงานอยางเปนรูปธรรม
การกํา หนดตัวชี้วัด และ คาเป าหมายนั้น สามารถกระทํ าไดหลายวิธี ซึ่งรายละเอี ยดจะได
กลาวถึงตอไป ทั้งนี้ การกําหนดตัวชี้วัด จะตองอิงกับงานที่ผูปฏิบัติรับผิดชอบ โดยมีดวยกัน ๓ ลักษณะ ไดแก
๑. งานตามที่ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของสวนราชการ/สํานัก/กอง (งานในลักษณะนี้ บางครั้งอาจรูจักในนาม “งานยุทธศาสตร”)
๒. งานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของผูรับการ
ประเมิน ที่ไมอยูในขอ ๑ (งานในลักษณะนี้บางครั้งอาจรูจักในนาม “งานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง”)
๓. งานที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ ซึ่งไมใชงานประจําของสวนราชการ/สํานัก/กอง
หรือ ของผูรับ การประเมิน เช น งานโครงการ หรืองานในการแกป ญ หาสํ า คั ญ เรงด วนที่ เกิ ดขึ้น ในรอบการ
ประเมิน
อนึ่ง ตัวชี้ที่จัดทําขึ้นโดยทั่วไป แบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก ประเภทที่มุงเนน
ปริ ม าณของงาน ประเภทที่ มุ ง เน น คุ ณ ภาพของงาน และประเภทที่ มุ ง เน น ประโยชน ข องงาน ซึ่ ง การ
ประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดนี้จะแตกตางกันไปตามประเภทของตัวชี้วัด
ประเภทของตัวชี้วัด

แนวทางการพิจารณา

ประเภทที่มุงเนนปริมาณ จํานวนผลงานที่ทําใหสําเร็จเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่กําหนด
ของงาน
หรือปริมาณที่ควรจะทําไดในเวลาที่ควรจะเปน
ประเภทที่มุงเนนคุณภาพ ความถูกตอง ประณีต ความเรียบรอยของงาน และตามมาตรฐานของงาน เวลาที่
ของงาน
ใชปฏิบตั ิงานเปรียบเทียบกับเวลาที่กําหนดไว
ประเภทที่มุงเนน
ประโยชนของงาน

เชน การประหยัดในการใชวัสดุอุปกรณ ตนทุน หรือ คาใชจายในการทํางาน การ
ระวังรักษาเครื่องมือเครื่องใช การนําเผลงานไปใชประโยชนในดานตาง ๆ

๕) การประเมินพฤติก รรมการปฏิ บั ติราชการประเมิ น จากผู ที่ส มรรถนะ สามารถกระทํ า
โดยอางอิงขอกําหนดสมรรถนะและนิยามสมรรถนะที่ประกาศใช ซึ่งจะไดกลาวตอไป
๖) ผูป ฏิบัติจะไดรับการประเมินจากผูที่สามารถจะชี้หรือประเมิน ผลงานจากการปฏิ บัติ ได
ไมใชจากผูบังคับบัญชาโดยตรงตามสายงานแตเพียงอยางเดียวทั้งนี้ เพื่อให การประเมินผลการปฏิบัติราชการมี
ความยุตธิ รรมและสะทอนตอผลการปฏิบัติราชการที่เกิดขึ้นจริงไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
ผู มีห นาที่ป ระเมิ น คือผูบังคับบั ญ ชาตามขอ 5 แห งประกาศคณะกรรมการพนัก งานสวน
ตําบลจั งหวัดตรัง เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกั บหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิ บัติงานของ
พนักงาน สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดแก
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสําหรับ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการ
สํานักหรือกอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาสํานักหรือกอง
(3) ผูอํานวยการสํานัก กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาสํานักหรือ
กองสําหรับพนักงานสวนตําบลที่มีอยูในบังคับบัญชา

-9๗) ขอมูลการประเมินและผลการประเมินตางๆ จะถูกเก็บรักษาไวเปนระยะเวลาอยางนอย
๒ ป เพื่อใชอางอิงในอนาคต และเพื่อประโยชนในการนําไปใชประกอบการพิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล
เรื่องอื่นๆ เชน การพัฒนาและการเลื่อนตําแหนง
๘) ผูปฏิบัติจะไดรับการดูแลใหไดรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการดวยความโปรงใสและ
เป น ธรรมมากที่ สุ ด โดยสวนราชการตา งๆ จะมี ก ารกํ าหนด คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานส ว นตํ า บล ขึ้ น เพื่ อ การนี้ โดยมี อ งค ป ระกอบคื อ ตามข อ 13 แห ง ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตํา บลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกั บหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดแก
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานกรรมการ
(2) หัวหนาสวนราชการไมนอยกวา 2 คน เปนกรรมการ
(3) และใหพ นักงานสวนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
เปนเลขานุการ
โดยคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่ชวยพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสวนตําบล เพื่อความเปนธรรมในการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน กอนที่จะเสนอผล
การประเมินตอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
๒.๓ แบบฟอรมที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การดําเนินการตามแนวทางของระบบการประเมินผลการปฏิบั ติงาน ดังกลาวในขางต น จะ
กระทํ าควบคูไปกั บ การใชแบบฟอรม เพื่อบั นทึกขอตกลงตัวชี้วัดและคาเป าหมายเพื่ อ ใชในการประเมิ น ผล
สัมฤทธิ์ของงาน และเพื่อระบุสมรรถนะที่จะประเมิน ในชวงเริ่มรอบการประเมิน
เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดรอบการประเมิน แบบฟอรมดังกลาวจะถูกนํามาใชในการสรุปคะแนนการ
ประเมิน บันทึกการแจงผลการประเมิน ตลอดจนกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากร
แบบฟอรมที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประกอบดวย ดังนี้
หนาที่ ๑

-10ชวงที่ ๑ : เมื่อเริ่มรอบการประเมิน
เมื่อ เริ่มรอบการประเมิน หนึ่งๆ ผูรับ การประเมิ นจะทํ า ความตกลงรวมกับ ผู บั งคับ บั ญ ชา/
ผูประเมินเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานที่จะเกิดขึ้นในชวงรอบการประเมินนั้น โดยตองมีการกําหนดตัวชี้วัดและ
คาเปาหมาย ตลอดจนทบทวนสมรรถนะที่คาดหมายในตําแหนงงานที่รับผิดชอบ และเมื่อไดขอตกลงแลวให
กรอกขอมูลลงในฟอรม
สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (รอยละ 70) ระบุขอมูลของผูรับขอมูลของผูรับการประเมิน
และระบุวาเปนการประเมินในรอบประเมินใด ระหวางรอบที่ ๑ หรือ ๒ เปนตน
(1) ใหระบุโครงการ/งาน/กิจกรรมทีผูรับการประเมินปฏิบัติ
(2) ใหใสน้ําหนักของแตละโครงการ/งาน/กิจกรรมโดยมีคาน้ําหนักรวมไมเกิน ๗๐
คะแนน แตละโครงการ/งาน/กิจกรรม ตองมีคาน้ําหนักไมนอยกวา รอยละ 10
(3) ระบุเปาหมาย
(4) เปาหมายเชิงปริมาณ
(5) เปาหมายเชิงคุณภาพ
(6) เปาหมายเชิงประโยชน
(7) ผลการปฏิบัติงาน
(8) ระบุผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณ
(๙) ระบุผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ
(๑๐) ระบุผลการปฏิบัติงานเชิงประโยชน
(๑๑)รวมคะแนนการปฏิบัติงาน
(๑๒) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๑๓) เหตุผลที่ใหงานบรรลุ/ไมบรรลุเปาหมาย
-1หนาที่ 2
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หนาที่ 3

สวนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (รอยละ ๓๐) สํารับตําแหนงประเภท
อํานวยการทองถิ่น และบริหารทองถิ่น
(๑) ระบุตัวชี้วัดสมรรถนะ
(๒) ระบุน้ําหนัก
(๓) ระดับที่คาดหวัง/ตองการ
(๔) ระดับที่ประเมินด
(๕) ระบุคะแนนที่ได
(๖) ระผลการประเมิน
(๗) ระบุเหตุการณ/พฤติกรรมที่ผูรับการประเมินแสดงออก
-ใหระบุสมรรถนะหลัก
-ใหระบุสมรรถนะประจําผูบริหาร
สวนที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (รอยละ ๓๐) สําหรับตําแหนงประเภททั่วไป
และประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
(๑) ระบุตัวชี้วัดสมรรถนะ
(๒) ระบุน้ําหนัก
(๓) ระดับที่คาดหวัง/ตองการ
(๔) ระบุระดับที่ประเมินได
(๕) ระบุคะแนนที่ได
(๖) ระบุผลการประเมิน
(๗) ระบุเหตุการณ/พฤติกรรมที่ผูรับการประเมินแสดงออก
-ใหระบุสมรรถนะหลัก
-ใหระบุสมรรถนะประจําสายงาน (อยางนอย ๓ สมรรถนะ)

-12หนาที่ 4

สรุปผลการประเมิน
(๑) ระบุองคประกอบการประเมิน
- ผลสัมฤทธิ์ของงาน
- พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
(๒) ระบุคะแนนเปนรอยละ
(๓) ระบุผลการประเมินเปนรอยละ
ระดับผลการประเมิน
(๑) ดีเดน
(รอยละ 90 ขึ้นไป)
(๒) ดีมาก
(รอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90)
(๓) ดี
(รอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80)
(๔) พอใช
(รอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70)
(๕) ตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60)
สวนที่ ๓ แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
(1) ระบุผลสัมฤทธิ์ของงาน/สมรรถนะที่เลือกพัฒนา
(2) ระบุวิธีการพัฒนา
(3) ระบุชวงเวลาที่ตองการพัฒนา
(4) ระบุการวัดผลในการพัฒนา
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หนาที่ 5

\
สวนที่ ๔ ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
(1) ระบุชื่อ-สกุลผูรับการประเมิน
(2) ระบุตําแหนงผูรับการประเมิน
- เมื่อไดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการแลว ใหผูรบั การประเมินและผูประเมินลงนามดวย
สวนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
(1) ระบุลงชื่อผูประเมิน
(2) ระบุตําแหนงผูประเมิน
(3) ระบุวันที่ประเมิน
(4) กรณีผูประเมินแจงผูรับการประเมิน แลวผูรับการประเมินไมลงนาม ใหหาพยาน 1 คนลงนาม
รับเปนพยานดวย
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หนาที่ 6

สวนที่ ๖ ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้น
(๑) ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
- ระบุเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับผลการประเมินขางตน พรอมลงนาม
- ระบุชื่อ-สกุล ตําแหนง วันที่
(๒) ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

สวนที่ ๗ มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ระบุเห็นชอบตามที่เสนอ ถาเห็นวาการประเมินขางตนถูกตองและเปนธรรมแลว
- ระบุมีความเห็นตางถาเห็นวาการประเมินขางตนไมถูกตองหรือไมเปนธรรม
- ระบุคะแนนที่ควรไดรับรอยละ ถาไมเห็นดวยกับการประเมินขางตน
- ระบุชื่อ-สกุล ตําแหนง วันที่
สวนที่ ๘ ความเห็นของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ระบุเห็นดวยกับมติคณะกรรมการการกลั่นกรองฯถาเห็น วาการประเมิน ขางตนถูกตองและ
เปนธรรมแลว
- ระบุมีความเห็นตางถาเห็นวาการประเมินขางตนไมถูกตองหรือไมเปนธรรม
- ระบุคะแนนที่ควรไดรับรอยละถาไมเห็นดวยกับการประเมินขางตน
- ระบุชื่อ - สกุล ตําแหนง วันที่
เมื่ อ กรอกรายละเอี ย ดข อ มู ล ต างๆ ลงในแบบฟอร ม แล ว ให ผู รับ การประเมิ น (ผู ป ฏิ บั ติ )
รวบรวมเอกสาร โดยนําแบบประเมิ นผลการปฏิบั ติงานของพนักงานสวนตําบล แลวนําสงหนวยงานการ
เจาหนาที่เพื่อเก็บรักษาไวใชประโยชนในดานตาง ๆ ตอไป ทั้งนี้ ผูรับการประเมิน (ผูปฏิบัติ) ควรสําเนาเอกสาร
ดังกลาวเก็บไวกับตนชุดหนึ่งเพื่อสําหรับการอางอิงเมื่อจําเปน
หมายเหตุ กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลที่อยูระหวางทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในรอบการประเมิน ใหประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยใหมีสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบรอยละ 50

-15ชวงที่ ๒ : ระหวางรอบการประเมิน
ในระหวางรอบการประเมินเปนชวงเวลาที่ผูรับการประเมินปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลงานตามที่
ไดเห็นตกลงรวมกันไว เมื่อเริ่มตน รอบการประเมิน ผูป ฏิบัติพึงติ ดตามงานที่ รับ ผิ ดชอบ พิ จารณาปญหาและ
หนทางแกไข ปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญ ชา/ผูประเมินในการแกไขปญหาใหลุลวง เพื่อใหการปฏิ บัติราชการ
บรรลุผลตามที่ไดตกลงกันไว พรอมทั้งควรพิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของตนวาสามารถทําไดเทากับ
หรือ ดีกว าระดับสมรรถนะของตํา แหนงหรือ ไม และควรปรับ เปลี่ย นพฤติ กรรม หรือพั ฒ นาตนเองเพื่ อ ให มี
พฤติกรรมหรือสมรรถนะตามที่ควรจะเปน
เนื่องจาก งานของภาครัฐ เปนงานที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง ทําใหเปาหมายการปฏิบัติราชการ
อาจตางไปจากที่ไดตกลงกันไวเมื่อเริ่มรอบการประเมิน ในกรณีดังกลาว ผูบังคับบัญชา/ผูประเมินอาจทํ าให
คําปรึกษาชี้แนะแกผูรับการประเมินในการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด และคะแนนตามระดับคาเปาหมายที่ไดตกลงกัน
ไวแตแรกก็ได และใหปรับปรุงแกไขขอมูลในแบบกําหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานดวย
๑.ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด และคะแนนตามระดับคาเปาหมาย รวมทั้งน้ําหนักตัวชี้วัดเพื่อสะทอน
การเปลี่ยนแปลงของงานในระหวางรอบการประเมินโดยอาจกระทําดังนี้
- ตัดตัวชี้วัด และคาเปาหมายออกไป
- คงตัวชี้วัดไว แตปรับคาเปาหมายใหม
- เพิ่มตัวชี้วัดและคาเปาหมายเพื่อสะทอนงานที่เพิ่มเขามาใหม
ชวงที่ ๓ : เมื่อครบรอบการประเมิน
เมื่อครบรอบการประเมิน ผูบังคับบัญชา/ผูประเมินจะประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับ
การประเมิน โดยจะพิจารณาตามองคประกอบการประเมินซึ่งประกอบดวย องคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของ
งาน และองคประกอบดานสมรรถนะ ทั้งนี้ กรณีที่สวนราชการมีการกําหนดองคประกอบอื่นๆ นอกเหนือจากนี้
ผูประเมินก็ตองประเมินองคประกอบเหลานั้นดวย
การประเมินจะเริ่มจากการที่หนวยงานการเจาหนาที่นําสงเอกสารการประเมินของผูรับการ
ประเมินใหแกผูบังคับบัญชา/ผูประเมินเพื่อพิจารณาประเมินผล และใหคะแนนลงในแบบฟอรมในการประเมิน
องคป ระกอบด านผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหอ างอิงตัวชี้วัด และคาเป าหมายที่ ระบุ อยูในแบบประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล

-16จากการดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่ไดแสดงในขางตน พบวามีผูเกี่ยวของ
อยูหลายฝายที่มีบทบาทหนาที่ดังสรุปอยูในลอมกรอบที่ ๒.5 ตอไปนี้
ลอมกรอบที่ ๒.5 : บทบาทของผูเกี่ยวของในแตละชวงในรอบการประเมิน
เมือเริมรอบการประเมิน
ผูประเมิน:
•รวมกับผูรับการประเมินใน
การวางแผนการปฏิบัติราชการ
กําหนดเปาหมาย ระดับ
ความสําเร็จของงานที่
คาดหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ดังกล าวของผูรับการประเมิ น
รวม ถึ งระ ดั บ ส ม รรถ น ะ ที่
คาดหวังจากผูรบั การประเมิน
•แจงหลักเกณฑการประเมิน

ระหว่างรอบการประเมิน
ผู้ประเมิน:
• ตรวจสอบติด ตามการปฏิ บั ติ
ราชการของผูรับการประเมิน
• ให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า และ
ช ว ยเหลื อ ผู รั บ การประเมิ น ใน
ก รณี เกิ ด ข อ ขั ด ข อ งใน ก า ร
ทํางาน เพื่อใหผูรับการประเมิน
สามารถปฏิบัติราชการไดบ รรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไว
• ปรับ เปลี่ ย น เพิ่ม ลด ตัวชี้วัด
หรื อ ค า เป า หมายผลงานตาม
สถานการณ
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เมือครบรอบการประเมิน
ผูประเมิน:
• ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผูรบั การประเมิน
ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิธีก ารที่ ได ทํ า
ความตกลงรวมกัน
และประกาศใหทราบโดยทั่วกันเมื่อ
ชวงเริ่มรอบการประเมิน
• แ จ งผ ล ก ารป ระ เมิ น แ ล ะ ให
คําปรึกษาชี้แนะแกผูรับ
การประเมิน เป นรายบุค คลแบบตัว
ตอตัว
• เก็ บ แบบสรุ ป ผลการประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติราชการไวที่ สํ านั ก /กอง
เปนเวลาอยางนอย ๒ ป
• ดําเนินการเชน เดียวกับ ชวง “เริ่ ม
รอบการประเมิน”
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เมือเริมรอบการประเมิน
คณะกรรมการกลั่ น กรอง
ผ ล การป ระเมิ น ผ ล การ
ปฏิบัติงาน

-

-๒๔ระหว่างรอบการประเมิน
คณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการงาน -24-

-

เมือครบรอบการประเมิน
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผล
การปฏิบัติราชการ:
• พิ จารณ าก ลั่ น ก รอ งผล การ
ประเมินผลการการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตําบล เพื่อความเปน
มาตรฐานและความเป น ธรรมใน
การใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชา/
ผูประเมิน
• เสน อผลการประเมิ น ต อ ผู มี
อํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน

บทที่ ๓
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
บทที่ ๒ ที่ ผ านมาได กล าวถึงหลัก เกณฑ และขั้ น ตอนการประเมิ น ผลการปฏิบั ติราชการ
โดยรวม จะเห็นไดวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้นจะประกอบดวยการประเมิน ป จจัย อย างนอย ๒
องคประกอบ ไดแก การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ การประเมินสมรรถนะ โดยผลคะแนนการประเมินทั้ง
สององคประกอบจะถูกนํามาใชในการคํานวณสรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งนํามาไปใชในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนตอไป
ในบทที่ ๓ นี้จะกล าวถึ งวิธีการประเมิ นผลการปฏิ บั ติราชการในสวนของการประเมิ น ผล
สัมฤทธิ์ของงาน โดยครอบคลุมกรอบแนวคิดและวิธีการตางๆที่จะนํามาใชกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ดังกลาว
๓.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น โดยพื้นฐานเปนการประเมินที่พิจารณาจากผลการปฏิบัติ
ราชการที่เกิ ด ขึ้ นจริงในรอบการประเมิ นวาไดตามค าเปา หมาย (Goals) มากน อ ยเพี ย งใด ทั้ งนี้ ผู ปฏิ บั ติที่
สามารถปฏิบัติงานไดผลที่ดีเมื่อเทียบกับคาเปาหมายจะไดรับคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์สูงกวาผูปฏิ บัติที่
ปฏิบัติไดผลที่ดอยกวา
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จะเริ่มจากการกําหนดตัวชี้วัด (KPI หรือ Key Performance
Indicator) จากนั้นจึงกําหนดคาเปาหมาย (Goal) เพื่อเปนเกณฑในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยคาเปาหมาย
จะตองสะทอนตอเจตจํานงค ของผลหรือสิ่งที่ตองการใหบรรลุผล ภายหลังจากที่ผูปฏิบัติไดปฏิบัติจนครบรอบ
การประเมินแลว ก็ทําการประเมินโดยเทียบผลที่ทําไดจริง กับเกณฑคาเปาหมายที่ตั้งไว เพื่อสรุปเปนคะแนน
การประเมินผลสัมฤทธิ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจากการกําหนดตัวชี้วัดนั้น สามารถกระทําไดหลายวิธีซึ่งจะได
กลาวโดยละเอียดในบทที่ ๓ นี้เพียง ๔ วิธี ผูปฏิบัติพึงเลือกวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะงานของตน โดยอาจเลือก
วิธีใดวิธีหนึ่งหรืออาจใชมากกวาหนึ่งวิธีผสมผสานกัน ดังนี้
๑. การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง (Goal Cascading Method)
๒. การสอบถามความคาดหวังของผูรบั บริการ (Customer-focused Method)
๓. การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Workflow-charting Method)
๔. การประเมินความรูความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติราชการ

-19ลอมกรอบที่ ๓.๑: การกําหนดตังชี้วัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
เมื่อเริ่มรอบการประเมินหนึ่งๆ ผูปฏิบัติและผูบังคับ บัญ ชา (หรือผูประเมิ น) จะตองรวมกั บ
พิจารณากําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายซึ่งสะทอนตอเปาหมายการปฏิบัติราชการที่จะเกิดขึ้นในรอบ
การประเมินนั้นๆ โดยเลือกใชวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานผานการกําหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ ง
ผสมผสานกัน ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย ตั ว ชี้ วั ด และค า เป า หมาย จะเป น เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการ
ติดตามและผลักดันใหการปฏิบัติในรอบการประเมินนั้นเปนไปตามที่ไดวางไว และเมื่อสิ้นสุดรอบการ
ประเมิน ผูบั งคับ บัญ ชา หรือ ผูป ระเมิน จะทํ าการพิจารณาผลการปฏิ บั ติราชการจริง เทีย บกับ คา
เปาหมายที่ตกลงกันไว เพื่อสรุปเปนผลการประเมินตอไป

การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ของ
งานจากบนลงลาง (Goal
Cascading Method)

ผลการ
ประเมิน

ผลการ
ปฏิบัติงานจริง
(Actual Result)

การสอบถามการคาดหวังของ
ผูรับบริการ(Customer-

focused Method)
การไลเรียงตามผังการเลื่อนของ
งาน(Workflow -

charting Method)
การประเมินความรู
ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติราชการ

ตนรอบการประเมิน
๓.๒ การตั้งตัวชี้วัด (KPI)
: วางแผนปฏิบัติงาน

องคประกอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
งาน
-ตัวชี้วัด
-คาเปาหมาย

ใชตัวชี้วัด และคา
เปาหมายเปน
เครื่องมือในการ
ติดตามความ
คืบหนาและผล
การปฏิบัติงาน

เปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานจริง ณ.วัน
สิ้นสุดรอบการ ประเมิน
เทียบกับคาเปาหมายที่
ตั้งไว

บันทึกขอตกลงใน
แบบฟอรมฯ

ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
บันทึกผล
ประเมิน
ลงในแบบฟอรมฯ

ระหวางรอบการ
-20ประเมิน : ติดตาม

ครบรอบการ
ประเมิน :

-20๓.๒ การตั้งตัวชี้วัด(KPI)
วิธีการตั้งตัวชี้วัด มีดวยกันอยางนอย ๔ วิธี ดังที่ไดกลาวไปในขางตน สวนราชการโดยผูประเมินและผู
ปฏิบัติสามารถเลือกใชวิธีการตั้งตัวชี้วัดทั้ง ๔ วิธีนี้เปนแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใชในการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานตามความเหมาะสม โดยการพิจารณาเลือกใชวิธีการตั้งตัวชี้วัด มีขอแนะนําดังแสดงในตารางที่
๓.๑ ขางลางนี้
ตารางที่ ๓.2: วิธีการกําหนดตัวชี้วัด และ ลักษณะงานที่เหมาะสม
วิธีการกําหนดตัวชี้วัด
ลักษณะงานที่เหมาะสมกับวิธีการประเมิน
สําหรับการประเมินผลงาน
๑. การถ ายทอดตัวชี้ วัดผลสํ าเร็จ ของงาน - การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ
จากบนลงลาง(Goal Cascading Method) ราชการ หรืองานตามแผนปฏิบัติราชการ
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของผูดํารงตําแหนงประเภท
บริหาร เชนหัวหนาสวนราชการ รองหัวหนาสวนราชการ และผู
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ เชนผูอํานวยการสํานัก และ
ผูอํานวยการกอง
๒ . ก ารส อ บ ถ าม ค วา ม ค าด ห วั งข อ ง - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ผูรับบริการ
ของหนวยงานซึ่งไมปรากฏในคํารับ รองการปฏิบัติราชการของ
(Customer-focused Method)
สวนราชการ งานของหนวยงานสนับสนุน เชน งานกองคลัง งาน
การเจาหนาที่ งานธุรการ
๓. การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน
(Workflow-charting Method)

- การประเมิน งานที่ผลผลิ ตในแตละขั้น ตอนอยู ภายในสํา นั ก /
กองเดี ย วกั น เช น งานจั ด ทํ า วารสารประจํ า เดื อ นของส ว น
ราชการ งานจั ดทํ า วาระการประชุม และบั น ทึ ก ประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา และงานตรวจสอบคําสั่ง

๔. การประเมินความรูความสามารถ และ
ทักษะในการปฏิบัติราชการ

- การประเมินขาราชการผูยังอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการเนื่องจากผูอยูระหว างทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอาจ
ยั ง ไม ส ามารถผลิ ต ผลงานออกมาได อ ย า งชั ด เจนภายในช ว ง
ระยะเวลาที่ประเมิน

-21๓.๒.๑ การถ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด ผลสํ า เร็ จ ของงานจากบนลงล า ง (Goal-cascading
Method)
การกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด โดยวิ ธี ก ารถ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด ผลสํ า เร็จ ของงานจากบนลงล า ง(Goalcascading Method) เปนการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของผูปฏิบัติโดยการทยอยกําหนดจากระดับสูง
ของสวนราชการถายทอดไปสูระดับตางๆ ในสวนราชการ การดําเนินการโดยวิธีนี้สวนราชการจะเริ่มจากการ
พิจารณาตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ระดับสูงสุดของหนวยงานเปนจุดตั้งต น จากนั้นจึงกระจายตัวชี้วัดลงไปสู
หนวยงานและบุคลากรตามระดับชั้นตางๆ จากระดับผูบริหาร ไปสูผูบริหารระดับกองหรือสํานัก ไปสูผูบริหาร
ระดับฝาย และผูปฏิบัติในระดับตางๆ ตามลําดับ แผนภาพที่ ๓.๑ ไดแสดงใหเห็นถึงการถายทอดเปาหมายการ
ปฏิบัติราชการตามแนวทางนี้ใหเห็นอยางงายๆ
แผนภาพที่ ๓.2.๑ : การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง (Goal-cascading Method)

การถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติงาน
หัวหนาสวน
ราชการ
รองหัวหนาสวน
ราชการ

ถายทอด และกําหนดเปาหมายผล
การปฏิบัติงานในระดับองกร
(เปาหมายเชิงยุทธศาสตร)
กําหนดเปาหมายงานอื่นๆที่มาจาก
งานตามภารกิจและงานมอบหมาย
พิเศษ (เปาหมายงานอื่นๆ)
ผูอํานวยการ
ระดับสํานัก/กอง

หัวหนางานภายใต
สํานัก/กอง
ผูปฏิบัติงานที่ไมมี
ผูใตบังคับบัญชา

-22การถ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด ผลสํ า เร็ จ ของงานจากบนลงล า ง เป น แนวทางที่ พั ฒ นาขึ้ น จาก
แนวความคิ ด ที่ว า ผลสํ า เร็จ ขององคก รหรื อ หน ว ยงาน คื อ ผลรวมของความทุ มเทของผู ป ฏิ บั ติ ทุ ก คนใน
หนว ยงาน การที่ ผูบั งคับ บั ญ ชาจะสามารถปฏิบัติ หนาที่ ไดป ระสบความสํ าเร็จตามเป าประสงคที่ วางไวนั้ น
จําเปนตองไดรับการสนับ สนุนจากผูใตบังคับ บัญชา หรือ อีกนัยหนึ่งผูใตบังคับบัญ ชาควรจะตองปฏิบัติไปใน
เปาประสงคของตนที่มีสวนผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามเปาประสงคของผูบังคับบัญ ชา ซึ่งที่สุดแลวจะรอย
รวมขึ้นไปผลักดันความสําเร็จของหนวยงานนั่นเอง ดวยเหตุนี้ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของผูบังคับบัญชาควร
ถูกถายทอดไปยังผูปฏิบัติตางๆ ไลเรียงกันไปตามระดับชั้นในองคกร
การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง สามารถกระทําไดดวย ๓ แนวทาง คือ
(๑) ถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการลงมาโดยตรง (๒) ถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการโดยการ
แบ งคาตัวเลขเปาหมาย (๓) ถา ยทอดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการที่ผูใตบังคับ บัญ ชาไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานเพียงบางดาน ทั้งนี้วิธีการทั้งสามแนวทางนี้ไดแสดงใหเห็นเปนตัวอยางไวในลอมกรอบที่ ๓.๒.1
เมื่อไดดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จจากบนลงลาง พรอมคาเปาหมายแลวผูปฏิบัติจะ
ทราบถึงตัวชี้วัดและคาเปาหมายในงานที่ตนเองรับผิดชอบซึ่งเชื่อมโยงกับเปาหมายของผูบังคับบัญชาในระดับที่
สูงขึ้นไป ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปก็ใหพิจารณาผลสําเร็จของงานที่เกิดขึ้นจริงตามตัวชี้วัดที่
ตกลงกันไว ทําการประเมินเทียบกับคาเปาหมายที่ตั้งไว ก็จะไดคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓.๒.๒ การสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ (Customer-focused Method)
วิธีก ารนี้ เป น การประเมิน ผลการปฏิ บั ติราชการของผู ให บ ริ การสะท อ นผ า นการรั บ รู ข อง
ผูใชบ ริการ หากผูใชบ ริการไดรับ ความพึงพอใจ หรือ ไดรับบริการในระดับ ตรงกับที่ คาดหวังไว ก็ ถือไดวา ผู
ใหบริการหรือผูปฏิบัตินั้นๆ สามารถปฏิบัติหนาที่ไดผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์ที่ดี
การสอบถามความคาดหวั งของผู รับ ริก ารนี้ ถือ เป น กรอบ (Framework) ในการกํ าหนด
ตัวชี้วัดอีกวิ ธีหนึ่งนอกเหนื อจากการถายทอดตัวชี้วัดผลสํา เร็จจากบนลงลางสวนราชการ หรือ ผูป ฏิ บัติ พึ ง
เลือกใชวิธีการนี้ ในกรณีที่พบวางานของสวนราชการ หรืองานที่ตนรับผิดชอบเปนงานในลักษณะบริการ ซึ่งใน
กรณี ดังกลาว การกําหนดตัวชี้วัดโดยอิงตามเนื้องานในการใหบ ริการและความคาดหวังของผู รับ บริการจะ
กระทําไดงายกวา ในบางกรณีสวนราชการหรือผูปฏิบัติอาจพิจารณาเลือกใชวิธีการนี้ เปนกรอบในการกําหนด
ตัวชี้วัดเสริมเขากับ การใชวิธีการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จจากบนลงลางอี กทางหนึ่งขั้น ตอนการดําเนินการ
กํา หนดตัวชี้วัดโดยวิธีการสอบถามความคาดหวังของผูรับ บริการไปจนถึงการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ
สามารถสรุปไดดังแสดงในลอมกรอบที่ ๓.๓ ทั้งนี้ ในลอมกรอบที่ ๓.๓ จะไดแสดงตัวอยางนับตั้งแตการกําหนด
ตัวชี้วัดโดยวิธีนี้ไปถึงการประเมินใหเห็นดวย

-23ลอมกรอบที่ ๓.3 : การกําหนดตัวชี้วัด และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโดยวิธีการสอบถามความ
คาดหวังของผูรับบริการ

เมื่อเริ่มรอบการประเมิน

การกําหนดตัว ชี้วัดและการประเมิน ผลสัมฤทธิ์โดยวิธีการสอบถามความคาดหวั งของผู รับ บริก ารจะ
เริ่มตนโดยการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ ณ ตน รอบการประเมิน โดยสามารถดําเนินการทีละขั้นตอน ดัง
แสดงขางลาง
๑. เลือกภาระงานบริการของ
ผูรับการประเมินที่จะประเมิน

เชน การใหบริการแกลูกคาภายนอก และการ
ใหบริการแกลูกคาภายใน

๒. เลือกมิติการบริการที่ใชใน
การประเมินพรอมตัวชี้วัด

เชน เลือกประเมินความรวดเร็ว ความถูกตอง
ในการให บ ริ ก ารและความสุ ภ าพในการ
ใหบริการของผูใหบริการ และกําหนด
ตัวชี้วัดที่สะทอนถึงมิติการใหบริการเทานั้น

เมื่อสิ้นรอบการประเมิน

๓. ตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียด
ที่เกี่ยวของการประเมิน

ตัวอยาง

๔. จัดเก็บขอมูล และ
ประมวลผล
๕. สรุปผลการประเมิน

เช น ช ว งเวลาที่ จ ะประเมิ น กํ า หนดกลุ ม
ตั ว แทน ผู ใ ห ข อ มู ลออกแบ บ วิ ธี ก ารและ
แบบฟอรมสําหรับการประเมิน เปนตน
ทําการเก็บขอมูลตามแนวทางการเก็บขอมูล
ที่วางไว เชน การรวบรวมขอมูลผาน
แบบสอบถาม และนําขอมูลไปประมวลผล
ทําการพิจารณาผลซึ่งประมวลได และ
ประเมินเทียบกับระดับคาเปาหมายที่ตั้งไว
เพื่อสรุปเปนคะแนนผลการประเมิน

คุณ ใจดี มากมาก ผูอํา นวยการกองการพัสดุ พิ จารณาเห็นวาวิธีการประเมิน จากการสอบถาม
ความคาดหวังของผูรับบริการเหมาะสมที่จะนําไปประยุกตใชกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เจาหนาที่พัสดุของตน จึงไดดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
๑. เลือกภาระงานบริการของผูรับการประเมินที่จะประเมิน
สําหรับคุณ บี ใจแจม เจาหนาที่พัสดุ มีหนาที่ใหบริการดานการพัสดุแกบุคลากรในองคกรคุณเอ
จึงเลือกที่จะประเมินผลการปฏิบัติราชการของคุณบีโดยการประเมินการรับรูของ
ผูรบั บริการตอคุณภาพการใหบริการของคุณบี
๒. เลือกมิติการบริการที่ใชในการประเมินพรอมตัวชี้วัด
คุณเอพูดคุยหารือกับคุณบี เจาหนาที่พัสดุอื่น และบุ-30คลากรกลุมตาง ๆ ภายในกรม
เพื่อตัดสินใจรวมกัน สรุปผลไดวาการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการดานพัสดุควรพิจารณาจาก

บทที่ ๔
การประเมินสมรรถนะ
บทที่ ๔ นี้จะกลาวถึงสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะซึ่งเปนหนึ่งในองคประกอบสําคัญ
ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๔.๑ แนวคิดพื้นที่ฐานของสมรรถนะกับการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ (Competency) หรื อ พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ผู ป ฏิ บั ติ
แสดงออกในระหวางการปฏิบั ติราชการอันเปนผลจากแรงจูงใจหรือแรงผลักดัน ภายในจิตใจ ที่จะสงผลต อ
ความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงที่รับผิดชอบอยูใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี การประเมินสมรรถนะ ก็
คือ การประเมินวา ผูปฏิบัตินั้นๆ ไดแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะทอนสมรรถนะที่ควรจะเปนของตําแหนง
หรือไม ประการใด หาก ผูปฏิบัตินั้นไดแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมอยางนอยเทากับพฤติกรรมที่ควรจะเปน
แลว ยอมถือไดวาผูปฏิบัตินั้นๆ มีสมรรถนะไดตามที่ตําแหนงที่รับผิดชอบ การที่ทําไดตามพฤติกรรมที่ ควรจะ
เปนหรือไมนั้นยอมสงผลถึงผลการปฏิบัติราชการของผูปฏิบัตินั้นๆ
การนําแนวคิดของสมรรถนะไปใชในการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุ คคล กระทําไดโดย
การจัดสรางเปนพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency dictionary) โดยพจนานุกรมนี้จะอธิบายถึงพฤติกรรม
ที่สะทอนสมรรถนะในแตละเรื่อง โดยจัดตามระดับ สมรรถนะตางๆ สําหรับรายละเอียดในเรื่องนี้ อาจศึกษา
เพิ่มเติมไดจาก คูมือสมรรถนะสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติ งานข าราชการส วนทองถิ่นหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
การประเมิ น สมรรถนะเป น การนํ า พจนานุ ก รมสมรรถนะมาใช กั บ การประเมิ น โดยนํ า
พฤติกรรมที่ระบุไวในสมรรถนะแตละเรื่องมาใชเปนเกณฑในการประเมิน
๔.๒ แนวทางในการประเมินสมรรถนะของสวนราชการ/สํานัก/กอง
ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกําหนดวา สวนราชการจะตองจัดให
มีการประเมิน สมรรถนะเป นสวนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยให นําคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินสมรรถนะไปใชในการคิดคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการ และการประเมินสมรรถนะนี้อยางนอย
ตองมีการประเมินสมรรถนะหลัก ๕ เรื่อง ซึ่งอิงกับพจนานุกรมสรรถนะมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นโดยสมรรถนะหลักดังกลาวประกอบดวย
(๑) การมุงผลสัมฤทธิ์
(๒) การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
(๓) ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
(๔) การบริการเปนเลิศ
(๕) การทํางานเปนทีม
จากขางตน จะเห็นไดวาสวนราชการมีอิสระที่จะเพิ่มเติมจากขอกําหนดพื้นฐานไดดังนั้นสวน
ราชการต างๆ อาจมี แนวทางและวิธีการประเมิน (หรือวัด) สมรรถนะที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสม ผู
ปฏิบัติจึงควรไดทําความเขาใจกับขอกําหนดซึ่งสวนราชการจะประกาศใชเป นการเฉพาะของสวนราชการเอง
ทั้งนี้ โดยทั่วไปจะครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้

-25๑. สมรรถนะที่ใชในการประเมิน : สวนราชการจะมีการกําหนดสมรรถนะเปนการเฉพาะของ
สวนราชการเพิ่ม เติม จากสมรรถนะหลัก ๕ เรื่องซึ่งกําหนดโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหรือไม ถามี
สมรรถนะที่เพิ่ มเติมนั้นคือเรื่องใด และมีการนิยามไวเปนพจนานุกรมสมรรถนะเชนใด มีการแจกแจงระดั บ
สมรรถนะของตําแหนงไวเปนเชนใด สมรรถนะที่ใชในการประเมิน
1.1) สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
(๑) การมุงผลสัมฤทธิ์
(๒) การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
(๓) ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
(๔) การบริการเปนเลิศ
(๕) การทํางานเปนทีม
1.2) สมรรถนะประจําผูบริหาร (สําหรับประเภทบริหารทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น)
1.3) สมรรถนะประจําสายงาย (อยางนอย 3 สมรรถนะ) สําหรับประเภทวิชาการ
และทั่วไป
๒. วิธีในการประเมิน : สวนราชการจะกําหนดวิธีการประเมิ น สมรรถนะโดยวิธีใดใน ๒ วิธี
ระหวา ง (๑) วิธีการประเมิน แบบ ๓๖๐ องศา และ (๒) การประเมินโดยให ผูป ระเมิ น หรือ ผูบั งคับ บั ญ ชา
ประเมิ นโดยการสั งเกตจากพฤติ ก รรมการแสดงออกที่เห็ น เด น ชั ด (Critical Incident Technique) ความ
แตกตา งระหวาง ๒ วิธีนี้อยูที่การประเมิน ๓๖๐ องศานั้น จะให มีผูป ระเมิน มากกวาหนึ่ง ซึ่งประกอบด วย
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา เปนตน โดยนําคะแนนการประเมินจากผูประเมินตางๆ มา
สรุปรวมกันเปนคะแนนการประเมิน

บทที่ ๕
การแจงผลการประเมินและแนวทางการใหคําปรึกษา
หลั งจากการประเมิน ผลการปฏิ บัติ ราชการ ผู บังคับ บั ญ ชาหรือ ผูป ระเมิน ตอ งแจงผลการ
ประเมินดังกลาวใหผูบังคับบัญชาหรือผูรับการประเมินทราบ การแจงผลการประเมินนี้จะตองดําเนินการใน ๒
กรณี คือ
(๑) การแจงผลการประเมินเปนรายบุคคล พรอมใหคําปรึกษา แนะนําเพื่อนําไปสูการพัฒนา
ผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งพฤติกรรม กอนเขาสูวงจรของการปฏิบัติราชการในรอบป งบประมาณใหมตอไป
ซึ่งในการแจงผลการประเมินกรณีนี้ตองใหผูรับการประเมินลงนามรับทราบดวย
(๒) การแจงผลการประเมินเฉพาะผูมีผลงานดีเดน และดีมาก ซึ่งเปนการประกาศใหทราบทั่ว
กัน เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงาน และเปนการยกยอง ชมเชย ผูที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเดน
และดีมาก ใหเปนที่ประจักษโดยทั่วกัน
๕.๑ การแจงผลการประเมินรายบุคคล

ผูประเมิน

๕.๑.๑ ขั้นตอนการดําเนินการ
ผูประเมินจัดเตรียมเอกสารแสดงผลการ
ประเมิน
ผูประเมินนัดหมายวันแจงผลการประเมิน

ผูประเมิน
 แจงผลการประเมนดวยวาจา
 ใหคําปรึกษาแนะนําเพิ่มเติม

ไมยอมรับผลการประเมิน

ผูร ับการประเมิน

- แบบฟอรมสรุปผลการ
ประเมิน
- คะแนนผลการประเมิน
- หลักฐาน/คํานะนํา

ไมยอมลงนามรับทราบ
ผลการประเมิน

ผูประเมินขอใหพยานลง
นามยืนยันการแจงผลฯ

ยอมรับผลการประเมิน
ลงนามรับทราบใน
แบบสรุปผลการ
ประเมิน

-27๕.๑.๒ สาระสําคัญที่ผูประเมินควรแจงตอผูรับการประเมิน
๑) แจงผลคะแนนรวมผลการประเมินที่ผูรับการประเมินรายนั้น ๆ ไดรับ ทั้งในสวน
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน และคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) วาไดคะแนนรวมอยูในระดับ
ใด เชน ดีเดน ดีมาก ดี เปนตน
๒) ชี้ใหเห็นจุดเดนและประเด็นที่ผูรับการประเมินควรตองพัฒนาเพิ่มเติมใหดียิ่งขึ้น
ในสวนของผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
กรณี
ผูไดรับการประเมินได
คะแนนระดับ “ดี”ขึ้นไป

การชี้แจง คําแนะนํา
- ชี้ใหเห็นจุดเดน และแนะนําแนวทางที่ผูรบั การประเมินจะพัฒนาเพิ่มเติม
- หารือแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม

ผูรับการประเมินไดรับ
คะแนน “พอใช”หรือ
“ตองปรับปรุง”

- ชี้แนะประเด็นขอบกพรองที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขทั้งในสวนของงาน
และพฤติกรรม
- หาจุดเดน (ที่มี) เพื่อกระตุนใหผูรับประเมินมีกําลังใจปฏิบัติหนาที่ตอไป
- หารือเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนางาน และพฤติกรรม

๕.๒ การแจงผลการประเมินระดับดีเดน และดีมาก
การแจ งผลการประเมิ น ระดั บ “ดี เด น ” และ “ดี ม าก” เมื่ อ สํ า นั ก /กองพิ จ ารณาผลการ
ประเมินเสร็จสิ้นแลว สามารถแจงผลการประเมินกรณีนี้ โดยประกาศชื่อใหทราบทั่วกันไดในระดับสํานัก/กอง
ก็ ได หรือหากตองการใหเปนการแจงผลภาพระดับ สํา นั ก/กองอาจสงผลการประเมิน นั้น ใหห น วยงานการ
เจาหนาที่รวบรวมเพื่อประกาศรวมระดับตอไปก็ได
๕.๓ แนวทางการใหคําปรึกษาหารือแกผูรับการประเมิน
ในชวงของการแจงผลกาประเมิน เปนโอกาสใหผูประเมินและผูรับการประเมินหารือรวมกัน
เพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงพฤติกรรม รวมทั้งยังเปนชวงเวลาของการติชมและกระตุนใหผูรับการประเมินพัฒนา
ตนเอง
สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึง คือ การใหคําปรึกษาที่ดีนั้นตองทําดวยวิธีที่แตกตางกัน ตามผลงาน
หรื อตามศักยภาพของผูรับการประเมิน ทั้งยังตองระมั ดระวังแมในกรณีของการแสดงความชื่น ชมผูรับการ
ประเมินที่มีผลการปฏิบัติราชการดี นอกจากนี้ผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินควรจะตองเตรียมตัวเพื่อรับมือกับ
บรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในสถานการณของการแจงผลการประเมินดวย
สิ่งที่ไมควรทําในการใหคําปรึกษา แนะนําในการแจงผลการประเมิน
• ไมรบั ฟงความคิดเห็นผูรบั การประเมิน คิดวาตนเองรูดีวาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผูรับการประเมิน
คืออะไรและคิดวารูดีวาสถานการณที่เกิดขึ้น คืออะไร
• กลาวแนะนํากวางๆ วาใหทํางานดีขึ้นและมากขึ้น
• แสดงความไมมั่นใจตอความสามารถของผูรบั การประเมิน
• ใหแตคาํ ปรึกษาชี้นะเชิงลบ
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แนวทางและขอพึงระวังในการใหคําติชมผูรับการประเมิน
• พึงระลึกเสมอวา การแสดงความชื่นชมผลงานดีเปนการเนนย้ํา และใหรางวัลรวมทั้งเปนการ
เสริมแรง/กําลังใจเพื่อใหผูไดรับคําชมอยากแสดงผลงานเชนนั้นในโอกาสตอไป
• คําชมตองจริงใจ เฉพาะเจาะจงวาชมเรื่องอะไร และใหคําชมเฉพาะในเรื่องที่บุคคลผูรับคํา
ชมเปนผูลําบากตรากตรําสรางผลงานขึ้นมาจริง
• คําชม/การใหความดีความดีความชอบตอบแทนผลงานดี เปนการสรางความเชื่อมั่นใน
ตนเอง
• การติชมตองเนนที่เหตุการณซ่งึ เฉพาะเจาะจงและสามารถแสดงใหเห็นชัดถึงการปรับปรุง
พัฒนาได
• เนนการติชมผลงานหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับงาน ไมใชนิสัยสวนตัวของผูรับการประเมิน
ซึ่งอาจไมมีผลตองาน
• ผูรับคําติชมอาจคิดวามีความหมายแฝงอื่นๆ มากกวาที่ผูพูดไดแสดงออกดวยวาจา เมื่อใหคํา
ติชมจึงควรใสใจดวยวาผูรบั คําติชมมีปฏิกิริยาอยางไร
๕.๔ ตัวอยางแนวทางการจัดการในสถานการณของการแจงผลการประเมิน

ปฏิกิริยา

รองให

ไมรับฟง

โกรธ

สถานการณ

แนวทางการจัดการ

เมื่ อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาแจ ง ผลการประเมิ น ผูบังคับบัญชาบอกให นางสาว ก. รูวา
และใหคําแนะนําแกนางสาว ก. ผูรับการ รองไหจึงทําการใหคําปรึกษาแนะนํา
ประเมินปรากฏวาเธอรองให
นางสาว ข. ทํางานไมดี แตเธอเชื่อวาเธอ
มี ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ดี เมื่ อ
ผู บั งคั บ บั ญ ช าชี้ แ น ะ ว า เธอจะต อ ง
ปรับ ปรุงการทํ างานเธอกลับ หัวเราะ ไม
เห็ นดวย และเห็น วาสิ่ งที่ ไดรับ คํา นะนํา
เปนเรื่องไรสาระ

ผู บั ง คั บ บั ญ ชาควรถามนาง ข. ให
ชั ด เจ น ขึ้ น ว า เธอ ไม เห็ น ด วย กั บ
ผูบังคับ บั ญ ชาในเรื่อ งอะไร หลัง จาก
นั้ น ควรอธิ บ ายเหตุผ ลที่ ชั ดเจนให ฟ ง
อี ก ครั้ ง หนึ่ ง พร อ มแสดงหลั ก ฐานที่
ชั ด เจ น ให เห็ น ว าน าง ข .จ ะต อ ง
ปรับปรุงงานของเธอ

นาย ค. เป น คนที่ ก ระตื อ รื อ ร น ในการ
ทํ างาน แ ต มั ก จ ะ ทํ างาน ผิ ด พ ล าด
เนื่ อ งจากเป น คนไม ส นใจรายละเอี ย ด
ปลี ก ย อ ยของงาน เมื่ อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ชี้ ใหเห็ น ถึ งจุด บกพรอ งในขอ นี้เขาโกรธ
และบอกวาเขาทํางานหนักมาก (ซึ่งเปน
ความจริง) และกลาวโทษผูบังคับ บัญ ชา
ว า ที่ ผู บั งคั บ บั ญ ช าม าต อ ว า เข านี้
เนื่องจากไมชอบ นาย ค. เปนการสวนตัว

ผู บั ง คั บ บั ญ ชาควรอยู ในความสงบ
แสดงความเห็น ใจ บอกให นาย ค. รู
วาผูบังคับบัญชารูดีวาเขาทํางานหนัก
แต ก็ ส ามารถปรั บ ปรุ ง ให ดี ยิ่ ง ขึ้ น อี ก
และใหเนนย้ําการใหคําปรึกษาแนะนํา
ที่ชัดเจนในประเด็นที่เฉพาะเจาะจงอีก
ครั้ ง หนึ่ ง โดยยกตั ว อย า งและแสดง
หลั กฐานพรอมทั้ งแนะนําวิธีการหรื อ
หาแน วการพั ฒ น าวิ ธี ก ารทํ า งาน
รวมกัน

-29๕.๕ บทบาทของผูรับการประเมินในการรับฟงคําปรึกษาแนะนํา
• รับฟงและทําความเขาใจอยางดี พยายามที่จะไมดวนตัดสินหรือตัดบทวาสิ่งที่ไดรับฟงเปน
เรื่องจริง ควรพยายามตั้งใจฟงใหเขาใจอยางแทจริง
• ขอคํ า ชี้ แ จงหากไม เข า ใจ เพื่ อ ให แ น ใ จว า เข า ใจสิ่ ง ที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาพู ด เช น ขอให
ผูบังคับบัญชายกตัวอยางหรือขอทราบความคาดหวังของผูบังคับบัญชา
• อยาดวนปกปองการกระทําของตัวเอง พยายามรับฟงการใหคําปรึกษาชี้แนะใหเจนกอน
• อยาเถี ยง สิ่งที่ ผูบั งคับ บั ญ ชาพู ดเพราะเปน สิ่งที่เขาประสบและเป น ความคิ ดเห็ นของเขา
ดังนั้นจึงไมมีประโยชนที่จะเถียงเพื่อเอาชนะ เนื่องจากการรับฟงความเห็น ของผูบังคับบัญ ชาและการพู ดคุย
ลักษณะนี้จะเปนประโยชนในแงของการพัฒนา การโตเถียงจะทําใหผูบังคับบัญชาไมสามารถใชเวลาในการให
คําปรึกษาชี้แนะไดอยางเต็มที่
• พิจารณาไตรตรองคําปรึกษาชี้แนะที่ไดรับคําปรึกษาชี้แนะในลักษณะนี้หรือไม หรือพิจารณา
ถามตัวเองวาเคยไดรับการชี้แนะในลักษณะนี้หรือไม และตองการจะใชประโยชนจากการชี้แนะหรือไม จะเกิด
อะไรขึ้นถาตนเองไมสนใจคําชี้แนะนี้ และจะสามารถใชประโยชนจากคําชี้แนะนี้ใหเกิดประสิทธิ ภาพกับการ
ทํางานไดมากที่สุดอยางไร

พจนานุกรม
สมรรถนะหลัก

พจนานุกรม
สมรรถนะประจําผูบริหาร

พจนานุกรม
สมรรถนะประจําสายงาน

ภาคผนวก

(ตัวอยาง) แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสวนทองถิ่น
รอบการประเมิน

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

1 ตุลาคม 2558
1 เมษายน 2559

ถึง 31 มีนาคม 2559
ถึง 30 กันยายน 2559

ขอมูลประวัติสวนตัว
ผูรับการประเมิน
ชื่อ – นามสกุล..........................................................................
ประเภทตําแหนง.......................................................................
ผูประเมิน
ชื่อ – นามสกุล.........................................................................

ตําแหนง....(ชื่อตําแหนงในสายงาน)..................................
ตําแหนงเลขที่...................................................................

ระดับตําแหนง....................................................
สังกัด………………..........................…………………………

ตําแหนง.....(ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน).......................

สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (รอยละ 70 )
สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (รอยละ 70 )

น้ําหนักรวม

70

2

คะแนนที่ได

3

1

2

3

3.5

1

2.5

3

เชิงประโยชน
(10)
0.5

2

2.5

1

เชิงคุณภาพ
(9)
1.5

เชิงปริมาณ
(8)
0.5

เชิง
ประโยชน
(6)

2.5

เชิง
คุณภาพ
(5)

1.5

น้ําหนัก เชิง
(2) ปริมาณ
(4)

0.5

โครงการ/งาน/
กิจกรรม
(1)

ผลการปฏิบัติงาน (7)

1.5

เปาหมาย (3)

4

รวมคะแนนผล
การปฏิบัติงาน
(11)
=(8)+(9)+
(10)

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
(12)
= (2) x (11)
10

เหตุผลที่ทําให
งานบรรลุ/
ไมบรรลุ
เปาหมาย
(13)

-2สวนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ (สมรรถนะ) (รอยละ 30) สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น และบริหารทองถิ่น
ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)

น้ําหนัก
(2)

ระดับ
ที่คาดหวัง/ตองการ
(3)

ระดับ
ที่ประเมินได
(4)

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
4. การบริการเปนเลิศ
5 การทํางานเปนทีม
สมรรถนะประจําผูบริหาร
1. การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเปนผูนํา
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ
น้ําหนักรวม

30

คะแนนรวม

คะแนนที่ได
(๕)

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)
5

ระบุเหตุการณ/พฤติกรรม
ที่ผูรบั การประเมินแสดงออก
(๗)

-3สวนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ (สมรรถนะ) (รอยละ 30) สําหรับตําแหนงประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)

ระดับ
น้ําหนัก ที่คาดหวัง/ตองการ
(2)
(3)

ระดับ
ที่ประเมินได
(4)

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
4. การบริการเปนเลิศ
5 การทํางานเปนทีม
สมรรถนะประจําสายงาน (อยางนอย 3 สมรรถนะ)
1. ...........................................................................................
2. ..........................................................................................
3. ..........................................................................................
น้ําหนักรวม

30

คะแนนรวม

คะแนนที่ได
(๕)

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)
5

ระบุเหตุการณ/พฤติกรรม
ที่ผูรบั การประเมินแสดงออก
(๗)

-4สรุปผลการประเมิน
คะแนน
(รอยละ)
70

องคประกอบการประเมิน
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

ผลการประเมิน
(รอยละ)

หมายเหตุ

30

คะแนนรวม

100

ระดับผลการประเมิน
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ดีเดน
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง

(รอยละ 90 ขึ้นไป)
(รอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90)
(รอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80)
(รอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70)
(ต่ํากวารอยละ 60)

สวนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน/
สมรรถนะที่เลือกพัฒนา
(1)

วิธีการพัฒนา
(2)

ชวงเวลาที่ตองการพัฒนา
(3)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(4)

-5สวนที่ 4 ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ชื่อ-นามสกุล (ผูรับการประเมิน)...............................................................................ตําแหนง...................................................................ไดเลือกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สรรถนะ) เพื่อขอรับการประเมิน โดยรวมกับผูประเมินกําหนดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเปาหมายตัวชี้วัด รวมทั้งกําหนดน้ําหนัก
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงานในแตละสมรรถนะ พรอมไดลงลายมือชื่อรับทราบขอตกลงในการปฏิบัติราชการรวมกันตั้งแตเริ่มรอบ
ระยะเวลาการประเมินแลว
ลงชื่อ.....................................................(ผูรับการประเมิน)
(…………...............................………)
ตําแหนง...............................................
วันที่.......................................................

ลงชื่อ........................................................(ผูประเมิน)
(.....................................................)
ตําแหนง.................................................
วันที่..........................................................

สวนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
( ) ไดรับทราบผลการประเมิน และแผนพัฒนาปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลแลว

( ) ไดแจงผลการประเมิน และผูรับการประเมิน
ไดลงนามรับทราบแลว

ลงชื่อ.................................................. (ผูรับการประเมิน)
(..................................................)
ตําแหนง ...........................................................
วันที่ .................................................................

ลงชื่อ........................................................(ผูประเมิน)
(.........................................................)
ตําแหนง .............................................................
วันที่ .................................................................

( ) ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่............................
แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ
โดยมี........................................................ เปนพยาน
ลงชื่อ ...................................................... พยาน
(.......................................................)
ตําแหนง.....................................................
วันที่ .........................................................

-6สวนที่ 6 ความเห็นของผูบงั คับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ผูบงั คับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

( ) เห็นดวยกับผลการประเมินขางตน
( ) มีความเห็นตาง ดังนี.้ .....................................................................................

( ) เห็นดวยกับผลการประเมินขางตน
( ) มีความเห็นตาง ดังนี้ .................................................................................................

ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง ...............................................................
วันที่ ...............................................................

ลงชื่อ.............................................................................
(……………………….………………..……………………….)
ตําแหนง …………………………………………………………
วันที่ ..........................................................................

สวนที่ 7 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สวนที่ 8 ความเห็นของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

( ) เห็นชอบตามที่เสนอ
( ) มีความเห็นตาง ดังนี้....................................................................................

( ) เห็นดวยกับมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
( ) มีความเห็นตาง ดังนี้...............................................................................................

คะแนนที่ควรไดรับรอยละ...................
ลงชื่อ....................................................................
(..........................................................)
ตําแหนง ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
วันที่ ............................................................

คะแนนที่ควรไดรับรอยละ...................
ลงชื่อ........................................................................
(…………………..…………….................………….)
ตําแหนง.......นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ..…
วันที่ ........................................................

คําอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น
รอบการประเมิน
ใหผูรับการประเมินเปนผูกรอกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปถัดไป และครั้งที่ ๒ ระหวาง
วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปเดียวกัน
ขอมูลประวัติสวนตัว
ในสวนนี้เป นขอมูลประวัติสวนตัวของผูรับการประเมิน ไดแก ชื่อ นามสกุล ตํา แหนง (ชื่อตําแหนงในสายงาน) ระดับตําแหนง ประเภทตําแหนง เลขที่
ตําแหนง และสังกัด รวมถึงขอมูลของผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูประเมิน
สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ในสวนนี้จะเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนรอยละ 70 ประกอบดวย
 โครงการ/งาน/กิจกรรม ใหประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใช
ทรัพยากร ซึ่งผูรับการประเมินเปนผูกรอกตัวชี้วัดโครงการ/งาน/กิจกรรม ที่ไดรับมอบหมายและมีการตกลงรวมกับผูประเมินตั้งแตตนรอบการประเมิน โดยใหกําหนดตัวชี้วัดไม
นอยกวา
จํานวน 2 ตัว เพื่อใหครอบคลุมมิติในการประเมินที่ สําคัญได โดยไมเปน ภาระต อการประเมินมากเกินไป ดังนั้น ตัวชี้ วัดที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการนี้ จึงควรเปนตัวชี้วัดที่สําคัญและไมควรมีจํานวนมากนัก
 น้ําหนัก ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเปนผูกรอกคาน้ําหนักแตละตัวชี้วัดที่มีการตกลงรวมกับผูประเมิน โดยตัวชี้วัดแตละตัวควรมีน้ํ าหนักไมนอยกวารอยละ 10
ดังนั้น หากพบตัวชี้วัดใดที่มีน้ําหนักนอยกวา ๑๐% ควรพิจารณาตัดตัวชี้วัดนั้นออก และกระจายน้ําหนักใหกับตัวชี้วัดที่เหลือ ทั้งนี้ หากตัวชี้วัดตัวนั้นมีความสําคัญไมสามารถตัด
ออกได
ควรปรับคาน้ําหนักของตัวชี้วดั ใหม ซึ่งหากตัวชี้วัดนั้นมีความสําคัญจริงน้ําหนักก็ไมควรนอยกวา ๑๐%

-2 เปาหมาย ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเปนผูกรอกคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัดที่มีการตกลงรวมกับผูประเมิน ซึ่งคาเปาหมายตองสอดคลองกับผลงานที่
คาดหวังในชวงระยะเวลารอบการประเมิน และคาเปาหมายของผูประเมินหรือหนวยงาน ประกอบดวยเปาหมาย 3 มิติ ดังนี้
1) เชิงปริมาณ หมายถึง ผลงานที่เปนจํานวนวัดได
2) เชิงคุณภาพ หมายถึง ความถูกตอง ความสมบูรณ และความเรียบรอยของผลงาน
3) เชิงประโยชน หมายถึง ความรวดเร็วหรือความตรงตามเวลาที่กําหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร
 ผลการปฏิบัติงาน สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกคาคะแนน โดยเปรียบเทียบผลสําเร็จของงานกับเปาหมายที่ตกลงรวมกันไวในแตละมิติ ตั้งแตตนรอบ
โดยผลสําเร็จของงานที่ทําได สามารถเทียบเปนคะแนนได ดังนี้
ผลสําเร็จของงานเทียบกับเปาหมาย
(เชิงปริมาณ (8) และเชิงคุณภาพ (9))
(รอยละ)
ไมถึงรอยละ 60 ของเปาหมาย
ตั้งแตรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70 ของเปาหมาย
ตั้งแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80 ของเปาหมาย
ตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90 ของเปาหมาย
ตั้งแตรอยละ 90 ถึงรอยละ 100 ของเปาหมาย
เกินกวาเปาหมายที่กําหนด

คะแนน
0.5
1
1.5
2
2.5
3

ผลสําเร็จของงานเทียบกับเปาหมาย
(เชิงประโยชน (10))
(รอยละ)
ไมถึงรอยละ 70 ของเปาหมาย
ตัง้ แตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 75 ของเปาหมาย
ตัง้ แตรอยละ 75 แตไมถึงรอยละ 80 ของเปาหมาย
ตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 85 ของเปาหมาย
ตั้งแตรอยละ 85 แตไมถึงรอยละ 90 ของเปาหมาย
ตั้งแตรอยละ 90 แตไมถึงรอยละ 95 ของเปาหมาย
ตั้งแตรอยละ 95 ถึงรอยละ 100 ของเปาหมาย
เกินกวาเปาหมายที่กําหนด

คะแนน
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4

-3 รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกคะแนนที่ประเมินได โดยนําคะแนนจากชองผลการปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ+เชิงคุณภาพ
+ เชิงประโยชน) ที่ประเมินไดมารวมกัน โดยมีคะแนนเต็มแตละตัวชี้วัดเทากับ 10 คะแนน
 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกผลการประเมินตามสูตรคํานวณ ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ของงาน = (น้ําหนัก x รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน)/10 (ตัวเลขทศนิยม 2 ตําแหนง)
 เหตุผลที่ทําใหงานบรรลุ/ไมบรรลุเปาหมาย สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมิ นเปนผูกรอกโดยใหระบุ เหตุผลที่ทํ าใหงานบรรลุ เป าหมายหรือไมบรรลุเปาหมายในรอบ การ
ประเมินนั้นๆ
สวนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
ในสวนที่จะเปนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สัดสวนรอยละ 30 ประกอบดวย
 ตัวชี้วัดสมรรถนะ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงแตละตําแหนง ดังนี้
(1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเปนคุณลักษณะรวมของขาราชการทุกคนที่จําเปนตองมีเพื่อเปนการหลอหลอมใหเกิด
พฤติกรรม และคานิยมที่พึงประกาศรวมกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ประชาน และประเทศชาติ ประกอบดวย
1.1) การมุงผลสัมฤทธิ์
1.2) การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
1.3) การเขาใจในองคกรและระบบงาน
1.4) การบริการเปนเลิศ
1.5) การทํางานเปนทีม
(2) สมรรถนะประจําผูบริหาร (Managerial Competency) คือ สมรรถนะที่ผูบริหารจําเป นตองมีในฐานะผู นําหรือผูบังคับบัญชาที่มีป ระสิทธิภาพ เพื่อนําทีมงานหรือ
ผูใตบังคับบัญชาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร โดยใชประเมิน เฉพาะตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น และ
ประเภทอํานวยการทองถิ่น ประกอบดวย
2.1) การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
2.2) ความสามารถในการเปนผูนํา
2.3) ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4) การคิดเชิงกลยุทธ

-4(3) สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) คือ สมรรถนะที่กําหนดเฉพาะสําหรับตําแหนง/สายงานตางๆ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาที่ผูดํารงตําแหนง
นั้นๆ สามารถปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร (ปรากฏตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง) โดยใชประเมินเฉพาะตําแหนงประเภท
วิชาการ และประเภททั่วไป โดยตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเปนผูกรอกสมรรถนะประจําสายงานที่ตกลงรวมกันกับผูประเมิน อยางนอยจํานวน 3 สมรรถนะ
 น้ําหนัก ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเปนผูกรอกคาน้ําหนักแตละสมรรถนะที่มีการตกลงรวมกับผูประเมิน สําหรับการกําหนดคาน้ําหนักของสมรรถนะหลัก
ซึ่งเปนสมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเปนคุณลักษณะรวมของขาราชการทุกคนที่จําเปนตองมี ควรกําหนดคาน้ําหนักสมรรถนะหลักของขาราชการทุกคนในองคกร
(อปท.) หรือหนวยงาน (สํานัก/กอง/สวนราชการ) ในระดับที่เทากัน
 ระดับที่คาดหวัง/ตองการ ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมิ นเปนผูกรอกโดยใหระบุ ระดั บที่ตองการของแตละสมรรถนะตามมาตรฐานกําหนดตําแหน งแตละ
ตําแหนง (บังคับเลือก)
 ระดับที่ประเมินได สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกระดับที่ประเมินได โดยผูประเมินพิจารณารายละเอียดพฤติกรรมในพจนานุกรมสมรรถนะของพนักงาน
สวนทองถิ่นที่ละรายการจนถึงระดับสมรรถนะที่กําหนด
 คะแนนที่ได สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกคะแนนที่ไดตามแนวทางการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. ผูประเมินตองพิจารณาวาผูถูกประเมินนั้นๆ กําหนดใหมีระดับสมรรถนะที่ตองการในระดับใด พฤติกรรมที่จะใชเปนหลักฐานในการประเมินไดแก พฤติกรรม
ทุกราย
ที่ปรากฏในพจนานุกรมระดับสมรรถนะหลัก ตั้งแตตนจนถึงระดับสมรรถนะหลักทีต่ องการหรือที่ปรากฏนั้นๆ
2. ในการประเมินสมรรถนะหนึ่งๆ ผูประเมินจะพิจารณาจากสมรรถนะหลักแตละสมรรถนะโดยประเมินและใหคะแนนตามหลักเกณฑการใหคะแนนสมรรถนะ
หลัก และบันทึกผลการใหคะแนนลงในแบบฟอรมที่กําหนด รวมทั้งระบุเหตุการณ/พฤติกรรมที่ผูรบั การประเมินแสดงออก
ตัวอยางเชน : นาง ข. เปนนักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชํานาญการ ซึ่งตามหลักเกณฑ นาง ข. ตองมีระดับสมรรถนะหลักที่ตองการดานการบริการเปนเลิศ ที่
ระดับที่ 2 ดังนั้น ในการประเมินผูประเมินจะทําการประเมิ นสมรรถนะหลักดังกลาวครอบคลุมพฤติกรรมทั้งหมดตามที่ระบุ ไวในพจนานุกรมระดับสมรรถนะ ตั้งแตระดับที่ 1
จนถึงระดับที่ 2
3. ผูประเมินพิจารณารายละเอียดพฤติ กรรมในพจนานุกรมระดับสมรรถนะทีละรายการจนถึงระดับสมรรถนะที่กําหนด ทําการนับรายการพฤติกรรมที่ผูรับ
การประเมินทําไดครบถวนตามที่ระบุไวโดยเปนพฤติกรรม ที่ทําได ชัดเจน เห็นประจักษและสม่ําเสมอ 80 % ขึ้นไป ทั้งนี้ ไมใหนับพฤติกรรมที่ผูรับการประเมินยังไมได
ทําไดไมดีหรือไมครบถวน หรือยังมีจุดบกพรองตองปรับปรุง หลังจากนั้นใหนํารายการพฤติกรรมที่ประเมินไดไปเทียบกับหลักเกณฑการใหคะแนนสมรรถนะ ตามตาราง
เปรียบเทียบ
คาคะแนน ดังนี้

-5ระดับที่ตองการ/คาดหวัง
(ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง)
ระดับที่ประเมินได

ระดับทีค่ าดหวัง/ตองการ 0
ระดับทีค่ าดหวัง/ตองการ 1
ระดับทีค่ าดหวัง/ตองการ 2
ระดับทีค่ าดหวัง/ตองการ 3
ระดับทีค่ าดหวัง/ตองการ 4
ระดับทีค่ าดหวัง/ตองการ 5

ระดับที่ประเมินได ระดับที่ประเมินได ระดับที่ประเมินได ระดับที่ประเมินได ระดับที่ประเมินได ระดับที่ประเมินได
0
1
2
3
4
5
0 คะแนน
0 คะแนน
0 คะแนน
0 คะแนน
0 คะแนน
0 คะแนน

0 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

0 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

0 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน

0 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน

0 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

ความหมายของคาคะแนนในแตละระดับ ดังนี้
5 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดมากกวาระดับทีค่ าดหวังหรือตองการ 1 ระดับขึ้นไป
4 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดเทากับระดับทีค่ าดหวังหรือตองการ
3 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดนอยกวาระดับทีค่ าดหวังหรือตองการ 1 ระดับ
2 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดนอยกวาระดับทีค่ าดหวังหรือตองการ 2 ระดับ
1 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดนอยกวาระดับทีค่ าดหวังหรือตองการ 3 ระดับ
0 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดต่ําที่สุด/ไมแสดงออกพฤติกรรม/สมรรถนะ
ทั้งนี้ การกําหนดคาคะแนนดังกลาวเพื่อเปนการกระตุนและผลักดันใหขาราชการแสดงออกพฤติกรรมในระดับที่ดีขึ้นมากกวาระดับที่คาดหวังหรือตองการ ซึ่ง
หากขาราชการแตละคนสามารถแสดงพฤติกรรมหรือสมรรถนะไดตามเปาหมายหรือเกินกวาเปาหมายที่กําหนด จะทําใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิด
ประโยชนตอหนวยงานและองคกร

-6 ผลการประเมิน สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกผลการประเมินตามสูตรคํานวณ ดังนี้ ผลการประเมิน = (น้ําหนัก x คะแนนที่ได) /5 (ตัวเลขทศนิยม 2
ตําแหนง)
 ระบุเหตุการณ/พฤติกรรมที่ผูรับการประเมินแสดงออก สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกโดยใหระบุเหตุการณ หรือพฤติกรรมที่ผูรับการประเมินแสดงออก
ในแตละสมรรถนะในรอบการประเมินนั้นๆ
สรุปผลการประเมิน
ในสวนนี้ผูป ระเมิน เป นผูก รอกสรุป ผลการประเมิ น ผลการปฏิบั ติ งานโดยรวบรวมคะแนนการประเมินจากสวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ข องงาน และส วนที่ 2
พฤติกรรม การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
ระดับผลการประเมิน
ผูประเมินเปนผูกรอก โดยนําผลการประเมินของผูรับการประเมินมาเทียบกับชวงคะแนน 5 ระดับที่กําหนด
1. ดีเดน
(รอยละ 90 ขึ้นไป)
2. ดีมาก
(รอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90)
3. ดี
(รอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80)
4. พอใช
(รอยละ 60 แตไมถงึ รอยละ 70)
5. ตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60)
สวนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัตริ าชการรายบุคคล
ในสวนนี้เปนการวางแผนรวมกันระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน เพื่อกําหนดกิจกรรมในการพัฒนางาน/สมรรถนะของผูรับการประเมินในรอบการ
ประเมินถัดๆ ไป โดยควรเลือกงาน/สมรรถนะที่ ตองการพั ฒนาใหดีขึ้ น ซึ่ งควรเปน งาน/สมรรถนะ ที่ มีผลการประเมินต างจากระดับเปาหมาย หากไมมีใหเลือกงาน/
สมรรถนะที่คาดวา จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานในอนาคตหรือที่ตองการพัฒนาตามความสนใจสวนตัว

-7สวนที่ 4 ขอตกลงการปฏิบตั ิราชการ
ในสวนนี้ใหผูประเมินกับผูรับการประเมินลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานในสวนที่ 1 และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ในสวนที่ 2 เพื่อขอรับการประเมินตั้งแตตนรอบการประเมิน
สวนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
ในสวนนี้เมื่อสิ้นรอบปงบประมาณ ใหผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการ
ประเมิน กรณีที่ผูรับการประเมินไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบการประเมิน ใหพนักงานสวนทองถิ่นอยางนอยหนึง่ คน ลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมิน
ดังกลาว
สวนที่ 6 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
ในสวนนี้ใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี) เปนผูพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมิน กอนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น
สวนที่ 7 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในสวนนี้ใหประธานคณะกรรมกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนทองถิ่น เปนผูกรอกรายละเอียดตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
กอนนําเสนอนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 8 ความเห็นของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในสวนนี้ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับค
วามเห็นตอมติของคณะกรรมการการกลั่นกรอง

การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation – ACH)
คําจํากัดความ:ความตั้งใจ และความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานเพื่อใหไดผลงานตามเปาหมายและมาตรฐานที่องคกรกําหนดไวอยางดีที่สุด อีกทั้งหมายความรวมถึงความมุงมั่นในการปรับปรุงพัฒนาผลงานและ
กระบวนการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยูเสมอ
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: แสดงความพากเพียรพยายาม และตั้งใจทํางานใหดี
•มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทางาน และตรงตอเวลา
•มีความรับผิดชอบในงาน สามารถสงงานไดตามกําหนดเวลา
•ตั้งใจ และพากเพียรพยายามทางานในหนาที่และในสวนของตนใหดีตามที่ไดรับมอบหมาย
•แสดงความประสงคหรือขอคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานของตนใหดียิ่งๆขึ้นไป
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และสามารถทางานไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว หรือตามมาตรฐานขององคกร
•ทํางานไดผลงานตามเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนด หรือเปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ
•มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส ตรวจตราความถูกตองของงาน เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ
•กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทางานเพื่อใหไดผลงานที่ดีตามมาตรฐานขององคกร
•หมั่นติดตามผลงาน และประเมินผลงานของตนเพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานขององคกร
•คิดหาวิธีการใหมๆ ในการปรับปรุงงานของตนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยูเสมอ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อพัฒนาผลงานใหโดดเดนเกินกวาเปาหมายมาตรฐานที่องคกรกําหนด
•ปรับปรุงวิธีการที่ทาใหทางานไดดีขนึ้ เร็วขึ้น มีคณ
ุ ภาพดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
•ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบ และวิธีการทางานใหมีคุณภาพ เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดนและเกินกวาเปาหมายที่องคกรกําหนดไว
•เสนอหรือทดลองวิธีการทางานแบบใหมที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิม เพื่อใหไดผลงานตามที่กําหนดไว
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และอุตสาหะมานะบากบั่นเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ทาทาย หรือไดผลงานที่โดดเดน และแตกตางอยางไมเคยมีใครทาไดมากอน
•บรรลุเปาหมายที่ทาทายในงานที่ยากหรือไมเคยมีใครทาไดมากอน โดยใชวิธีการพัฒนาระบบ ประยุกต และบริหารจัดการ เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน และแตกตางอยางที่ไมเคยมีผูใดในองคกรกระทําไดมากอน
•กําหนดเปาหมายที่ทาทาย และเปนไปไดยาก เพื่อทาใหไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด
•ทําการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน และแตกตางไมเคยมีใครทาไดมากอน
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และอุทิศตนเพื่อองคกร และประเทศชาติ
•อุทิศตน ธํารงความถูกตอง และยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงขององคกร หรือประเทศชาติแมในสถานการณที่อาจสรางความลาบากใจให หรือแมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอความมั่นคงในตําแหนง

หนาที่การงาน หรืออาจเสียงภัยตอชีวิต
•ไมประพฤติปฏิบัติตนเพื่อฉอฉลหรือเอาประโยชนสว นตนเปนที่ตั้งทั้งในเชิงวิสัยทัศน กลยุทธ และนโยบายขององคกร โดยมุงเนนประโยชนสวนรวมเพื่อองคกร ประชาชน และประเทศชาติเปนสําคัญ

การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม (Integrity-ING)
คําจํากัดความ : การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุงประโยชนของประชาชน
สังคม ประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน เพื่อเปนกาลังสําคัญในการสนับสนุนผลักดันใหภารกิจหลักขององคกรบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: ปฏิบตั ิหนาที่ดวยความถูกตองตามหลักกฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัย
•ปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตองตามหลักกฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัยที่หนวยงาน และองคกรกําหนดไว
•มีจิตสานึกในการปฏิบัติตนในหนาที่ความรับผิดชอบ/ตําแหนงงานของตนใหถูกตองตามกฎระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐานของหนวยงานและองคกร
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และมีสัจจะเชื่อถือได
•มีสัจจะเชื่อถือได และรักษาวาจา พูดอยางไรทําอยางนั้น ไมบิดเบือนอางขอยกเวนใหตนเอง
•เปนคนตรงไปตรงมา กลาพูด และกลาแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา เพื่อใหเกิดความถูกตองในการปฏิบัติงานของหนวยงานและองคกร
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และยึดมั่นและแนวแนในจรรยาบรรณ หลักคุณธรรม ยุติธรรม และปฏิบตั ิตนกับผูอ่นื อยางเทาเทียมกัน
•ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือผลประโยชนสวนตน
•ยึดมั่นและมีความแนวแนในหลักการ คุณธรรม และประพฤติปฏิบัติตนกับผูอื่นอยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติกับผูอื่น
•ยึดหลักความยุติธรรม และความเปนธรรมเปนที่ตั้ง แมตองกระทบกับบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ที่สูงกวา
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และธํารงความถูกตองเพื่อองคกร
•ธํารงความถูกตอง ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงขององคกรแมในสถานการณที่อาจสรางความลาบากใจให
•ตัดสินใจในหนาที่ หรือปฏิบัติงานดวยความถูกตอง โปรงใส ซื่อสัตยสุจริต แมผลของการปฏิบัติอาจสรางศัตรูหรือกอความไมพึงพอใจใหแกผูที่เกี่ยวของหรือเสียประโยชน
•เสียสละความสุขสบาย ประโยชนสวนตน ตลอดจนความพึงพอใจสวนตนหรือของครอบครัว โดยมุงใหภารกิจในหนาที่สัมฤทธิ์ผลและเนนประโยชนขององคกรเปนที่ตั้ง
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และอุทิศตนเพื่อองคกร และประเทศชาติ
•อุทิศตน ธํารงความถูกตอง และยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงขององคกร หรือประเทศชาติแมในสถานการณที่อาจสรางความลาบากใจให หรือแมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอ
ความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การงาน หรืออาจเสียงภัยตอชีวิต
•ไมประพฤติปฏิบัติตนเพื่อฉอฉลหรือเอาประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งทั้งในเชิงวิสัยทัศน กลยุทธ และนโยบายขององคกร โดยมุงเนนประโยชนสวนรวมเพื่อองคกร ประชาชน และ

ประเทศชาติเปนสําคัญ
ความเขาใจในองคกรและระบบงาน (Organization and Process Understanding -OPU)
คําจํากัดความ:ความเขาใจและสามารถประยุกตใชความสัมพันธเชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางาน และมาตรฐานการทางานของตนและของหนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุผล ความเขาใจนี้รวมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ (Big Picture) และการคาดการณเพื่อเตรียมการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ ตอระบบและกระบวนการทางาน
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: เขาใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางานและมาตรฐานในงานของตน
•เขาใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางานและมาตรฐานในงานที่ตนสังกัดอยู รวมทั้งกฎระเบียบ ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตางๆ และนาความเขาใจนี้มาใชในการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน หรือรายงานผล ฯลฯ ในหนาที่ไดถูกตอง
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และเขาใจความสัมพันธเชื่อมโยงของระบบและกระบวนการทางานของตนกับหนวยงานอื่นๆ ที่ติดตออยางชัดเจน
•เขาใจและเชื่อมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางาน ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตางๆ ของตนกับหนวยงานอื่นที่ติดตอดวยอยางถูกตอง รวมถึงนาความเขาใจนี้มาใชเพื่อใหการ
ทางานระหวางกันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดรับกันสูงสุด
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และสามารถมองภาพรวมแลวปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพขึ้น
•เขาใจขอจากัดของเทคนิค ระบบหรือกระบวนการทางานของตนหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ติดตอดวย และรูวาสิ่งใดที่ควรกระทาเพื่อปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบใหสามารถทางานได
อยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได
•เมื่อเจอสถานการณที่แตกตางจากเดิมสามารถใชความเขาใจผลตอเนื่องและความสัมพันธเชื่อมโยงของระบบและกระบวนการทางาน เพื่อนามาแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทันเวลา
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และเขาใจกระแสภายนอกกับผลกระทบโดยรวมตอเทคโนโลยี ระบบหรือกระบวนการทางานของหนวยงาน
•เขาใจกระแสหรือสถานการณภายนอก (เชน นโยบายการเมืองและการปกครองในภาพรวม ทิศทางของภาครัฐ เศรษฐกิจ และสังคม เปนตน) และสามารถนาความเขาใจนั้นมาเตรียม
รับมือหรือดาเนินการการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด
•ศึกษาเรียนรูความสาเร็จหรือความผิดพลาดของระบบหรือกระบวนการการทางานที่เกี่ยวของและนามาปรับใชกับการทางานของหนวยงานอยางเหมาะสม
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และเขาใจความตองการที่แทจริงขององคกร
•เขาใจสถานะของระบบ เทคโนโลยี และกระบวนการการทางานขององคกรอยางถองแท จนสามารถกําหนดความตองการหรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมเพื่อใหองคกรเติบโต
อยางยั่งยืน

•เขาใจและสามารถระบุจุดยืนและความสามารถในการพัฒนาในเชิงระบบ เทคโนโลยี กระบวนการทางานหรือมาตรฐานการทางานในเชิงบูรณาการระบบ(Holistic View) ขององคกร
การบริการเปนเลิศ(Service Mind-SERV)
คําจํากัดความ:การใหบริการที่ดีแกผูรับบริการ หรือประชาชนดวยความใสใจในความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ หรือประชาชน อีกทั้งโดยมุง ประโยชนและความพึงพอใจของผูรับบริการ หรือ
ประชาชนเปนหลัก
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: แสดงความเต็มใจในการใหบริการ มีอัธยาศัยไมตรีอันดี และใหบริการที่ผูรับบริการตองการได
•ใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนมิตร เต็มใจตอนรับ และสรางความประทับใจอันดีแกผูรับบริการ หรือประชาชน
•ติดตอสื่อสาร ตอบขอซักถาม รายงานความคืบหนาและใหขอมูลที่เปนประโยชนแกผูรับบริการ หรือประชาชน เมื่อมีคําถามหรือขอสงสัย
•ใหคําแนะนํา และคอยติดตามเรื่อง เมื่อผูรับบริการหรือประชาชนมีคําถาม ขอเรียกรองที่เกี่ยวกับภารกิจของหนวยงาน
•แจงใหผูรับบริการหรือประชาชนทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานตางๆ ที่ใหบริการอยู
•ประสานงานภายในหนวยงาน และกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูรับบริการหรือประชาชนไดรับบริการที่ตอเนื่องและรวดเร็ว
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และเต็มใจชวยเหลือ และแกปญหาใหกับผูบริการได
•รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแกผูรับบริการอยางรวดเร็ว เต็มใจ ไมบายเบี่ยง ไมแกตัว หรือปดภาระ
•คอยดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของใดๆ ในการใหบริการ (ถามี) ไปพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น
•อํานวยความสะดวก ใหบริการดวยความเต็มใจ ดาเนินการตางๆ ใหลูกคาไดรับความพึงพอใจเต็มที่
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และใหบริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไปของผูรับบริการ
•ใหเวลาแกผูรับบริการ โดยเฉพาะเมื่อผูรับบริการประสบความยากลําบาก เชน ใหเวลาและความพยายามพิเศษในการใหบริการ เพื่อชวยผูรับบริการแกปญหา
•คอยใหขอมูล ขาวสาร ความรูที่เกี่ยวของกับงานที่กาลังใหบริการอยู ซึ่งเปนประโยชนแกผูรับบริการ แมวาผูรบั บริการจะไมไดถามถึง หรือไมทราบมากอน
•ใชความพยายามเปนพิเศษในการใหบริการและดําเนินการตางๆ ใหแกผูรับบริการ หรือประชาชนในระดับที่เกินความคาดหวังทั่วไป
•เสียสละเวลาสวนตน อาสาใหความชวยเหลือเปนพิเศษเมื่อผูรับบริการหรือประชาชนเผชิญปญหาหรือความยากลําบาก
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และสามารถเขาใจและใหบริการที่ตรงตามความตองการที่แทจริงของผูรับบริการได
•เขาใจความจาเปนและความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ หรือประชาชนแมในกรณีที่ผูรับบริการ หรือประชาชนอาจจะยังไมไดคํานึงถึงหรือไมเคยขอความชวยเหลือมากอน และนาเสนอบริการที่เปน
ประโยชนไดตรงตามความตองการนั้นๆ ไดอยางแทจริง•ใหคาแนะนาที่เปนประโยชนแกผูรับบริการ หรือประชาชน เพื่อตอบสนองความจาเปนหรือความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ หรือประชาชนได
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และมองการณไกล และสามารถใหบริการที่เปนประโยชนอยางแทจริงและยั่งยืนใหกับผูรับบริการ
•เล็งเห็นผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูรับบริการในระยะยาว และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือขั้นตอนการใหบริการ เพื่อใหผูรับบริการไดประโยชนสูงสุด
•ปฏิบัติตนเปนที่ปรึกษาทีผ่ ูรับบริการไววางใจ ตลอดจนมีสวนชวยในการตัดสินใจของผูรับบริการ

•สามารถใหความเห็นสวนตัวที่อาจแตกตางไปจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผูรับบริการตองการ เพื่อใหสอดคลองกับความจาเปน ปญหา โอกาส ฯลฯ เพื่อเปนประโยชนอยางแทจริงหรือในระยะยาวแกผูรับบริการ
•นําเสนอบริการดวยความเขาใจอยางถองแท เพื่อรักษาผลประโยชนอันยั่งยืนหรือผลประโยชนระยะยาวใหแกผูรับบริการ หรือประชาชน

การทางานเปนทีม (Teamwork-TW)
คําจํากัดความ:การมีจิตสานึกในความสมานฉันท ความรวมแรงรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนสวนหนึ่งของทีม เพื่อใหทีมงาน กลุม หรือหมูคณะนั้นๆ บรรลุเปาหมายรวมกันได
อยางดีที่สุด
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: รูบทบาทหนาที่ของตน และทาหนาที่ของตนในทีมใหสําเร็จ
•ทํางานในสวนที่ตนไดรับมอบหมายไดสําเร็จ และสนับสนุนการตัดสินใจในกลุม
•รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงานในกลุม หรือขอมูลอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการทํางานอยางตอเนื่อง
•รูบทบาทหนาที่ของตนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในทีมและทํางานในสวนของตนไดอยางไมขาดตกบกพรอง
•แบงปนขอมูลที่เปนประโยชนแกเพื่อนรวมงาน สมาชิกในทีมคนอื่นๆ แมวาผูอื่นไมไดรองขอ
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และมีทัศนคติที่ดีตอเพื่อนรวมงาน และใหความรวมมือในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน
•สรางสัมพันธ และเขากับผูอื่นในกลุมไดดี
•เอื้อเฟอเผื่อแผ ใหความรวมมือกับผูอื่นในทีมดวยดี
•เชื่อมั่นในความรูความสามารถของผูอื่นและกลาวถึงผูอื่นในทางที่ดี หรือในเชิงสรางสรรค
•เคารพการตัดสินใจหรือความเห็นของผูอื่นโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจาเปน
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และรับฟงความคิดเห็น และประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม
•เต็มใจรับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจากผูอื่น รวมถึงผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงานเพื่อประโยชนในการทํางานรวมกันใหดียิ่งขึ้น
•ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
•ขอความคิดเห็น ประมวลความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานไมวา จะเปนผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา เพื่อใชประกอบการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานรวมกัน
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และรักษามิตรภาพที่ดี ใหการสนับสนุน และชวยเหลือเพื่อนรวมทีม เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ
•แสดงนาใจ รับอาสาชวยเหลือเพื่อนรวมงานที่มีเหตุจําเปนโดยไมตองรองขอ
•ใหกําลังใจเพื่อนรวมงานอยางจริงใจและรักษามิตรภาพที่ดีระหวางกันเพื่อประโยชนตอองคกรโดยรวม
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะเพื่อมุงใหภารกิจประสบผลสําเร็จ
•สงเสริมความสามัคคีในทีมโดยปราศจากอคติระหวางกัน เพื่อมุงหวังใหทีมประสบความสําเร็จ

•ประสานรอยราว หรือคลี่คลายแกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในทีม และสงเสริมขวัญกําลังใจระหวางกัน เพื่อใหปฏิบัติงานรวมกันไดอยางราบรื่น
การเปนผูนาในการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership-CL)
คําจํากัดความ:ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุนผลักดันบุคลากร กลุมคน องคกร หรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของใหเกิดความตองการในการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงไปใน
แนวทางที่เปนประโยชนแกหนวยงาน องคกร ประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ รวมถึงความสามารถในการดาเนินการถายทอด ชี้แจงและสื่อสารใหผูอื่นรับรู เขาใจ ยอมรับ และดาเนินการให
การปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เกิดขึ้นจริง
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: เห็นความจําเปน ความสําคัญ และประโยชนของการปรับเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลง
•เห็นความจาเปน ความสําคัญ และประโยชนของการปรับเปลี่ยน และสามารถกําหนดทิศทางและขอบเขตของการปรับเปลี่ยน/การเปลี่ยนแปลงที่ควรเกิดขึ้นภายในองคกรได
•เขาใจและยอมรับถึงความจําเปน ทิศทางและขอบเขตของการปรับเปลี่ยน /เปลี่ยนแปลง และตั้งใจในการเรียนรูเพื่อใหสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลงนั้นได
•กลาเสนอความคิดเห็น วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่แตกตางไปจากวิธีการเดิมขององคกร เพื่อปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของหนวยงาน หรือองคกรใหสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และชวยเหลือ สนับสนุนใหผูอื่นเขาใจ และยอมรับการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
•ชวยเหลือและสนับสนุนใหผูอื่นเขาใจถึงการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นทั้งภายในและนอกองคกร และอธิบายใหเขาใจถึงความจาเปน ความสําคัญ และประโยชนของการปรับเปลี่ยนนั้นๆ
•หาวิธีการจูงใจใหผูอื่นดําเนินการเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานตางๆ ของตนเอง เพื่อใหมีผลสัมฤทธิ์ของงานที่สูงขึ้น
•สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนหนวยงาน องคกร หรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งเสนอแนะวิธีการที่จะชวยใหการปรับเปลี่ยนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และกระตุน และสรางแรงจูงใจใหผอู ื่นกลาเปลี่ยนแปลงเพื่อทาสิ่งใหมๆ ใหแกหนวยงาน หรือองคกร
•กระตุน ผลักดัน และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นมีลักษณะของความเปนผูนากลาเปลี่ยนแปลงเพื่อทาสิ่งใหมๆ ใหเกิดขึ้นในหนวยงาน หรือองคกร
•กระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นเห็นความสําคัญ และยอมรับของการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น เพื่อใหเกิดความรวมแรงรวมใจและดําเนินการใหการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เกิดขึ้นจริง
•เนนย้ํา สื่อสาร และสรางความชัดเจนโดยการอธิบายสาเหตุ ความจําเปน ประโยชน ฯลฯ ของการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นอยูเสมอ
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และเตรียมแผนการปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบ
•เตรียมแผนการที่เปนขั้นเปนตอนที่ชัดเจนและปฏิบัติไดจริงใหองคกร หรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
•สรางแรงจูงใจใหผูสนับสนุนและสรางการยอมรับจากผูทาทายใหเห็นโทษของการนิ่งเฉยและเห็นถึงประโยชนของการเปลี่ยนแปลงจากสภาวการณปจจุบันและอยากมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง
นั้น
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงขององคกร และผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนอยางแทจริง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
•เปนผูนําในการปรับเปลี่ยนทั้งขององคกร และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงผลักดันใหการปรับเปลี่ยนดําเนินไปไดอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จดวยวิธีดําเนินการที่เหมาะสม

•วิเคราะหทิศทาง กลยุทธ นโยบาย และผลกระทบตางๆ ในภาพรวมทั้งทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เปนตน เพื่อกําหนดแผนกลยุทธขององคกรในการปรับเปลี่ยน หรือการ
เปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับสถานการณของประเทศหรือสภาวการณปจจุบัน

ความสามารถในการเปนผูนํา (Leadership-LEAD)
คําจํากัดความ:ความตั้งใจหรือความสามารถในการเปนผูนําของกลุมคน หรือทีมงาน ตลอดจนสามารถปกครอง ดูแล และใหความชวยเหลือ รวมถึงสามารถกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน กลยุทธ แผนงาน เปาหมาย
และวิธีการทํางานตางๆ ใหผูใตบังคับบัญชาหรือทีมงานปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: บริหารการประชุมไดดีและคอยแจงขาวสารความเปนไปแกผทู ี่เกี่ยวของอยูเสมอ
•กําหนดประเด็นหัวขอการปะชุม วัตถุประสงค ตลอดจนควบคุมเวลาและแจกแจงหนาที่รับผิดชอบใหแกบุคคลในกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมในที่นี้อาจเปนการประชุมอยางเปนทางการ หรือไมเปน
ทางการก็ได
•หมั่นแจงขาวสารความเปนไปรวมทั้งเหตุผลใหผูบังคับบัญชารับทราบอยูเสมอแมไมจําเปนตองกระทํา เพื่อใหมีความเขาใจตรงกันนําไปสูการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
•แจงใหสมาชิกในกลุมทราบขาวสารความเปนไป ตลอดจนผลกระทบที่อาจไดรับ เหตุผลการตัดสินใจ แมจะไมจําเปนตองแจงใหทราบก็ได
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และเปนผูนําในการทํางานของกลุมและสรางเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุม
•กําหนดเปาหมาย ทิศทางที่ชัดเจน เลือกใชคนใหเหมาะกับงานหรือใชวิธีการอื่นๆ เพื่อสรางสภาพแวดลอมในการทางานที่สงเสริมใหกระบวนการปฏิบัติงานในกลุมมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลยิ่งขึ้น
•กลาวคําชมเชย หรือใหขอคิดเห็นติชมที่สรางสรรค เพื่อสงเสริมใหกลุมทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
•ลงมือกระทําการเปนตัวอยางเพื่อชวยใหกลุมปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
•เลือกคนใหเหมาะกับงาน และกําหนดผลลัพธที่ชัดเจนในแตละงานที่มอบหมาย เพื่อชวยสรางเสริมใหกลุมทางานไดดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพขึ้น
•สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน หรือใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาในการแสดงศักยภาพการทํางานอยางเต็มที่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และเปนทีป่ รึกษาและใหการดูแลชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา หรือสมาชิกในกลุม
•ปกปองชื่อเสียงของกลุม สมาชิกในกลุม หรือบุคลากรในความดูแล
•ดูแล และชวยเหลือใหผูใตบังคับบัญชา สมาชิกในกลุม หรือบุคลากรในความดูแลเขาใจและปรับตัวรับการปรับเปลี่ยนที่จําเปนภายในองคกรได
•รับฟงประเด็นปญหา และรับเปนที่ปรึกษาในการดูแลผูใตบังคับบัญชา สมาชิกในกลุม หรือบุคลากรในความดูแลใหสามารถปฏิบัติงานดวยความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุด
•จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือขอมูลที่สําคัญตางๆ มาใหในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายเพื่อใหการสนับสนุนที่จําเปนและเปนประโยชนแกผูใตบังคับบัญชา สมาชิกในกลุม หรือบุคลากรในความดูแล
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และประพฤติตนสมกับเปนผูน า และเปนแบบอยางที่ดี (Role Model) แกผใู ตบังคับบัญชา หรือสมาชิกในกลุม
•สรางคานิยม ธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีประจากลุม หนวยงาน หรือองคกร และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา
•บริหารจัดการหนวยงาน หรือองคกรดวยความเปนธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) (นิติธรรม คุณธรรม โปรงใส ความมีสวนรวม ความรับผิดชอบ ความคุมคา) ในการปกครองผูใตบังคับบัญชา
•กลาคิด และกลาที่จะตัดสินใจในการดําเนินงานตางๆ โดยอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่เหมาะสมและรับผิดชอบกับสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และสื่อสารวิสัยทัศนที่มีพลังเพื่อนาผูใตบังคับบัญชาและองคกรใหประสบความสําเร็จในระยะยาว
•สื่อสารวิสัยทัศนที่มีพลัง สามารถรวมใจคนและสรางแรงบันดาลใจใหผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานใหภารกิจสําเร็จลุลวงไปไดจริง

•เปนผูนาในการปรับเปลี่ยน พัฒนา หรือสรางสรรคสิ่งใหมๆ ใหองคกร และผลักดันใหองคกรกาวไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นและประสบความสําเร็จดวยกลยุทธและวิธีดาเนินการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและบริบท
ขององคกร
•เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีวิสยั ทัศนและเตรียมกลยุทธใหองคกรไวรับมือการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น

ความสามารถในการพัฒนาคน (Developing and Coaching-DC)
คําจํากัดความ:ความตั้งใจหรือความสามารถในการสงเสริม สนับสนุน และการพัฒนาความรูความสามารถผูอื่น โดยมีเจตนามุงเนนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทัง้ เพื่อประโยชนของหนวยงาน องคกร
หรือประโยชนในงานของบุคคลเหลานั้น
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: เชื่อมั่นวาผูอื่นสามารถพัฒนาความรู ความสามารถได หรือเปดโอกาสใหผูอ่นื ไดรับการพัฒนา
•เปดโอกาสและสนับสนุนใหผูอื่นไดพัฒนาตนเองตามความประสงค เพื่อใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง
•แสดงความเชื่อมั่นวาผูอื่นสามารถจะเรียนรู ปรับปรุงผลงาน และพัฒนาศักยภาพตนเองได
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และสอนงาน และใหคาแนะนาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
•สอนงานในรายละเอียด และใหคาแนะนาที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานโดยมุงพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลนั้น
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และใหเหตุผลประกอบการสอนและคาแนะนา และใหความสนับสนุนในดานตางๆ เพื่อใหปฏิบตั ิงานไดงายขึ้น
•ใหแนวทางที่เปนประโยขน หรือสาธิตวิธปี ฏิบัติงานเพื่อเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานจริง พรอมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบการสอนและการพัฒนาบุคลากร
•ใหการสนับสนุนและชวยเหลือผูอื่นเพื่อใหงานงายขึ้น โดยการสนับสนุนดานทรัพยากร อุปกรณ ขอมูล หรือใหคาแนะนาในฐานะที่เปนผูเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ
•จัดหาอุปกรณเครื่องมือ และทรัพยากรตางๆที่จําเปนและเปนประโยชนในการปฏิบัติงานของผูอื่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูอื่นสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดงาย และดีขึ้น
•สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหโอกาสผูอื่นเสนอแนะวิธีการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
•เต็มใจใหการสนับสนุน หรือการชวยเหลือในภาคปฏิบัติ เพื่อใหมั่นใจวาผูอื่นสามารถพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพของตนไดอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และใหคําติชมเรื่องผลงานอยางตรงไปตรงมาและสรางสรรคเพื่อการพัฒนาที่ตอเนื่อง
•ติชมผลการปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมาและสรางสรรค (Constructive Feedback) ทั้งดานบวกและดานลบโดยปราศจากอคติสวนตัว เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ความสามารถและปรับปรุง
ผลงานอยางตอเนื่อง
•แสดงความคาดหวังในดานบวกวาบุคคลนั้นๆ จะสามารถพัฒนาตนเองใหดีขึ้นได และใหคาํ แนะนําที่เฉพาะเจาะจง สอดคลองกับบุคลิก ความสนใจ และความสามารถเฉพาะบุคคล เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ความรูและความสามารถไดอยางเหมาะสม
•วางแผนการพัฒนาที่สอดคลองกับจุดแข็ง และขอจากัดของผูอื่นรวมทั้งดาเนินการติดตามผลอยางสม่ําเสมอ เพื่อสงเสริมการพัฒนาและปรับปรุงในทางที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระยะยาวเพื่อเพิ่มผลงานที่มีประสิทธิภาพตอองคกร
•มอบหมายงานที่เหมาะสม มีประโยชน และทาทายความสามารถ มองหาโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถและประสบการณอื่นๆ เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรสามารถเรียนรูและพัฒนาความสามารถไดอยาง
ตอเนื่องและในระยะยาว

•รณรงค สงเสริม และผลักดันใหมีแผนหรือโครงการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยางเปนรูปธรรม เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรใหมีการสงเสริมการเรียนรู (Learning Organization) อยางเปนระบบ
•สรางสรรคทางออก แนวทาง หรือสิ่งใหมๆ จากความเขาใจในปญหาหรือความตองการเบื้องลึกของผูอื่น เพื่อใหการสงเสริม พัฒนา หรือปรับปรุงศักยภาพหรือความสามารถของผูอื่นอยางแทจริงในระยะยาว
•ผลักดันและสรางเสริมใหเกิดบรรยากาศแหงการเรียนรู รวมถึงดําเนินการอยางเปนรูปธรรม เพื่อรณรงค สงเสริม ผลักดัน แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหนวยงานหรือองคกรอยางเปนระบบ

การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking-ST)
คําจํากัดความ: ความสามารถในการคิด การทําความเขาใจในเชิงสังเคราะห รวมถึงการมองภาพในเชิงกลยุทธหรือยุทธศาสตรและการเชื่อมโยงวิสัยทัศนในระยะยาวรวมถึงทฤษฎี และแนวคิดตางๆ ให
เขากับการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวัน หรือใหไดมาซึ่งกรอบความคิดหรือแนวความคิดใหมๆ อันเปนผลมาจากการสรุปรูปแบบประยุกตแนวทางตางๆ จากสถานการณหรือขอมูลหลากหลาย และนานา
ทัศนะ ในระดับสูงยังรวมถึงความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงผลกระทบของปจจัยภายนอกที่มีตอกลยุทธและนโยบายขององคกร
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: เขาใจและปรับตัวใหสอดคลองกับกลยุทธของงานของตน
•เขาใจและปฏิบัติตนใหเหมาะสมสอดคลองกับกลยุทธ วัตถุประสงค หรือเปาหมายของในการปฏิบัติภารกิจในงานของตนได
•จัดลาดับความสําคัญของงานประจาวันของตนใหสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงานของตนได
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกตความเขาใจและเชื่อมโยงสิ่งที่ตนปฏิบัติอยูในงานเขากับเปาหมายใหญของหนวยงานที่ตนรับผิดชอบหรือขององคกร
•ประเมินและเชื่อมโยงการปฏิบัติภารกิจประจําวันใหเขากับบริบทของกลยุทธของหนวยงาน โดยพิจารณาวา กิจกรรมงานหรือวัตถุประสงคในเปาหมายระยะสั้นนั้นสามารถจะชวยใหบรรลุเปาหมายของ
หนวยงานไดดวยหรือไม
•สามารถประยุกตความเขาใจ รูปแบบ ประสบการณและบทเรียนตางๆ มาใชกําหนดขอเสนอหรือแนวทาง (Implication) เชิงกลยุทธทสี่ นับสนุนใหหนวยงานที่รับผิดชอบบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกตประสบการณ ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซอนมาปรับหรือกําหนดกลยุทธในหนวยงานที่ตนรับผิดชอบหรือองคกร
•ประยุกตทฤษฎี หรือแนวคิดซับซอนที่มีฐานมาจากองคความรูหรือขอมูลเชิงประจักษ ในการคิดและพัฒนาเปาหมายหรือกลยุทธในการปฏิบัติงานขององคกรหรือหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู
•ประยุกต Best Practice หรือผลการวิจัยตางๆ มากําหนดโครงการหรือแผนงานที่มีผลสัมฤทธิ์และมีประโยชนตอองคกรหรือหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู
•กําหนดประเด็นตางๆ ปญหาอุปสรรค หรือโอกาสตางๆ ที่เกี่ยวของกับงาน แลวประยุกตประสบการณ บทเรียนในอดีต ฯลฯ มาปรับกลยุทธและวิธีการทางานของตนหรือหนวยงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว
ระดับที่ 4: เขาใจถึงผลกระทบตางๆ ที่ผลตอหนวยงาน หรือองคกร และเตรียมการรองรับ
•คาดการณถึงทิศทาง แนวโนมในอนาคต และผลกระทบตางๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอหนวยงาน หรือองคกรและกําหนดแผนกลยุทธไวรองรับ
•ประเมินและสังเคราะหสถานการณ ประเด็น หรือปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและตางประเทศที่ซับซอนดวยกรอบแนวคิดและวิธีพิจารณาแบบมองภาพองครวม เพื่อใชในการ
กําหนดกลยุทธ แผนหรือนโยบายขององคกรหรือหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยูใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระดับที่ 5: กําหนดกลยุทธระยะยาวใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกรและสภาพแวดลอมภายนอก
•ศึกษาศักยภาพขององคกรในปจจุบัน และดาเนินการปรับเปลี่ยนที่สําคัญเพื่อเสริมศักยภาพในการบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจระยะยาว
•ประเมินและเชื่อมโยงสถานการณ ประเด็นตางๆ และปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับองคกรมาใชกําหนดแผนกลยุทธองคกรในระยะยาว

•สรรสรางและบูรณาการองคความรูใหมมาใชในงานกลยุทธ โดยพิจารณาจากบริบทประเทศไทย ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภาพรวม เพื่อใหไดกลยุทธที่แตกตางและสรางประโยชนสูงสุดกับ
องคกร
•คิดและปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธการพัฒนาองคกรในภาพรวม ใหเปนกลยุทธใหมที่ชวยผลักดันใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืนขึ้นได

การกํากับติดตามอยางสม่ําเสมอ (Monitoring and Overseeing-MO)
คําจํากัดความ:เจตนาที่จะกากับดูแลและติดตามการดําเนินงานตางๆ ของผูอื่นที่เกี่ยวของใหปฏิบัติตามมาตรฐานกฎระเบียบหรือขอบังคับที่กําหนดไวโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กฎหมายหรือตามตําแหนงหนาที่ที่มีอยูอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมุงประโยชนของหนวยงาน องคกรหรือประเทศชาติเปนสําคัญ
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1:ตระหนัก เห็นความสําคัญ และประโยชนของการกํากับติดตามการดําเนินงานตางๆ ของผูอื่น
•ตระหนัก เห็นความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการกํากับติดตามการดาเนินงานตางๆ ของผูอื่นที่เกี่ยวของในงาน เพื่อใหผูอื่นปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือขอบังคับที่
กําหนดไว และเพื่อใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานของตนเอง หนวยงาน หรือองคกร
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และกระตือรือรนในการกํากับติดตามการดําเนินงานต่ํางๆ ของผูอื่น
•แสดงพฤติกรรมกระตือรือรนในการกํากับติดตามการดําเนินงานของผูอื่นที่เกี่ยวของในงาน เพื่อใหผูอื่นปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือขอบังคับที่กําหนดไวใหเกิดประโยชนในการ
ดําเนินงานของตนเอง หนวยงาน หรือองคกร และสามารถระบุความเปนไป หรือความกาวหนาในการดําเนินงานตางๆ ของผูอื่นได
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกํากับติดตามการดําเนินงานตางๆ ของผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
•ดําเนินการกํากับติดตามการดําเนินงานตางๆ ของผูอื่นอยางสม่ําเสมอ และเปนระยะ และสามารถวิเคราะห และระบุขอมูล ขอเท็จจริง สาเหตุส่งิ ผิดปกติ และความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่
เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง เพื่อนาไปสูการดําเนินการตางๆ ไดอยางถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานกฎระเบียบหรือขอบังคับที่กําหนดไว
•ปรับสถานการณกระบวนการ หรือวิธีการตางๆ เพื่อจํากัดทางเลือกของผูอื่นหรือเพื่อบีบคั้นใหผูอื่นปฏิบัติในกรอบที่ถูกตองตามกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกํากับติดตาม และตรวจสอบความถูกตองของการดําเนินงานตางๆ ของผูอื่นอยางใกลชิด
•สํารวจ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงานตางๆ ของผูอื่นอยางใกลชิดและในเชิงลึก รวมทั้งวิเคราะห ประมวล วิจัย และสรุปผลการดาเนินการ การตอบสนอง และการใหบริการ
ตางๆ ที่ถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานกฎระเบียบหรือขอบังคับที่กําหนดไว
•หมั่นควบคุม ตรวจตรา และตรวจสอบความถูกตองของการดาเนินงานตางๆ ในทุกขั้นตอนอยางละเอียดของผูอื่นที่เกี่ยวของในงานใหเปนไปตามมาตรฐานกฎระเบียบหรือขอบังคับที่
กําหนดไว
•ออกคําเตือน(โดยชัดแจงวาจะเกิดอะไรขึ้นหากผูอื่นไมปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือกระทําการละเมิดกฎหมาย) และสั่งการใหปรับปรุงการดําเนินงานตางๆ ในเชิงปริมาณหรือ
คุณภาพใหถูกตองตามมาตรฐานกฎระเบียบหรือขอบังคับที่กําหนดไว
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และจัดการกับการดําเนินงานต่ํางๆ ที่ไมดี ไมถูกตอง หรือสิ่งผิดกฎหมายอยางเด็ดขาดตรงไปตรงมา

•ดําเนินการอยางตรงไปตรงมา หรือใชวธิ ีเผชิญหนาอยางเด็ดขาดเมื่อผูอื่นหรือหนวยงานภายใตการกํากับดูแลมีการดําเนินงานตางๆ ที่ไมดีไมถูกตอง หรือทําผิดกฎหมายอยางรายแรง
•กําหนด หรือปรับมาตรฐาน ขอบังคับ หรือกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของใหแตกตาง ทาทาย หรือสูงขึ้น (เมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนไป) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเกิดการพัฒนาความสามารถ
ใหสูงขึ้น
การแกไขปญหาแบบมืออาชีพ (Professional Problem Solving –PPS)

คําจํากัดความ:ความสามารถในวิเคราะหปญหาหรือเล็งเห็นปญหา พรอมทั้งลงมือจัดการกับปญหานั้นๆ อยางมีขอมูล มีหลักการ และสามารถนาความเชี่ยวชาญ หรือแนวคิดในสาย
วิชาชีพมาประยุกตใชในการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: ติดตามหําความรูและแนวคิดใหมๆ ในสายวิชําชีพ เพื่อใชในการวิเคราะหและแกไขปญหาระยะสั้นที่เกิดขึ้น
•กระตือรือรนในการศึกษาหาความรูหรือเทคโนโลยีใหมๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือในงานของหนวยงาน เพื่อนามาใชใหเกิดประโยชนในการแกไขปญหา
•ใชความรูในสายอาชีพของตนในการลงมือแกไข เมื่อเล็งเห็นปญหาหรืออุปสรรคโดยไมรอชา
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และวิเคราะหและตัดสินใจอยางมีขอมูลและเหตุผลในการจัดการปญหาที่เกิดขึ้น
•วิเคราะหขอมูล และหาเหตุผลตามแนวคิด และหลักการในวิชาชีพ เพื่อตัดสินใจดาเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
•พลิกแพลงหรือประยุกตแนวทางในการแกปญหา โดยอางอิงจากขอมูล หลักการ และแนวคิดในสายวิชาชีพ หรือประสบการณในการทางาน
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และวิเคราะหปญหาที่ผา นมา และวางแผนลวงหนาอยางเปนระบบ เพื่อปองกันหรือหลีกเลี่ยงปญหา
•วิเคราะหขอมูล ปญหา หรือสถานการณไดอยางรอบดาน (โดยอาศัยประสบการณ และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาในสายอาชีพ) รวมทั้งวางแผน และคาดการณผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
อยางเปนระบบ เพื่อปองกันและหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้น
•วางแผน และทดลองใชวิธกี าร องคความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ ในสายอาชีพ ในการปองกัน หลีกเลี่ยงหรือแกไขปญหาใหเกิดขึ้นในหนวยงานหรือองคกร
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และผสมผสานแนวคิดในเชิงสหวิทยาการเพื่อหลีกเลี่ยง ปองกันหรือแกไขปญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
•วิเคราะห และผสมผสานศาสตรหลายๆ แขนง (โดยอาศัยประสบการณ ความเชี่ยวชาญที่ทั้งกวางและลึก รวมทั้งความสามารถพิเศษ (Charisma)) เพื่อแกไขปญหาซึ่งมีความซับซอนใน
ระยะสั้นและเตรียมการปองกันหรือหลีกเลี่ยงปญหาในระยะยาวได
•คิดนอกกรอบ ริเริ่มโครงการ หรือกระบวนการทางานตางๆ ในลักษณะบูรณาการหลายหนวยงาน/หลายวิชาชีพ เพื่อแกไขปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และปรับเปลี่ยนหรือสรางความเชี่ยวชาญในสายอําชีพ/สหวิทยาการ เพื่อแกไขและหลีกเลี่ยงปญหาอยางยั่งยืน
•ปรับเปลี่ยน (Reshape) องคกรใหมีการบูรณาการในเชิงวิชาชีพ หรือใหมีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพอยางแทจริง เพื่อใหสามารถแกไข ปองกันและหลีกเลี่ยงปญหาที่มีผลกระทบสูง
หรือมีความซับซอนสูงขององคกรไดอยางยั่งยืน
•เปนผูนําที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญในสายอาชีพที่สามารถปองกัน และหลีกเลี่ยงปญหาที่มีผลกระทบเชิงนโยบาย และกลยุทธขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือ

สามารถแกไขปญหาที่มีผลกระทบ แปรวิกฤติใหเปนโอกาส และเกิดประโยชนอยางยั่งยืนแกองคกรในระยะยาว
การแกปญหาและดําเนินการเชิงรุก(Problem Solving and Proactiveness-PSP)
คําจํากัดความ:การตระหนักหรือเล็งเห็นโอกาสหรือปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และวางแผน ลงมือกระทาการเพื่อเตรียมใชประโยชนจากโอกาส หรือปองกันปญหา
ตลอดจนพลิกวิกฤติตางๆ ใหเปนโอกาส
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: การตอบสนองไดอยางรวดเร็ว และเด็ดเดี่ยวในเหตุวิกฤติ หรือสถานการณจําเปน
•ตอบสนองอยางรวดเร็ว และเด็ดเดี่ยวเมื่อมีเหตุวิกฤติหรือในสถานการณที่จาเปนเพื่อใหทันตอความเรงดวนของสถานการณนั้นๆ
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และตระหนักถึงปญหาหรือโอกาสและลงมือกระทําการโดยไมรีรอ
•ตระหนักถึงปญหาหรือโอกาสในขณะนั้นและลงมือกระทําการโดยไมรีรอใหสถานการณคลี่คลายไปเอง หรือปลอยโอกาสหลุดลอยไป อีกทั้งรูจักพลิกแพลงวิธีการ กระบวนการตางๆ
เพื่อใหสามารถแกไขปญหา หรือใชประโยชนจากโอกาสนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และเล็งเห็นโอกาสหรือปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในระยะใกล (ประมาณ 1-3เดือนขางหนา)
•คาดการณและเล็งเห็นปญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลา 1-3เดือนถัดจากปจจุบัน และลงมือกระทาการลวงหนาเพื่อปองกันปญหา หรือสรางโอกาสในสถานการณนั้นๆ อีกทั้ง
เปดกวางรับฟงแนวทางและความคิดหลากหลายอันอาจเปนประโยชนตอการปองกันปญหา
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และเล็งเห็นโอกาสหรือปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในระยะกลาง (ประมาณ 4-12เดือนขางหนา)
•คาดการณและเล็งเห็นปญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลา 4-12 เดือนถัดจากปจจุบัน และเตรียมการลวงหนาเพื่อปองกันปญหา หรือสรางโอกาสในสถานการณนั้นๆ ตลอดจน
ทดลองและเสาะหาวิธีการ แนวคิดใหมๆ ที่อาจเปนประโยชนในการปองกันปญหาและสรางโอกาสในอนาคต
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และเตรียมการลวงหนาเพื่อปองกันปญหาและสรางโอกาสในระยะยาว
•คาดการณและเล็งเห็นปญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวและเตรียมการลวงหนาเพื่อปองกันปญหา หรือสรางโอกาส อีกทั้งกระตุนใหผูอื่นเกิดความกระตือรือรนตอการปองกัน
และแกไขปญหาเพื่อสรางโอกาสใหองคกรในระยะยาว

การคนหาและการบริหารจัดการขอมูล (Information Seeking and Management–ISM)
คําจํากัดความ:ความสามารถในการสืบเสาะ เพื่อใหไดขอมูลเฉพาะเจาะจง การไขปมปริศนาโดยซักถามโดยละเอียด หรือแมแตการหาขาวทั่วไปจากสภาพแวดลอมรอบตัวโดยคาดวา
อาจมีขอมูลที่จะเปนประโยชนตอไปในอนาคต และนาขอมูลที่ไดมานั้นมาประมวลและจัดการอยางมีระบบ คุณลักษณะนี้อาจรวมถึงความสนใจใครรูเกี่ยวกับสถานการณ ภูมิหลัง
ประวัติความเปนมา ประเด็น ปญหา หรือเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของหรือจาเปนตองานในหนาที่
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: หําขอมูลในระดับตนและแสดงผลขอมูลได
•สามารถหาขอมูลโดยการถามจากผูที่เกี่ยวของโดยตรง การใชขอมูลที่มีอยู หรือหาจากแหลงขอมูลที่มีอยูแลวและสรุปผลขอมูลเพื่อแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน กราฟ รายงาน
ไดอยางถูกตอง ครบถวน
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และใชวิธีการสืบเสาะหาขอมูลเพื่อจับประเด็นหรือแกนความของขอมูลหรือปญหาได
•สามารถสืบเสาะปญหาหรือสถานการณอยางลึกซึ้งกวาการตั้งคําถามตามปรกติธรรมดา หรือสืบเสาะจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดมาซึ่งแกนหรือประเด็นของเนื้อหา และนําแกนหรือ
ประเด็นเหลานั้นมาจัดการวิเคราะห ประเมินผลใหเกิดขอมูลที่ลึกซึ้งมากที่สุด
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และหาขอมูลในเบื้องลึก (Insights)
•คนหาหรือสอบถามเจาะลึกอยางตอเนื่อง (เชน จากหนังสือ หนังสือพิมพ นิตยสาร ระบบสืบคนโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหลงขาวตางๆ) เพื่อใหเขาใจถึงมุมมองทัศนะ
ความคิดเห็นที่แตกตาง ตนตอของสถานการณ ปญหา หรือโอกาสที่ซอนเรนอยูในเบื้องลึก และนาความเขาใจเหลานั้นมาประเมินผล และตีความเปนขอมูลไดอยางถูกตองและเกิด
ประโยชนตอการปฏิบัติงานสูงสุด
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และสืบคนขอมูลอยางเปนระบบใหเชื่อมตอขอมูลที่ขาดหายไปหรือคาดการณไดอยางมีนัยสําคัญ
•จัดทาการวิจัยโดยอางอิงจากขอมูลที่มีอยูหรือสืบคนจากแหลงขอมูลที่แปลกใหมแตกตางจากปรกติธรรมดาทั่วไปอยางเปนระบบหรือเปนไปตามหลักการทางสถิติ และนําผลที่ไดนั้นมา
เชื่อมตอขอมูลที่ขาดหายไป หรือพยากรณหรือสรางแบบจาลอง (model) หรือสรางระบบ (system formula) ไดอยางถูกตองและเปนระบบ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และวางระบบการสืบคน เพื่อหําขอมูลอยางตอเนื่อง
•วางระบบการสืบคน เพื่อใหมีขอมูลที่ทันเหตุการณปอนเขามาอยางตอเนื่องและสามารถออกแบบ เลือกใช หรือประยุกตวิธีการในการจัดทาแบบจาลองหรือระบบตางๆ ไดอยางถูกตอง

และมีนัยสําคัญ

การควบคุมและจัดการสถานการณอยางสรางสรรค(Controlling and Managing Situation-CMS)
คําจํากัดความ:ความสามารถในการควบคุม และบริหารจัดการอารมณ ความรูสึกของตนเองไดอยางถูกตองและเหมาะสม แมวาอยูในเหตุการณที่วิกฤติ คับขัน และยากลําบาก โดยมีเจตนาที่จะให
บุคคลรอบขางมีอารมณและความรูสึกที่เปนปกติเชนกัน นอกจากนั้นยังเปนความสามารถในการควบคุม และจัดการสถานการณที่เกิดขึ้นไดเหมาะสมกับแตละสถานการณ และดําเนินการใหความ
ชวยเหลือ บริการ บรรเทาทุกข หรือการดําเนินการตางๆ ที่สอดคลองกับความตองการและเปนประโยชนแกผูบริการ ประชาชน หรือผูอื่น โดยมีพื้นฐานของความมีจิตใจที่เปนกุศล (จิตสาธารณะ) เห็น
ความสุขของผูบริการ ประชาชน หรือผูอื่นเปนที่ตั้งมากกวาสิ่งอื่นใด
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1:ควบคุมอารมณ และความรูสึกตนเองไดอยางเหมาะสมกับเหตุการณยากลําบาก วิกฤต หรือเหตุการณไมปกติต่ํางๆ ที่เกิดขึ้น
•ควบคุมอารมณและความรูสึกของตนเองไดอยางเหมาะสม (โดยไมแสดงอาการตื่นตระหนก ตกใจ หรือเสียใจ) กับสถานการณที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสถานการณที่ไมปกติ เชน เหตุการณคบั ขัน ยากลําบาก
หรือเหตุการณรายแรงตางๆ เปนตน เพื่อปองกันมิใหบุคคลรอบขางเกิดอารมณหรือมีความรูสึกรวมดวย
•ใสใจกับสภาพแวดลอม สัญญาณทางกายภาพ และสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา และพยายามควบคุมอารมณ ความรูสึก และปฏิกิริยาของตนใหอยูภาวะปกติได
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความอดทนตอเหตุการณยากลําบาก วิกฤต หรือเหตุการณไมปกติต่ํางๆ ที่เกิดขึ้น และ/หรือจัดการอารมณและความรูสึกของผูอื่นใหเปนปกติได
•มีความอดทนตอเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน เหตุการณที่มีความยากลําบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอันไมปกติตางๆ เปนตน โดยไมแสดงความยอทอ หรือความไมพอใจตอความยากลําบากนั้นๆ
•ไมบายเบี่ยง หรือหลีกเลี่ยงจากเหตุการณที่มีความยากลําบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอันไมปกติตางๆ แตเขาไปมีสวนรวมอยางเต็มใจ และตั้งใจ โดยมีความมุงหวังที่จะใหการดูแล ความชวยเหลือ และ
บรรเทาทุกขผูรับบริการ ประชาชน หรือผูอื่นไดอยางถูกตองเหมาะสม
•บริหารจัดการ หรือควบคุมอารมณและความรูสึกของผูรับบริการ ประชาชน หรือผูอื่นใหเปนปกติได เชน ปลอบใจ โนมนาวจูงใจ หรือใหคําแนะนาตางๆ เปนตน เมื่ออยูในเหตุการณที่มีความยากลําบาก
วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอันไมปกติตางๆ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และจัดการสถานการณที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมและใหความชวยเหลือไดสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ ประชําชน หรือผูอื่น
•ควบคุม ดูแล และจัดการสถานการณ หรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน เหตุการณที่มีความยากลําบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอันไมปกติตางๆเปนตน ไดอยางเหมาะสม
•ใหการดูแล ความชวยเหลือ และบรรเทาทุกขผูรับบริการ ประชาชน หรือผูอื่นไดอยางถูกตองเหมาะสมกับแตละสถานการณ และสอดคลองความตองการของผูรับบริการ ประชาชน หรือผูอื่น
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใหบริการ ความชวยเหลือ และดําเนินการต่ํางๆ ดวยจิตกุศลใหผูรับบริการ ประชําชน หรือผูอื่นมีความสุข และไดรับประโยชนอยางสูงสุด
•ใหบริการ ความชวยเหลือ บรรเทาทุกข และดําเนินการตางๆ แกผูรับบริการ ประชาชน หรือผูอื่น (ที่มีความเดือดรอน) ดวยจิตกุศล (จิตสาธารณะ) แมวา ตนเองจะตองประสบกับความยากลําบาก
อุปสรรค หรือสูญเสียประโยชนบางอยาง โดยมีความมุงหวังใหผูรับบริการ ประชาชน หรือผูอื่นมีความสุข และไดรับประโยชนอยางสูงสุด

•ติดตาม และประเมินผลการใหบริการ ความชวยเหลือ บรรเทาทุกข และดาเนินการตางๆ แกผูรับบริการ ประชาชน หรือผูอื่นอยางใกลชิด ตอเนื่อง และสม่ําเสมอ เพื่อใหแนใจวาสามารถใหบริการ ความ
ชวยเหลือ บรรเทาทุกข และดําเนินการตางๆ ไดอยางถูกตอง เหมาะสม สอดคลองความตองการ และไดรับประโยชนอยางสูงสุด
•เสียสละ และอุทิศประโยชนสวนตัว และความสะดวกสบายตางๆ เพื่อใหบริการ ความชวยเหลือ บรรเทาทุกข และดําเนินการตางๆ แกผูรับบริการประชาชนหรือผูอื่นโดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเสียสละประโยชนบางสวนขององคกร เพื่อใหผูรับบริการ ประชาชน หรือผูอ่นื ไดรับประโยชนอยางสูงสุด
•เสียสละ และอุทิศประโยชนบางสวนขององคกร เพื่อใหผูรับบริการ ประชาชน หรือผูอื่นไดรับประโยชนอยางสูงสุด และสอดคลองความตองการอยางแทจริง

การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking-AT)
คําจํากัดความ:ความสามารถในการทาความเขาใจในสถานการณ ประเด็น ปญหา โดยคิดวิเคราะหออกเปนสวนยอยๆ เปนรายการ หรือเปนขั้นตอน และเห็นความสัมพันธของ
สถานการณ ประเด็น หรือปญหาที่เกิดขึ้นโดยรูถึงสาเหตุ และผลกระทบของสถานการณ ประเด็น หรือปญหาที่อาจเกิดขึ้นได
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: แตกและแยกแยะปญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ออกเปนประเด็นยอยๆ
•แยกแยะหรือแตกปญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ออกเปนประเด็นยอยๆ โดยยังไมคํานึงถึงลําดับความสําคัญ
•จัดทําและระบุรายการหรือปญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ หลักการ ทฤษฎีตางๆ เปนขอๆ แตอาจยังไมไดจัดลําดับกอนหลัง
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และจัดลําดับความสําคัญของประเด็น ปญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯได
•แยกแยะหรือแตกปญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ออกเปนประเด็นยอยๆ และจัดเรียงงาน กิจกรรมตางๆ ตามลําดับความสําคัญกอนหลังเพื่อประโยชนใน
การดําเนินการตอไปตามความเรงดวนหรือความจําเปน
•เขาใจและระบุขั้นตอน ลําดับกอนหลังของประเด็นตางๆ ได ตั้งขอสังเกต ระบุขอบกพรองของขั้นตอนงานไดอันเปนผลจากความเขาใจในลําดับความสําคัญหรือลําดับกอนหลังของสิ่ง
ตางๆ
ระดับที่ 3: แสดงความสามารถระดับที่ 2และเขาใจและเชื่อมโยงความสัมพันธเบื้องตนของปญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ได
•เชื่อมโยงความสัมพันธอยางงายๆ ระหวางเหตุและผลที่กอใหเกิดเปนปญหาได
•ระบุไดวาอะไรเปนเหตุเปนผลแกกันในสถานการณหนึ่งๆ หรือแยกแยะขอดีขอเสียของประเด็นตางๆ ได
•อธิบายเหตุผลความเปนมา แยกแยะขอดี และขอเสียของปญหา สถานการณ ฯลฯ เปนประเด็นตางๆ ไดอยางมีเหตุมีผล
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และเขาใจและเชื่อมโยงความสัมพันธที่ซับซอนของปญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ได
•แยกแยะและเชื่อมโยงประเด็น ปญหา หรือปจจัยตางๆ ที่ซับซอนไดในหลายๆ แงมุม เชน เหตุ ก. นาไปสู เหตุ ข. เหตุ ข. นาไปสูเหตุ ค. และนําไปสูเหตุ ค. ฯลฯ
•แยกแยะองคประกอบตางๆ ของประเด็น ปญหาที่มีเหตุปจจัยเชื่อมโยงซับซอนเปนรายละเอียดในชั้นตางๆ อีกทั้งวิเคราะหวาแงมุมตางๆ ของปญหาหรือสถานการณหนึ่งๆ สัมพันธกัน
อยางไร คาดการณวาจะมีโอกาส หรืออุปสรรคอะไรบาง

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และใชเทคนิคและความรูเฉพาะดานในการคิดวิเคราะห
•ประยุกตใชความรู ความเชี่ยวชาญ เทคนิคเฉพาะดาน เชน หลักสถิติขั้นสูง ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการมาวิเคราะหประเด็น หรือปญหาตางๆ ในงาน
อันทําใหไดขอสรุปหรือคําตอบที่ไมอาจบรรลุไดดวยวิธีปรกติธรรมดาทั่วไป
•วิเคราะหปญหาในแงมุมที่ลึกซึ้งถึงปรัชญาแนวคิดเบื้องหลังของประเด็นหรือทางเลือกตางๆ ที่ซับซอนเหลานั้น
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management-RISK)
คําจํากัดความ: ความสามารถในการระบุความเสี่ยง และหาวิธีการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนระแวดระวัง ควบคุม และลดความเสี่ยงในทุกทางที่อาจเกิดขึ้นเพื่อพิทักษผลประโยชน
ใหแกองคกร และสรางองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืนและมีเสถียรภาพ
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: เห็นถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงในหนวยงาน
• ตระหนักและใหความรวมมือในการพิทักษประโยชนและบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน
• สามารถระบุความเสี่ยงของงานและกิจกรรมที่เกี่ยวของได
• วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอภารกิจในหนวยงานของตนได
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่1 และปรับปรุงงานของตนใหพรอมเผชิญความเสี่ยงดานตางๆ
•คํานึงถึงผลของความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และเตรียมการรับมือไวกอน
•ศึกษาและพัฒนาศักยภาพดานความรู ทักษะ และเทคนิคตางๆและนามาประยุกตใชในจัดทาแผนเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหนวยงาน
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่2 และคาดการณลวงหนาและเตรียมรับมือกับความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอซึ่งจะมีผลเสียตอการทํางาน
•หมั่นคาดการณและหาแนวโนม ชองโหว ขอบกพรอง ฯลฯ ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกองคกร อันอาจกอใหเกิดความเสี่ยงในการดําเนินงานในหนวยงาน และดําเนินการแกไข
หรือเตรียมหาทางรับมือกับความเสี่ยงนั้น
•ติดตาม ประเมิน และปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือกับทุกสถานการณที่อาจเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่3 และบริหารความเสี่ยงขององคกรในภาพรวม
•ควบคุม บริหาร และกระจายความเสี่ยงในระดับกลยุทธของหนวยงาน/องคกร เพื่อสงเสริมใหองคกรมีการดาเนินงานไปในทิศทางที่มีเสถียรภาพมั่นคง
•กําหนดวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองคกรและสอดคลองกับนโยบายบริหารความเสี่ยงขององคกร หรือมาตรฐานสากล
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่4 และแปรความเสี่ยงใหเปนโอกาสในการดําเนินงาน

•พิจารณาความเสี่ยงดวยมุมมองใหม และหาวิธีแปรความเสี่ยงที่มีอยู หรือที่คาดการณไวใหเปนโอกาสในการดําเนินงาน
•ใชความเสี่ยงทางการดําเนินงานขององคกรเปนเหตุผล หรือแรงกระตุนผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหมๆ เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ที่เปนโอกาสในการแขงขันขององคกร

การบริหารทรัพยากร (Resource Management-RM)
คําจํากัดความ:การตระหนักเสมอถึงความคุมคาระหวางทรัพยากร (งบประมาณ เวลา กําลังคนเครื่องมือ อุปกรณ ฯลฯ) ที่ลงทุนไปหรือที่ใชการปฏิบัติภารกิจ (Input) กับผลลัพธที่ได
(Output) และพยายามปรับปรุงหรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาใหการปฏิบัติงานเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด อาจหมายรวมถึงความสามารถในการจัด
ความสําคัญในการใชเวลา ทรัพยากร และขอมูลอยางเหมาะสม และประหยัดคาใชจายสูงสุด
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: ปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงความคุมคาและคาใชจายที่เกิดขึ้น
•ตระหนักถึงความคุมคาและคาใชจายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
•ปฏิบัติงานตามกระบวนการขั้นตอนที่กําหนดไว เพื่อใหสามารถใชทรัพยากรไมเกินขอบเขตที่กําหนด
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงคาใชจายที่เกิดขึ้น และมีความพยายามที่จะลดคาใชจายเบื้องตน
•ตระหนักและควบคุมคาใชจายที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานโดยมีความพยายามที่จะลดคาใชจายตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
•จัดสรรงบประมาณ คาใชจาย ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหคุมคาและเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานอยางสูงสุด
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และกําหนดการใชทรัพยากรใหสัมพันธกับผลลัพธที่ตองการ
•ประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานที่ผานมาเพื่อปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรใหไดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น หรือมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีคาใชจายที่ลดลง
•ระบุขอบกพรอง วิเคราะหขอดี ขอเสียของกระบวนการการทํางานและกําหนดการใชทรัพยากรที่สัมพันธกับผลลัพธที่ตองการโดยมองผลประโยชนของ องคกรเปนหลัก
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และเชื่อมโยงหรือประสานการบริหารทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรที่คุมค่ําสูงสุด
•เลือกปรับปรุงกระบวนการทํางานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับหลายหนวยงาน และไมกระทบกระบวนการทํางานตางๆ ภายใน องคกร
•วางแผนและเชื่อมโยงภารกิจของหนวยงานตนเองกับหนวยงานอื่น (Synergy) เพื่อใหการใชทรัพยากรของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดเกิดประโยชนสูงสุด
•กําหนดและ/หรือสื่อสารกระบวนการการบริหารทรัพยากรที่สอดคลองกันทั่วทั้งองคกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคกร
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และเสนอกระบวนการใหมๆ ในการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

•พัฒนากระบวนการใหมๆ โดยอาศัยวิสัยทัศน ความเชี่ยวชาญ และประสบการณตางๆ มาประยุกตในกระบวนการทํางาน เพื่อลดภาระการบริหารงานใหสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
•สามารถเพิ่มผลผลิตหรือสรางสรรคงานใหม ที่โดดเดนแตกตางใหกับหนวยงาน และองคกร โดยใชทรัพยากรเทาเดิม

การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย (Safety Mind-SM)
คําจํากัดความ:ความมุงมั่นที่จะใหความสําคัญกับความปลอดภัย การระวังภัย รวมทั้งการปองกันภัยตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยรับรูและตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันภัย เหตุ
อันตราย และสาธารณภัยตางๆ ตั้งแตการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันทั่วไป รวมถึงการดําเนินกิจกรรมในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงความสําคัญในการชวยเหลือ การบรรเทาทุกข
การฟนฟูผูประสบภัยใหไดรบั การดูแลอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนและเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยและการระวังภัยตางๆ ใหเกิดขึ้นในระดับหนวยงาน องคกร
ชุมชน และสังคมในระยะยาว
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1:ตระหนักถึงความสําคัญดานความปลอดภัย และผลเสียของการเกิดเหตุอันตราย สาธารณภัย รวมถึงสามารถอธิบายไดถึงวิธีการจัดการเพื่อแกไข และการปองกันเหตุไม
ปลอดภัยต่ํางๆ
•ใหความสนใจกับปจจัยตาง ๆ รอบตัว ที่อาจเปนตนเหตุของการเกิดภัย และความไมปลอดภัยตาง ๆ รวมถึงสนใจในที่มาของเหตุการณความไมปลอดภัย/ปญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
โดยสามารถอธิบายถึงสาเหตุของความไมปลอดภัยดังกลาว
•รูวิธีจัดการกับความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดภัย การปองกัน และวิธแี กไขปญหาความไมปลอดภัย หรือเพื่อมิใหภยั ลุกลามขยายวงกวางจนกลายเปนปญหาสาธารณภัย
•ขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาอันตราย สาธารณภัย รวมถึงความรูในการปองกันและแกไขปญหาความไมปลอดภัยตาง ๆ
•เขารวมกิจกรรมการเรียนรู การแลกเปลี่ยนความรู และการรณรงคเพื่อพฤติกรรมที่ปลอดภัยตาง ๆ
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และแสดงออกใหเห็นถึงความเปนผูไมประมาท รอบคอบ ระแวดระวังภัย และความไมปลอดภัยต่ํางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งกับตัวเองหรือ
ผูรวมงาน และสามารถประยุกตใชความรูและทรัพยากรที่มีอยูในการปองกันและแกไขปญหาความไมปลอดภัยได
•กระทําการใดๆ ดวยความรอบคอบ ไมประมาท เพื่อใหเกิดความปลอดภัย ทั้งในการดําเนินกิจกรรมสวนตัวในชีวิตประจําวัน และการปฏิบัติงาน
•โนมนาวชักชวนเพื่อนรวมงานและผูเกี่ยวของใหตระหนักถึงคุณประโยชนของความปลอดภัยอยางแทจริง ชี้ใหเห็นถึงอันตรายและผลเสียของการกระทําที่ไมปลอดภัยที่อาจการลุกลาม
ขยายวงกวางจนกลายเปนปญหาสาธารณภัย
•ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติแกเพื่อนรวมงานและผูเกี่ยวของใหมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย

•สามารถประยุกตใชความรูในการปองกันมิใหเกิดภัย รวมถึงประยุกตใชความรูและทรัพยากรที่มีอยูในการแกไขปญหาความไมปลอดภัย เพื่อมิใหลุกลามขยายวงกวางจนกลายเปนปญหา
สาธารณภัย
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวิเคราะห สังเคราะห มองเห็นทางเลือกในการนําวิธีการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เหมาะสมมาปรับใชใหไดประโยชนสูงสุด
•มองเห็นทางเลือกในการนําวิธีการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เหมาะสมมาปรับใชใหไดประโยชนสูงสุด
•สามารถวิเคราะหสภาพปญหาในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เปนอยู อธิบายใหความเห็นตางๆ ในประเด็นปญหาของการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และระบบการบริหาร
จัดการในปจจุบันไดอยางถูกตอง
•หมั่นวิเคราะห และมองหาแนวโนม ชองโหว ขอบกพรอง ฯลฯ ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกองคกร อันจะทําใหเกิดปญหากับการบริหารจัดการสาธารณภัย และดําเนินการแกไข
หรือเตรียมหาทางรับมือกับปญหานั้น
•ติดตาม ประเมิน และปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือกับทุกสถานการณความไมปลอดภัย/ปญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ที่อาจเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ
•สามารถจัดการกับปญหาสาธารณภัยประเภทตางๆ ที่มีความซับซอนได ทั้งในแงของการปองกัน การชวยเหลือ บรรเทา รวมถึงการฟนฟู
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และพัฒนากระบวนการในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
•สังเคราะหองคความรูดานการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อใหไดนวัตกรรมหรือรูปแบบในการบริหารจัดการสาธารณภัย ที่เหมาะสมตอการนําไปใชในสถานการณภยั ในพื้นที่ตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
•เสนอแนวทางปฏิบัติในการจัดการกับปญหาในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และถายทอดแบบอยางที่ดีของการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหผูรวมงานและ
ผูเกี่ยวของไดรับทราบ เพื่อมุงหวังใหผูที่เกี่ยวของตางๆ สามารถดําเนินการบริหารจัดการสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
•มุงปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบ และวิธีการในการปองกัน ชวยเหลือ บรรเทาและฟนฟู ใหมีคุณภาพ เพื่อใหไดสามารถดําเนินการเพื่อสรางความปลอดภัยใหกับองคกร ชุมชน หรือ
สังคมไดอยางโดดเดนและเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไว
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และประเมินคุณค่ํา และทางเลือก เพื่อกําหนดนโยบายและกลยุทธที่มีผลตอการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว
•สามารถคาดการณปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถประเมินทรัพยากรตางๆ ทางดานการบริหารจัดการสาธารณภัย สําหรับใชเปนทางเลือกในการดําเนินการเพื่อการปองกัน
ชวยเหลือ และฟนฟูสภาพจากการเกิดสาธารณภัยไดอยางเหมาะสมกับสภาพปญหาและสถานการณความเปลี่ยนแปลงดานสาธารณภัย
•สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้นในหนวยงานหรือขอบเขตที่รับผิดชอบอันเปนประโยชนตอการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพใน
ระยะยาว
•สนับสนุนใหเกิดการบูรณาการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขากับทุกกิจกรรมการทางาน
•สนับสนุนการจัดการความรู เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีองคความรูที่เพียงพอตอการขับเคลือ่ นองคกร
•สนับสนุนใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดขึ้นในระดับชุมชนและสังคม

•เปนแบบอยางที่ดีของการมีจิตสํานึกความปลอดภัย ทั้งพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การดําเนินกิจกรรมสวนตัวในชีวิตประจําวัน

การยึดมั่นในหลักเกณฑ (Acts with Integrity-AI)
คําจํากัดความ:เจตนาที่จะกํากับดูแลใหผูอื่นหรือหนวยงานอื่นปฏิบัติใหไดตามมาตรฐาน กฎระเบียบขอบังคับที่กําหนดไวโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ กฎหมาย หรือตามหลัก
แนวทางในวิชาชีพของตนที่มีอยูอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมุงประโยชนขององคกร สังคม และประเทศโดยรวมเปนสําคัญ ความสามารถนี้อาจรวมถึงการยืนหยัดในสิ่งที่
ถูกตองและความเด็ดขาดในการจัดการกับบุคคลหรือหนวยงานที่ฝาฝนกฎเกณฑ ระเบียบหรือมาตรฐานที่ตั้งไว
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: กระทําสิ่งตางๆ ตามมาตรฐาน หรือตามกฎระเบียบขอบังคับที่กําหนดไว
•ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส ถูกตองทั้งตามหลักกฎหมายระเบียบขอบังคับที่กําหนดไว
•ยึดถือหลักการและแนวทางตามหลักวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ
•เปดเผยขอมูลหรือเหตุผลอยางตรงไปตรงมา
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และยึดมั่นในแนวทํางานหรือขอบเขตขอจํากัดในการกระทําสิ่งตางๆ
•ปฏิเสธขอเรียกรองของผูอื่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ขาดเหตุผลหรือผิดกฎระเบียบหรือแนวทางนโยบายที่วางไว
•ดําเนินการอยางไมบิดเบือน โดยไมอางขอยกเวนใหตนเองหรือผูใตบังคับบัญชาหรือคนรูจักหรือหนวยงานภายใตการดูแลหากมีการดําเนินงานที่ยอมรับไมได
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และติดตามควบคุมใหปฏิบัติตามมาตรฐานหรือตามกฎหมายขอบังคับ
•หมั่นควบคุมตรวจตราการดําเนินการของหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบใหเปนไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบหรือแนวทางนโยบายที่วางไว
•ออกคําเตือนหรือพยายามประนีประนอมอยางชัดแจงวาจะเกิดอะไรขึ้นหากผลงานไมไดมาตรฐานที่กําหนดไวหรือกระทําการละเมิดกฎระเบียบหรือแนวทางนโยบายที่วางไว
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และรับผิดชอบในสิ่งที่อยูในการดูแล
•กลาตัดสินใจในหนาที่ โดยสั่ง ตอรองหรือประนีประนอมใหบุคคลหรือหนวยงานที่ฝาฝนกฎเกณฑ ระเบียบ นโยบายหรือมาตรฐานที่ตั้งไวไปปรับปรุงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพให
เขาเกณฑมาตรฐาน แมวา ผลของการตัดสินใจอาจสรางศัตรูหรือกอความไมพึงพอใจใหแกผูที่เกี่ยวของหรือเสียประโยชน

•กลายอมรับความผิดพลาดและจัดการความความผิดพลาดที่จัดทําลงไป
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และจัดการกับผลงานไมดีหรือสิ่งผิดกฎระเบียบอยางเด็ดขาดตรงไปตรงมา
•ใชวิธีเผชิญหนาอยางเปดเผยตรงไปตรงมาเมื่อผูอื่นหรือหนวยงานภายใตการกํากับดูแล มีปญหาผลงานไมดีหรือทาผิดกฎระเบียบอยางรายแรง
•ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนตามกฎเกณฑขององคกร แมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวิต

การวางแผนและการจัดการ(Planning and Organizing-PO)
คําจํากัดความ:ความสามารถในการวางแผนอยางเปนหลักการ โดยเนนใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและถูกตอง รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการโครงการตางๆ ในความ
รับผิดชอบใหสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: วางแผนงํานออกเปนสวนยอยๆ
•วางแผนงานเปนขัน้ ตอนอยางชัดเจน มีผลลัพธ สิ่งที่ตองจัดเตรียม และกิจกรรมตางๆ ที่จะเกิดขึ้นอยางถูกตอง
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และเห็นลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนของงาน
•วางแผนงานไดโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมตางๆ ตามลําดับความสําคัญหรือความเรงดวน
•จัดลําดับของงานและผลลัพธในโครงการเพื่อใหสามารถจัดการโครงการใหบรรลุตามแผนและเวลาที่วางไวได
•วิเคราะหหาขอดี ขอเสียและผลตอเนื่องของแผนงานที่วาง เพื่อสามารถวางแผนงานใหมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และวางแผนหรือเชื่อมโยงงานหรือกิจกรรมตางๆ ที่มีความซับซอนเพื่อใหบรรลุตามแผนที่กําหนดไวได
•วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มีผูเกี่ยวของหลายฝายไดอยางมีประสิทธิภาพ
•วางแผนงานที่มีความเชื่อมโยงหรือซับซอนกันหลายๆ งานหรือหลายๆ โครงการโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่สนับสนุนและไมขัดแยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และสามารถคาดการณลวงหนาเกี่ยวกับปญหา/งานและเตรียมทางเลือกสําหรับการปองกัน/แกไขปญหาที่เกิดขึ้น
•วางแผนงานที่ซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มีหนวยงานหรือผูเกี่ยวของหลายฝาย รวมถึงคาดการณปญหา อุปสรรค และวางแนวทางการปองกันแกไขไว
ลวงหนา อีกทั้งเสนอแนะทางเลือกและขอดีขอเสียไวให
•เตรียมแผนรับมือกับสิ่งไมคาดการณไวไดอยางรัดกุมและมีประสิทธิภาพ

•วางแผนงานที่มีความเชื่อมโยงหรือซับซอนกันหลายๆ งานหรือหลายๆ โครงการโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่สนับสนุนและไมขัดแยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และปรับกลยุทธในแผนใหเขากับสถานการณเฉพาะหนานั้นอยางเปนระบบ
•ปรับกลยุทธและวางแผนอยางรัดกุมและเปนระบบใหเขากับสถานการณที่เกิดขึ้นอยางไมคาดคิด เพื่อแกปญหา อุปสรรค หรือสรางโอกาสนั้นอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

การวิเคราะหและการบูรณาการ (Synthesis Thinking -ST)
คําจํากัดความ:ความสามารถในการคิดวิเคราะหและทําความเขาใจในเชิงสังเคราะห รวมถึงการมองภาพรวมขององคกร จนไดเปนกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม อันเปนผลมาจาก
การสรุปรูปแบบ ประยุกตแนวทางตางๆ จากสถานการณหรือขอมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: เขาใจแผนและนโยบายขององคกรหรือหนวยงานต่ํางๆ ในองคกร
•เขาใจนโยบาย กลยุทธของหนวยงาน หรือองคกร และสามารถนําความเขาใจนั้นมาวิเคราะหปญหา อุปสรรค โอกาสของหนวยงาน หรือองคกรออกเปนประเด็นยอยๆ ได
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และประยุกตความเขาใจ รูปแบบหรือประสบการณไปสูขอเสนอหรือแนวทางตางๆ ในงาน
•สามารถระบุปญหาในสถานการณปจจุบันที่อาจมีความคลายคลึง หรือตางจากประสบการณที่เคยประสบมาใชกําหนดขอเสนอหรือแนวทาง (Implication) เชิงกลยุทธที่สนับสนุนให
องคกรหรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของบรรลุภารกิจที่กําหนดไวหรือใหปฏิบัติการไดเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้นได
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และประยุกตทฤษฎีหรือแนวคิดซับซอนในการพิจารณาสถานการณ หรือกําหนดแผนงานหรือขอเสนอต่ํางๆ
•ประยุกตทฤษฎี หรือแนวคิดซับซอนที่มีฐานมาจากองคความรูหรือขอมูลเชิงประจักษ ในการพิจารณาสถานการณ แยกแยะขอดีขอเสียของประเด็นตางๆ ในการปฏิบัติงานขององคกร
หรือหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู
•สามารถใชแนวคิดตางๆ ที่เรียนรูมาเชื่อมโยงอธิบายเหตุผลความเปนมา แยกแยะขอดี และขอเสียของปญหา สถานการณ ฯลฯ เปนประเด็นตางๆ ไดอยางมีเหตุมีผล
•ประยุกต Best Practice หรือผลการวิจัยตางๆ มากําหนดโครงการหรือแผนงานที่ผลสัมฤทธิ์มีประโยชนตอองคกรหรืองานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และเชื่อมโยงสถานการณในประเทศและตางประเทศเพื่อกําหนดแผนไดอยางทะลุปรุโปรง
•ประเมินและสังเคราะหสถานการณ ประเด็น หรือปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและตางประเทศที่ซบั ซอนดวยกรอบแนวคิดและวิธีพิจารณาแบบมองภาพองครวม

เพื่อใชในการกําหนดแผนหรือนโยบายขององคกรหรือหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู
•ระบุไดวา อะไรเปนเหตุเปนผลแกกันในสถานการณหนึ่งๆ ในระดับหนวยงาน/องคกร/ประเทศ แลวแยกแยะขอดีขอเสียของประเด็นตางๆรวมถึงอธิบายชี้แจงสถานการณที่ซับซอน
ดังกลาวใหสามารถเปนที่เขาใจได
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และสรางสรรคและบูรณาการองคความรูใหมมาใชในงานกลยุทธ
•สรรคสรางและบูรณาการองคความรูใหมมาใชในงานกลยุทธ โดยพิจารณาจากบริบทประเทศไทยและระบบอุตสาหกรรมในภาพรวมและปรับใหเหมาะสม ปฏิบัติไดจริง
•วิเคราะหปญหาในแงมุมที่ลึกซึ้งถึงปรัชญาแนวคิดเบื้องหลังของประเด็นหรือทางเลือกตางๆ ทีซ่ ับซอน อันนําไปสูการประดิษฐคิดคน การสรางสรรคและนาเสนอรูปแบบ วิธี ตลอดจน
องคความรูใหมที่ไมเคยปรากฏมากอนและเปนประโยชนตอองคกร หรือสังคมและประเทศชาติโดยรวม
การสรางใหเกิดการมีสวนรวมในทุกภาคสวน (Building Participation-BP)
คําจํากัดความ:การตระหนัก เต็มใจ ยอมรับ และเปดโอกาสใหผูอื่น ประชาชน เครือขาย กลุมบุคคล หรือหนวยงานตางๆ เขามามีสวนรวมในการดาเนินงานของหนวยงาน หรือองคกร เพื่อสรางและ
สงเสริมใหเกิดกระบวนการและกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางแทจริงและยั่งยืน
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: ตระหนักและเห็นความสําคัญและประโยชนของการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
•ตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของหนวยงาน หรือองคกร
•สนับสนุนใหผูอื่น ประชาชน เครือขาย กลุมบุคคล หรือหนวยงานตางๆ เห็นความสําคัญและประโยชนของการมีสวนรวมในการจัดการปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของ
•เชื่อมั่นในขอดีและประโยชนของการมีสวนรวมของผูอื่น ประชาชน เครือขาย กลุมบุคคล หรือหนวยงานตางๆ จะชวยใหการดําเนินงานของหนวยงาน หรือองคกรประสบความสําเร็จได
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที1่ และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือดําเนินงานต่ํางๆ รวมกัน
•เปดใจ เต็มใจ และยอมรับใหผูอื่น ประชาชน เครือขาย กลุมบุคคล หรือหนวยงานตางๆ เขามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ขอมูล หรือแสดงศักยภาพในการดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของของหนวยงาน หรือ
องคกร
•เปดโอกาสใหผูอื่น ประชาชน เครือขาย กลุมบุคคล หรือหนวยงานตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการดําเนินงานมากขึ้น
•รับฟงความคิดเห็น คําแนะนํา ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ จากผูอื่น ประชาชน เครือขาย กลุมบุคคล หรือหนวยงานตางๆ เพื่อสรางการมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที2่ และประยุกต เชื่อมโยง และตอยอดความคิดเห็นของทุกภาคสวน และรวมตัดสินใจการดําเนินการตางๆ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
•ประยุกต เชื่อมโยง และตอยอดความคิด ขอมูล และศักยภาพของการดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของของการมีสวนรวมจากผูอื่น เครือขายภาคี หรือหนวยงานตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนและผลสัมฤทธิ์สูงสุด
•วิเคราะห ปรับปรุง และขยายขอบเขตการมีสวนรวมในวงกวางมากขึ้น เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในทุกภาคสวนอยางแทจริง
•ผสมผสาน (Integrate) ความคิดเห็น คําแนะนํา ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ จากทุกภาคสวน และหาผลสรุปรวมกัน รวมทั้งใหทุกภาคสวนไดรวมตัดสินใจ (Decision Making) ในการดําเนินการตางๆ เพื่อสราง

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางแทจริง
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที3่ และรวมพลังทุกภาคสวนและผลักดันใหเกิดผลกระทบในวงกวาง และเกิดประโยชนอยางแทจริง
•เปนตัวกลาง หรือศูนยกลางในการรวมพลังทุกภาคสวนและผลักดันการดําเนินการตางๆ รวมกัน เพื่อใหเกิดผลกระทบ (Impact) ในวงกวาง และเกิดประโยชนแกหนวยงาน องคกร ประชาชน หรือสังคม
•วางแผนและกําหนดแนวทาง กระบวนการ และกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวน รวมทั้งประเมินศักยภาพของทุกภาคสวนอยางรอบดาน เพื่อใหแนใจวาสามารถดึงการมีสวนรวมและศักยภาพในการดาเนิน
งานตางๆ ใหเกิดผลกระทบในวงกวางที่มีประโยชนอยางแทจริง
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศของการมีสวนรวมอยางแทจริง เปนระบบ และยั่งยืน
•สรางวัฒนธรรมและบรรยากาศของการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นภายในองคกรอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการและกลไกการมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
•สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม เพื่อรณรงค และผลักดันกระบวนการและกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอประชาชน สังคม และประเทศชาติอยางแทจริงและ
ยั่งยืน

การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ (Collecting Professional Knowledge and Expertise-CPKE)
คําจํากัดความ:ความขวนขวาย สนใจใฝรู เพื่อสั่งสมพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน ดวยการศึกษา คนควาหาความรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อีกทั้ง
รูจักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: แสดงความสนใจและติดตามความรูใหมๆ ในสําขําอําชีพของตน/ที่เกี่ยวของ
•กระตือรือรนในการศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน
•หมั่นทดลองวิธีการทํางานแบบใหม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความรูความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้น
•ติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และมีความรูในวิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน
•รอบรูเทาทันเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตนและที่เกี่ยวของ หรืออาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของตน
•ติดตามแนวโนมวิทยาการที่ทันสมัย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับงานอยางตอเนื่อง
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และสามารถนําความรู วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหมๆ ที่ไดศึกษามาปรับใชกับการทํางาน
•เขาใจประเด็นหลักๆ นัยสําคัญ และผลกระทบของวิทยาการตางๆ อยางลึกซึ้ง
•สามารถนาวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
•สั่งสมความรูใหมๆ อยูเสมอ และเล็งเห็นประโยชน ความสําคัญขององคความรู เทคโนโลยีใหมๆ ที่จะสงผลกระทบตองานของตนในอนาคต
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และศึกษา พัฒนาตนเองใหมีความรู และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้นทั้งในเชิงลึก และเชิงกวางอยางตอเนื่อง

•มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหลายดาน (สหวิทยาการ) และสามารถนาความรูไปปรับใชใหปฏิบัติไดอยางกวางขวางครอบคลุม
•สามารถนาความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศน เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
•ขวนขวายหาความรูที่เกี่ยวของกับงานทั้งเชิงลึกและเชิงกวางอยางตอเนื่อง
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และสนับสนุนการทํางานของคนในองคกรที่เนนความเชี่ยวชาญในวิทยาการดานตางๆ
•สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองคกร ดวยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณที่เอื้อตอการพัฒนา
•ใหการสนับสนุน ชมเชย เมื่อมีผูแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญในงาน
•มีวสิ ัยทัศนในการเล็งเห็นประโยชนของเทคโนโลยี องคความรู หรือวิทยาการใหมๆ ตอการปฏิบัติงานในอนาคต และสนับสนุนสงเสริมใหมกี ารนํามาประยุกตใชในหนวยงานอยาง
ตอเนื่อง
การใหความรูและการสรางสัมพันธ (Providing Knowledge and Building Relationships-PKBR)
คําจํากัดความ:มีพฤติกรรมที่มุงมั่น และตั้งใจที่จะนําภูมิปญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และองคความรูตางๆ ไปสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูประกอบการหรือ
เครือขาย ควบคูไปกับการสราง พัฒนา และรักษาความสัมพันธอันดีกับผูประกอบการ หรือเครือขาย เพื่อใหผูประกอบการ หรือเครือขาย มีความรู ความเขาใจ และสามารถ นําไปใช
พัฒนาหนวยงานใหมีประโยชน อีกทั้งเปนการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: เขาใจความจาเปน ความสําคัญ และ/หรือแสวงหาโอกาส และชองทางในการใหความรู และการพัฒนาผูประกอบการ หรือเครือขาย
•เขาใจความจาเปน และความสําคัญในการใหองคความรู คําแนะนํา ภูมิปญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีตางๆ ที่เปนประโยชนแกผูประกอบการ หรือเครือขาย เพื่อใหผูประกอบการ
หรือเครือขายเกิดการเสริมสรางความรู ความเขาใจ และสามารถนาไปใชใหเกิดประโยชนในหนวยงานได
•แสวงหาโอกาส และชองทางในการใหองคความรู คําแนะนํา ภูมปิ ญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีตางๆ แกผูประกอบการ หรือเครือขาย โดยมีเจตนาที่จะชวยใหผูประกอบการ หรือ
เครือขายเกิดการพัฒนาความรู ความสามารถ และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันได
ระดับที่ 2:แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใหองคความรู ภูมิปญ
 ญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีทั่วไปอยางกวางๆ แกผูประกอบการ หรือเครือขาย
•ริเริ่ม และใหองคความรู คําแนะนํา ภูมิปญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีตางๆ ทั่วไปอยางกวางๆ แกผูประกอบการ หรือเครือขาย เพื่อใหผูประกอบการ หรือเครือขายสามารถนาไป
ปรับและประยุกตใชในหนวยงานใหเกิดประโยชน
ระดับที่ 3:แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับเปลี่ยนเทคนิค และแนวทางในการใหความรู และการพัฒนาไดอยางถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามความตองการในการ
ประกอบการอยางแทจริง

•ปรับเปลี่ยนเทคนิค วิธีการ รูปแบบ และแนวทางในการพัฒนา และการใหความรูไดถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามความตองการ หรือการดําเนินงานทางธุรกิจของผูประกอบการ
หรือเครือขายอยางแทจริง
•เยีย่ มเยียน ลงพื้นที่ และไปมาหาสูผูประกอบการ หรือเครือขายอยางสม่ําเสมอ และสามารถใหองคความรู คําแนะนํา ภูมิปญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีตางๆ ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม และสอดคลองตามความตองการของผูประกอบการ หรือเครือขายอยางแทจริง
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเล็งเห็นแนวโนม ขอจํากัด โอกาส หรือคาดการณ เตรียมการลวงหนา เพื่อใหคาํ แนะนํา และแนวทางในการพัฒนาการประกอบการได
ในระยะยาว
•เล็งเห็นแนวโนม ขอจากัด ขอบกพรอง และโอกาส ฯลฯ ที่เปนผลกระทบตอการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการของผูประกอบการ หรือเครือขาย และสามารถ
ประยุกต และพัฒนาองคความรู คําแนะนํา ภูมิปญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีตางๆ ไดอยางถูกตอง เหมาะสม และสงเสริมการพัฒนาการประกอบการในระยะยาว
•คาดการณลวงหนาอันอาจกอใหเกิดปญหา อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความสามารถของผูประกอบการ หรือเครือขายในระยะยาว รวมทั้ง
ดําเนินการแกไข พัฒนา หรือเตรียมหาทางรับมือกับปญหา อุปสรรค หรือโอกาสนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
•สราง รักษา และมีความสัมพันธอันดี และแนนแฟนกับผูประกอบการ หรือเครือขายในความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถพัฒนา และตอยอดความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหมๆ ที่
เปนประโยชนในการประกอบการอยางแทจริง และในระยะยาว
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกําหนดนโยบายและกรอบการพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในภาพรวมไดสอดคลองกับสภาวการณเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของ
ประเทศ
•กําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร กลยุทธ และกรอบการพัฒนาผูประกอบการ หรือเครือขายในภาพรวมของประเทศไดสอดคลองกับสภาวการณเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของ
ประเทศ และสามารถนําไปปฏิบัติใชจริง (Implementation) เพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาอยางยั่งยืน
•ปลูกจิตสานึก กระตุน และสงเสริมใหทุกหนวยงานในองคกรตระหนัก เห็นความสําคัญ และดําเนินการดานการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการหรือเครือขายอยางเปนรูปธรรม เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศใหเติบโตและมีประสิทธิภาพสูงสุด
•วางแผน พัฒนาแผนการพัฒนา และใหความรู คําแนะนํา และการพัฒนาโดยประยุกต Best Practice ผลการวิจัย ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณอันยาวนาน ในการกําหนด
แผนงานดานการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ หรือเครือขายไดอยางถูกตอง เหมาะสม และนําไปปฏิบัติใชจริง (Implementation) ได

ความเขาใจผูอื่นและตอบสนองอยางสรางสรรค (Understanding People and Creative Responding-UPCR)
คําจํากัดความ:ความสามารถในการรับฟงและเขาใจบุคคลหรือสถานการณ และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนและตอบสนองใหสอดคลองกับสถานการณหรือกลุมคนที่หลากหลายไดอยาง
สรางสรรคในขณะที่ยังคงปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไว
ระดับที่ 0: ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: มีความยืดหยุนในการปฏิบัติหนาที่
•เขาใจความหมายของผูติดตอสื่อสารและสามารถปรับการทํางานใหคลองตัวและสอดคลองกับความตองการได
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที1่ และเขาใจบุคคลหรือสถานการณไดงายและพรอมยอมรับความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยน
•เต็มใจ ยอมรับ และเขาใจความคิดเห็นของผูอื่นทั้งในเชิงเนื้อหาและนัยเชิงอารมณ
•เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิดทัศนคติและทางานใหบรรลุตามเปาหมายเมื่อสถานการณปรับเปลี่ยนไป เชนไดรับขอมูลใหมหรือขอคิดเห็นใหมจากผูเชี่ยวชาญ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที2่ และเขาใจความหมายแฝงของบุคคลและสถานการณและเลือกปฏิบัติงํานอยางยืดหยุนและสรางสรรค
•มีวิจารณญาณในการปรับใหเขากับสถานการณเฉพาะหนาเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานหรือเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานหรือขององคกร
•สามารถตีความหมายเบื้องลึกที่ไมไดแสดงออกอยางชัดเจนของบุคคลหรือสถานการณที่เกิดขึ้น แลวปรับตัวใหสอดคลอง และเหมาะสมกับกับแตละบุคคลหรือสถานการณดังกลาวได
อยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค
•สามารถเลือกทางเลือก วิธีการ หรือกระบวนการมาปรับใชกับสถานการณที่เฉพาะเจาะจงไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อใหไดผลงานที่ดี

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที3่ และใชความเขาใจในเชิงลึกตอบุคคลหรือสถานการณมาปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานใหไดงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
•ใชความเขาใจอยางลึกซึ้งในบุคคลหรือสถานการณตางๆ ใหเปนประโยชนในทางานใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
•ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานระเบียบขั้นตอนหรือลักษณะการประสานงานของหนวยงานหรือองคกรใหเขากับแตละสถานการณแตยังคงเปาหมายเดิมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที4่ และปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธทั้งหมดเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ
•ปรับแผนกลยุทธทั้งหมดอยางสรางสรรคเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณเฉพาะหนา
•มีจิตวิทยาในการใชความเขาใจผูอื่นในสถานการณตางๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการเจรจาทาความเขาใจหรือดําเนินงานไหไดตามภารกิจของหนวยงาน

ความเขาใจพื้นที่และการเมืองทองถิ่น(Understanding of Local Area and Politics-ULAP)
คําจํากัดความ:มีพฤติกรรมและความสามารถในการเขาใจประชาชน พื้นที่ รวมทั้งระบบการเมืองในทองถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และติดตามขอมูล ขาวสาร และความเคลื่อนไหว
ตางๆ ของประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองในทองถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบสม่ําเสมอ รวมทั้งสามารถใชความเขาใจที่ถูกตองนั้นๆ ในการใหบริการ ใหความรู ความชวยเหลือ
คําแนะนํา การพัฒนา หรือการสงเสริมในดานตางๆ ที่เกี่ยวของแกประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบไดอยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1:ตระหนักถึงความสําคัญของการมีความเขาใจที่ถูกตอง และ/หรือรวบรวมขอมูลต่ํางๆ ที่เกี่ยวกับประชําชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความ
รับผิดชอบ
•ตระหนัก เห็นความสําคัญ และความจําเปนของการมีความรู และความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบวาจะชวยใหสามารถ
ใหบริการ ใหความรูความชวยเหลือ คําแนะนํา การพัฒนา หรือการสงเสริมในดานตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
•รวบรวมขอมูล ขาวสาร และรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ เพื่อเปนขอมูลที่เปนประโยชนในการใหบริการ ให
ความรู ความชวยเหลือ การพัฒนา หรือการสงเสริมในดานตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง และเหมาะสม

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู และความเขาใจในเรื่องทั่วๆ ไปที่เกี่ยวของกับประชําชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ
•มีความเขาใจในเรื่องทั่วไปๆ ที่เกี่ยวของกับประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในพื้นทีใ่ นพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ เชน ลักษณะการประกอบการอาชีพ สภาพแวดลอมทั่วไป การ
ดําเนินชีวิตความเปนอยู ปญหาและความตองการตางๆ ผูนํา ผูมีสวนไดสวนเสีย และระบบการปกครอง เปนตน เพื่อใหสามารถใหบริการ ใหความรู ความชวยเหลือ คําแนะนํา การพัฒนา หรือการ
สงเสริมในดานตางๆ ที่เกี่ยวของแกประชาชน หรือสรางประโยชนใหแกพื้นที่ที่รับผิดชอบไดอยางถูกตอง และเหมาะสม

•ติดตามขอมูล ขาวสาร และความเคลื่อนไหวตางๆ ของประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ และมีความรู และความเขาใจทั่วไปนั้นๆ ที่ถูกตอง เพื่อ
สามารถใหบริการ ใหความรู ความชวยเหลือ คําแนะนํา การพัฒนา หรือการสงเสริมในดานตางๆ ที่เกี่ยวของแกประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบไดอยางถูกตอง และเหมาะสม หรือสรางประโยชน
ใหแกพื้นที่ที่รบั ผิดชอบไดอยางถูกตอง และเหมาะสม

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และหมั่นศึกษา ติดตามความเคลื่อนไหวตางๆ อยางใกลชดิ และมีความรู และความเขาใจที่เฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น และมีความสําคัญ
โดยตรงประชําชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ
•มีความเขาใจที่เฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น และมีความสําคัญโดยตรงตอประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ ตลอดจนศึกษา วิเคราะห และระบุขอดี ขอเสีย
ตางๆ ที่มีผลกระทบตอประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบได และสามารถใหบริการ ใหความรู ความชวยเหลือ คาแนะนา การพัฒนา หรือการสงเสริมในดาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการ หรือเกิดประโยชนแกพื้นที่ที่รับผิดชอบ
•หมั่นศึกษา คนควา และติดตามขอมูล ขาวสาร และความเคลื่อนไหวตางๆ ที่เกี่ยวของกับประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบอยางใกลชิด และสม่ําเสมอ และ
สามารถระบุสาเหตุ และปจจัยเชิงลึกที่มีความสําคัญและมีผลกระทบโดยตรงทีชวยใหสามารถใหบริการ ใหความรู ความชวยเหลือ คําแนะนํา การพัฒนา หรือการสงเสริมตางๆ แกประชาชนในพื้นที่ที่
ตนเองมีความรับผิดชอบไดอยางถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการ หรือสรางประโยชนที่เกิดความไดเปรียบแกพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดตางๆ และสามารถประยุกตและปรับความเขาใจนั้นๆ มาสรางประโยชนแกประชาชน
พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองกํารอยางแทจริง
•เขาใจถึงปจจัย และผลกระทบโดยตรง และโดยออม ตลอดจนเขาใจจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดตางๆ ของประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
และสามารถประยุกตและปรับความเขาใจนั้นๆ ใหเกิดประโยชนแกประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการอยางแทจริง
•เสนอแนะวิธีการ แนวทาง และผลักดันการใหบริการ ใหความรู ความชวยเหลือ คําแนะนํา การพัฒนา หรือการสงเสริมตางๆใหเกิดการปฏิบัติใชจริง (Implementation) อยางเปน
ระบบ รูปธรรม และตอเนื่องที่เกิดประโยชนอยางแทจริงโดยรวมแกประชาชน และพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยอาศัยการประยุกต ปรับ เชื่อมโยง และผสมผสาน (Integrate) ความเขาใจ
ประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในเชิงลึกที่สั่งสมมา
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใชความเขาใจประชําชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในเชิงลึกและรอบดานมากําหนดกลยุทธ และนโยบายที่สรางประโยชนใน
ระยะยาวแกประชําชน ชุมชน และสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
•ใชความเขาใจประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในเชิงลึกและรอบดาน ตลอดจนประสบการณ และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอยางยาวนานมากําหนดกลยุทธ นโยบาย และ
แผนงานตางๆ ที่สรางประโยชนในระยะยาว ตลอดจนมูลคาเพิ่ม (Value Added) แกประชาชน ชุมชน และสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความคิดสรางสรรค (Innovation-INV)
คําจํากัดความ:ความสามารถในการที่จะนาเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแกปญหา (Solution) หรือสรางนวัตกรรม หรือ ริเริ่มสรางสรรคกิจกรรมหรือสิ่งใหมๆ ที่จะเปน
ประโยชนตอองคกร
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อย่ํางชัดเจน
ระดับที่ 1: สนับสนุนความคิดสรางสรรคและยอมทดลองวิธีอ่นื ๆ เพื่อมาทดแทนวิธีการที่ใชอยูเดิมในการปฏิบัติงํานอยางเต็มใจและใครรู
•เต็มใจที่จะยอมรับและปรับตัวตอความริเริ่มสรางสรรคหรือสิ่งใหม เพื่อสนับสนุนใหหนวยงานบรรลุเปาหมายที่กําหนด
•แสดงความสงสัยใครรูและตองการทดลองวิธีการใหมๆ ที่อาจสงผลใหปฏิบัติงานไดดีขึ้น
•เต็มใจที่จะเสาะหาและศึกษาวิธีการที่แปลกใหมที่อาจนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และสรางสรรคและหมั่นปรับปรุงกระบวนการทํางํานของตนอยางสม่ําเสมอ
•หมั่นปรับปรุงกระบวนการทํางานของตนอยางสม่ําเสมอ
•เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือขั้นตอนการทํางานใหมๆ ที่สอดคลองและสนับสนุนหนวยงานใหสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และคิดนอกกรอบเพื่อปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหมในหนวยงานเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ
•ประยุกตใชประสบการณในการทํางานมาปรับเปลี่ยนวิธกี ารดําเนินงาน ใหเขากับสถานการณ แตยังคงเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
•ไมจํากัดตนเองอยูกับแนวคิดดั้งเดิมที่ใชกัน พรอมจะทดลองวิธีการใหมๆ มาปรับแกไขระเบียบขั้นตอนการทํางานที่ลาสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงาน

•นาเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแกปญหา (Solution) ในงานของตนอยางสรางสรรคกอนที่จะปรึกษาผูบังคับบัญชา
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และสรางสรรคสิ่งใหมๆ ในองคกร
•ประยุกตใชองคความรู ทฤษฎี หรือแนวคิดที่ไดรับการยอมรับมาเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแกปญหา (Solution) ในการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
•ริเริ่มสรางสรรคแนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงานหรือดําเนินการตางๆ ใหองคกรสามารถบรรลุพันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพสูงขึ้น โดยแนวทางใหมๆ หรือ Best
Practice นี้อาจมีอยูแลวในองคกรอื่นๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชน และทั้งในและตางประเทศ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และสรางนวัตกรรมในระบบอุตสาหกรรมของประเทศโดยรวม
•คิดนอกกรอบ พิจารณาสิ่งตางๆ ในงานดวยมุมมองที่แตกตาง อันนําไปสูการวิจัย การประดิษฐคดิ คน หรือการสรางสรรค เพื่อนําเสนอตนแบบ สูตร รูปแบบ วิธี ตลอดจนองคความรู
ใหมที่ไมเคยปรากฏมากอนและเปนประโยชนตอระบบอุตสาหกรรมหรือสังคมและประเทศชาติโดยรวม
•สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงความคิดสรางสรรคหรือสรางโอกาสใหมทางธุรกิจในองคกร ดวยการใหการสนับสนุนทางทรัพยากร หรือจัดกิจกรรมตางๆ ที่จะชวยกระตุนใหเกิดการ
แสดงออกทางความคิดสรางสรรค
ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน (Accuracy and Order-AO)
คําจํากัดความ:ความพยายามที่จะปฏิบัติงานใหถูกตองครบถวนตลอดจนลดขอบกพรองที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการควบคุมตรวจตราใหงานเปนไปตามแผนที่วางไวอยางถูกตอง
ชัดเจน
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: ตองการทํางานใหถูกตองและชัดเจน
•ตั้งใจทางานใหถูกตอง สะอาดเรียบรอย
•ละเอียดถี่ถวนในการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่วางไว
•แสดงอุปนิสัยรักความเปนระเบียบเรียบรอยทั้งในงานและในสภาวะแวดลอมรอบตัว อาทิ จัดระเบียบโตะทางาน และบริเวณหนวยงานที่ตนปฏิบัติหนาที่อยู ริเริ่มหรือรวมดําเนิน
กิจกรรมเพื่อความเปนระเบียบของสถานที่ทํางาน อาทิ กิจกรรม 5ส. ดวยความสมัครใจ กระตือรือรน ฯลฯ
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และตรวจทานความถูกตองของงานที่ตนรับผิดชอบ
•ตรวจทานความถูกตองของงานอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อใหงานมีความถูกตองสูงสุด
•ลดขอผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นแลวจากความไมตั้งใจ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และดูแลความถูกตองของงานทั้งของตนและผูอ่นื (ที่อยูในความรับผิดชอบของตน)
•ตรวจสอบความถูกตองโดยรวมของงานของตนเอง เพื่อมิใหมีขอผิดพลาดประการใดๆ เลย

•ตรวจสอบความถูกตองโดยรวมของงานผูอนื่ (ผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของภายในหนวยงานหรือองคกร) โดยอิงมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือกฎหมาย ขอบังคับ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และกํากับตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด
•ตรวจสอบวาผูอื่นปฏิบัติตามขัน้ ตอนการทํางานที่วางไวหรือไมใหความเห็นและชี้แนะใหผูอื่นปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานที่วางไว เพื่อความถูกตองของงาน
•ตรวจสอบความกาวหนาและความถูกตอง/คุณภาพของผลลัพธของโครงการตามกําหนดเวลาที่วางไว
•ระบุขอบกพรองหรือขอมูลที่ขาดหายไป และกํากับดูแลใหหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหไดผลลัพธหรือผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และสรางความชัดเจนของความถูกตองและคุณภาพของขั้นตอนการทํางานหรือผลงานหรือโครงการโดยละเอียด
•สรางความชัดเจนของความถูกตองและคุณภาพของขั้นตอนการทํางานหรือผลงานหรือโครงการโดยละเอียดเพื่อควบคุมใหผูอื่นปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานที่วางไวอยางถูกตองและ
เกิดความโปรงใสตรวจสอบได
•สรางระบบและวิธีการที่สามารถกํากับตรวจสอบความกาวหนาและความถูกตอง/คุณภาพของผลงานหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผูอื่น หรือหนวยงานอื่น ไดอยางสม่ําเสมอ
จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม(Environmental Responsibility-ER)
คําจํากัดความ:การมีจิตสานึก ตระหนัก ใหความสําคัญ และมีความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีความมุงมั่น และทุมเทที่จะอนุรักษ และรักษาสิ่งแวดลอม
สังคม และชุมชนใหนาอยู ตลอดจนเขาไปมีสวนรวมในการปฏิบัติงานหรือรวมกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับสังคม และสิ่งแวดลอมขององคกรอยางเต็มที่เพื่อเกิดประโยชนตอ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมโดยรวม
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: แสดงความสนใจ ตระหนัก และเห็นความสําคัญ ประโยชนของกํารอนุรักษ และการรักษาสิ่งแวดลอม
•ตระหนัก หรือมีจิตสานึกรับผิดชอบตอสังคม หรือสิ่งแวดลอมตามนโยบายขององคกรที่กําหนดไว
•เห็นความสําคัญและประโยชนของกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดลอมขององคกร
•เห็นคุณคาและความจาเปนของการอนุรกั ษ และการรักษาสิ่งแวดลอม
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และแสวงหําโอกาสในการมีสวนรวมในกํารอนุรักษและการรักษาสิ่งแวดลอม
•แสวงหาโอกาส และเขาไปมีสวนรวมในการอนุรักษและการรักษาสิ่งแวดลอมของหนวยงาน องคกร ชุมชน หรือสังคม
•ใหความรวมมือ เขารวม หรือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม/โครงการตางๆ ทางสังคมหรือสิ่งแวดลอมขององคกร หรือหนวยงานตางๆ อยางเต็มใจ และปฏิบัติตนอยางเครงครัดดานการ
อนุรักษและการรักษาสิ่งแวดลอมใหนาอยู และปลอดภัย
•อาสาและแสดงความภาคภูมิใจและความพึงพอใจที่ไดเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมหรือเพื่อสิ่งแวดลอมขององคกร (โดยไมตองรองขอ)

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และกระตุนและสรางแรงจูงใจใหผูอื่นเห็นความสําคัญประโยชนของกิจกรรม โครงการ หรือนโยบายดานกํารอนุรักษและการรักษา
สิ่งแวดลอม
•กระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นเห็นความสําคัญและประโยชนของกิจกรรม โครงการ หรือนโยบายเพื่อสังคม และสิ่งแวดลอม หรือดานการอนุรักษและการรักษาสิ่งแวดลอม
ตลอดจนการดูแลรักษาชุมชน หรือสังคมใหนาอยู เพื่อใหเกิดการรวมแรงรวมใจอยางแทจริง
•พัฒนา และปรับปรุงระบบ วิธกี าร และแนวทางการดาเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคม หรือสิ่งแวดลอม หรือการอนุรักษและการรักษาสิ่งแวดลอม การดูแลรักษาชุมชน หรือสังคมใน
เชิงสรางสรรค
•เปนกําลังสําคัญในการผลักดันใหเกิดกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคม หรือสิ่งแวดลอม หรือการอนุรักษและการรักษาสิ่งแวดลอม การดูแลรักษาชุมชน หรือสังคมขององคกรอยางเปน
รูปธรรม
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และศรัทธา และสนับสนุนกิจกรรม โครงการ หรือนโยบายเพื่อสังคม และสิ่งแวดลอมอยางเต็มศักยภาพ
•ยืนหยัด สนับสนุนการตัดสินใจที่จะเกิดประโยชนตอชุมชน สังคมไทย หรือสิ่งแวดลอมโดยรวม ถึงแมจะคนสวนใหญจะไมสนับสนุน หรืออาจจะตองทําใหหนวยงานของตนตองเสีย
ประโยชนในระยะสั้น
•สื่อสาร และถายทอดวิสัยทัศนดานสังคมและสิ่งแวดลอมของหนวยงานดวยวิธสี รางแรงบันดาลใจ และความรวมแรงรวมใจใหเจาหนาที่ในหนวยงานบรรลุวสิ ัยทัศนนั้น
•คิดนอกกรอบ นําเสนอความคิดใหมเพื่อใชกําหนดนโยบายดานสังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อประโยชนตอสังคมไทยหรือสิ่งแวดลอมโดยรวม อยางที่ไมมีผูใดคิดมากอน
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และเปนผูนําที่มีบทบาทสําคัญในงานเพื่อสังคม และสิ่งแวดลอม
•มีบทบาทสําคัญในงานเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม และสรางวัฒนธรรมองคกรที่เนนประโยชนเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เพื่อใหเจาหนาที่ทุกระดับในองคกรมีความมุงมั่น
ยึดมั่น และรับผิดชอบตอชุมชน สังคมไทย และสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม
•เปนที่รูจักอยางกวางขวางในแวดวงที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดลอม และเปนแบบอยางที่ดี (Role Model) ในองคกรดานการพัฒนา และรักษาสิ่งแวดลอมใน
สังคมไทยใหนาอยู

ศิลปะการโนมนาวจูงใจ(Communication & Influencing-CI)
คําจํากัดความ:การใชวาทศิลปและกลยุทธตางๆ ในการสื่อสาร เจรจา โนมนาวเพื่อใหผูอื่นดําเนินการใดๆ ตามที่ตนหรือหนวยงานประสงค
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: นําเสนอขอมูลอยางตรงไปตรงมา
•นําเสนอขอมูล อธิบาย ชี้แจงรายละเอียดแกผูฟงอยางตรงไปตรงมาโดยอิงขอมูลที่มีอยู แตอาจยังมิไดมีการปรับใจความและวิธีการใหสอดคลองกับความสนใจและบุคลิกลักษณะของ
ผูฟง
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และเจรจาโนมนาวใจโดยอาศัยหลักการและเหตุผล
•เตรียมการนําเสนอขอมูลเปนอยางดี และใชความพยายามเจรจาโนมนาวใจโดยยกหลักการและเหตุผลที่เกี่ยวของมาประกอบการนําเสนออยางมีขั้นตอน
•ใชความพยายามเจรจาโนมนาวใจโดยยกหลักการและเหตุผลที่เกี่ยวของมาอธิบายประกอบการนําเสนออยางมีขั้นตอน
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และเจรจาตอรองหรือนําเสนอขอมูลโดยปรับสารใหสอดคลองกับผูฟงเปนสําคัญ
•ประยุกตใชความเขาใจ ความสนใจของผูฟงใหเปนประโยชนในเจรจาเสนอขอมูล นาเสนอหรือเจรจาโดยคาดการณถึงปฏิกิริยา ผลกระทบที่จะมีตอผูฟงเปนหลัก
•สามารถนาเสนอทางเลือกหรือใหขอสรุปในการเจรจาอันเปนประโยชนแกทั้งสองฝาย
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และใชกลยุทธการสื่อสารจูงใจทางออม

•ใชความเขาใจบุคคลหรือองคกรใหเปนประโยชนโดยการนําเอาบุคคลที่สามหรือผูเชี่ยวชาญมาสนับสนุนใหการเจรจาโนมนาวจูงใจประสบผลสําเร็จหรือมีนาหนักมากยิ่งขึ้น
•ใชทักษะในการโนมนาวใจทางออม เพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ดังประสงคโดยคํานึงถึงผลกระทบและความรูส ึกของผูอื่นเปนสําคัญ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และใชกลยุทธที่ซับซอนในการจูงใจ
•สรางกลุมแนวรวมเพื่อสนับสนุนใหการเจรจาโนมนาวใจมีนาหนักและสัมฤทธิ์ผลไดดียิ่งขึ้น
•ประยุกตใชหลักจิตวิทยามวลชนหรือจิตวิทยากลุมใหเปนประโยชนในการเจรจาโนมนาวจูงใจไดอยางมีประสิทธิภาพ

สรางสรรคเพื่อประโยชนของทองถิ่น (Creating Local Benefits-CLB)
คําจํากัดความ:ความสามารถในการคิดคน ออกแบบ และสรางสรรคสิ่งใหมๆ ที่แปลกและแตกตางไปจากเดิม โดยการมุงเนนพัฒนาและสรางสรรคสิ่งใหมๆ ที่เปนประโยชนในระยะยาว
และยั่งยืนใหแกประชาชน พื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบอยางเปนรูปธรรม
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: ตระหนักถึงความสําคัญ และประโยชนของการพัฒนาและการสรางสรรคสิ่งต่ํางๆ ที่เปนประโยชนใหแกประชําชน พื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบ
•ตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการพัฒนา และการสรางสรรคสิ่งตางๆ ที่เปนประโยชนใหแกประชาชน พื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบ
•หมั่นแสวงหาชองทาง และโอกาสอยางสม่ําเสมอในการเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา และการสรางสรรคประโยชนตางๆ ใหแกประชาชน พื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบ
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และกล้ําเสนอความคิดเห็นใหม และเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาและการสรางสรรคประโยชนต่ํางๆ ใหแกประชําชน พื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบ
•กลานําเสนอความคิดเห็น แนวทาง และวิธีการที่สรางสรรค แปลกใหม แตกตาง และหลากหลายที่กอใหเกิดการพัฒนาและการสรางสรรคประโยชนตางๆ ใหแกประชาชน พื้นที่ หรือทองถิ่นที่
รับผิดชอบ
•เขาไปมีสวนรวมหรือเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา และการสรางสรรคประโยชนตางๆ ใหแกประชาชน พื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และพัฒนาและสรางสรรคประโยชนใหแกประชาชน พื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบในระยะสั้น
•พัฒนา และสรางสรรคประโยชนตางๆ ใหกับพื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบในระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ หรือยกระดับคุณภาพของพื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบใหเพิ่มสูงขึ้น เชน ระบบ
สาธารณูปโภค การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดลอม การพัฒนา/การสงเสริมอาชีพ เปนตน

•ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงกระบวนการ หรือวิธีการใหมๆ ในพัฒนา และการสรางสรรคประโยชนตางๆ ใหกับพื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบเพื่อใหประชาชน พื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบไดรับ
ประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และพัฒนาและสรางสรรคประโยชนใหแกประชาชน พื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบในระยะกลาง
•พัฒนาและสรางสรรคประโยชนใหกับประชาชน พื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบในระยะกลาง โดยตอยอดจุดแข็ง ลดจุดออน และสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added)ใหแกประชาชน พื้นที่ หรือ
ทองถิ่นที่รับผิดชอบอยางแทจริง
•คิดนอกกรอบ สรางนวัตกรรมใหมๆ หรือนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับประชาชน พื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อใหเกิดประโยชน และสรางความไดเปรียบ
(Advantage) ของพื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และพัฒนาและสรางสรรคประโยชนใหแกประชาชน พื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบในระยะยาว
•พัฒนาและสรางสรรคประโยชนอยางเปนรูปธรรม และเกิดประโยชนในระยะยาวใหแกประชาชน พื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบ จนไดรับการยกยองและเปนตนแบบที่ดีแกพื้นที่หรือทองถิ่นอื่นๆ
•ศึกษาศักยภาพของประชาชน พื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบในปจจุบัน รวมทั้งประเมินศักยภาพในอนาคต เพื่อพัฒนาและสรางสรรคประโยชนอยางยั่งยืนและระยะยาว ใหแกประชาชน พื้นที่
หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบ

