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บทที่ ๑
การบริหารผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑.๑ ความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ร าชการ หมายถึ ง กระบวนการดํ าเนิ น การอยางเป= น ระบบเพื่ อ
ผลักดันใหผลการปฏิบัติราชการขององค,กรบรรลุเป?าหมาย ดวยการเชื่อมตอโยงเป?าหมายผลการปฏิบัติราชการ
ในระดับองค,กร ระดับหนวยงาน จนถึงระดับบุคคลเขาดวยกัน โดยผานกระบวนการกําหนดเป?าหมายผลการ
ปฏิบัติราชการขององค,กรที่ชัดเจน การพัฒนาผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม การติดตามผลการปฏิบัติราชการ
อยางตอเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับ เป? าหมายที่ไดกําหนด และผลที่ไดจากการ
ประเมินนําไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแกผูปฏิบัติงาน เชน การเลื่อนขั้นเงินเดือน เป=น
ตน
๑.๒ ความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการเป=นกลยุทธ,ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค,กร ที่ให
ความสํ า คั ญ กั บ การมี ส วนรวมระหวางผู บั งคั บ บั ญ ชากั บ ผู ปฏิ บั ติ งานเพื่ อ ผลการปฏิ บั ติ ที่ สู งขึ้ น จึ งนั บ วามี
ความสําคัญตอตนองค,กรและผูปฏิบัติงานอยางยิ่ง สรุปได ดังนี้
๑.๒.๑ องคกร
๑) การบริห ารผลการปฏิ บั ติ ราชการจะทํ าใหการปฏิ บั ติร าชการของผู ปฏิ บั ติ งาน
ทุกระดับสอดคลองกับทิศทางและเป?าหมายขององค,กร
๒) การบริหารผลการปฏิบัติราชการมีลักษณะเป=นกระบวนการตอเนื่อง ซึ่งจะชวย
ผลักดันใหผูปฏิบัติงานทุกระดับทํางานเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององค,กร
๓) การบริหารผลการปฏิบัติราชการมีการนําตัวชี้วัด (KPI) มาใชเป=นเครื่องมือในการ
กําหนดเป?าหมายผลการปฏิบัติงานระดับองค,กร ซึ่งตัวชี้วัดดังกลาวสามารถนํามาเป=นขอมูลฐาน (Baseline)
สําหรับการเทียบเคียง เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการองค,กรในปZตอๆไปได
๑.๒.๒ ผู+ปฏิบัติงาน
๑) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการเป=นรายบุคคลในกระบวนการวางแผน จะทําให
ผูปฏิบัติงานรับทราบเป?าหมายผลการปฏิบัติราชการของตนอยางชัดเจน ตั้งแตตนรอบการประเมิน รวมทั้งจะ
ไดรับทราบความเชื่อมโยงของงานที่ตนรับผิดชอบ วาสงตอความสําเร็จขององค,กรอยางไร
๒) ผูปฏิ บั ติงานจะไดรับ การพัฒ นาตามความเหมาะสมของแตละบุ คคลเนื่ องจาก
กระบวนการไดกําหนดใหมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการบุคล เพื่อแกป[ญหาขอขัดของในการทํางาน อัน
นําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการของผูปฏิบัติงานและการพัฒนาตัวบุคคลใหมีความเหมาะสมและสงผล
ตอเป?าหมายขององค,กรไดสมบูรณ,มากยิ่งขึ้น
๓) การประเมิ น ผลงานจะชั ด เจนมากยิ่งขึ้ น เพราะสิ่ งที่ จ ะประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการของผูปฏิบัติงานจะมาเป?าหมายของงาน ซึ่งมอบหมายไวตั้งแตตนรอบการประเมิน
๑.๓ กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
การบริการผลการปฏิบัติราชการประกอบดวย ๕ ขั้นตอนหลัก ไดแก
(๑) การวางแผนและการกําหนดเป?าหมายผลการปฏิบัติราชการ
(๒) การพัฒนา
(๓) การติดตาม
(๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
(๕) การใหรางวัล

-2สําหรับคูมือเลมนี้ จะนํามาเสนอกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการเป=น ๕ ขั้นตอน ดัง
ภาพที่ ๑ และในการอธิบ ายในบทตางๆ ในคู มื อเลมนี้ จ ะใหความสํา คั ญ ในเรื่องการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการเป=นหลัก
ภาพที่ ๑ กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

วางแผน(Plan)

ให&รางวัล(Reward)

ประเมิน(Appraise)

ติดตาม(Monitor)

พัฒนา(Develop)

๑.๓.๑ การวางแผนและกําหนดเป.าหมายผลการปฏิบัติราชการ
เป=นการกําหนดผลสําเร็จของงานและเป?าหมายที่องค,กรคาดหวังจากผูปฏิบัติงาน
และหนวยงานระดับตางๆ ซึ่งผลสําเร็จของงานโดยรวมของผูปฏิบัติงานทุกระดับจะสงผลตอความสําเร็จตาม
เป?าหมายขององค,กร ในขั้นตอนนี้ผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงานจะรวมกันวางแผนและกําหนดกําหนดขั้นตอน/
วิธีการปฏิ บัติ ราชการ เพื่ อชวยใหเขาใจรวมกั นเป? าหมายขององค,กรวาจะตองทํ าอะไรใหเป= น ผลสํ าเร็จบาง
เพราะเหตุใดจึงตองทําสิ่งเหลานั้น และผลสําเร็จนั้นควรจะมีคุณภาพอยางไร
การวางแผนและกําหนดเป?าหมายผลการปฏิบัติราชการ ควรดําเนินการดังนี้
๑) กําหนดป[จจัยวัดผลสําเร็จของงาน และมาตรฐานผลงาน ที่สามารถวัด/ประเมินไดสามารถ
เขาไปได สามารถตรวจสอบได มีความเที่ยงธรรม และสามารถปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จได
๒) กําหนดผลงานพื้นฐานที่ผูปฏิบัติงานตองทําใหสําเร็จ
๓) กํ าหนดแผนปฏิ บั ติ ราชการรายบุ คคลซึ่ งควรมี ความยื ด หยุน สามารถปรับ เปลี่ ยนตาม
เป?าหมายและแผนงานขององค,กร ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป=นที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการ
รายบุคคลดังกลาว ตองนํามาใชอางอิงประกอบในการติดตามการทํางานเป=นระยะๆ

-3๑.๓.๒ การติดตาม
การปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการหรืองานตางๆ จะตองติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการอยางตอเนื่อง เพื่อวัดผลสําเร็จของงานนั้น ๆ วา สอดคลองกับเป?าหมายผลการปฏิบัติราชการหรือไม
เพื่อพิจารณาความกาวหนา หรือแนวโนมของผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งป[ญหาขอขัดของในการทํางาน อัน
นําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการ เพื่อใหงานบรรลุเป?าหมายตอไป
การติดตามผลการปฏิบัติราชการนี้ อาจจัดใหมีการประชุมเพื่อติดตามความกาวหนา
ของแผนงาน/โครงการตางๆ อยางเป=นทางการ หรืออาจติดตามผลการปฏิบัติราชการอยางไมเป=นทางการ ทั้งนี้
ผูบั งคั บ บั ญ ชาตองดํ าเนิ น การอยางตอเนื่ องตลอดรอบการประเมิ น เพื่ อตรวจสอบการปฏิ บั ติ ราชการ โดย
เปรียบเทียบกับ เป?าหมายที่กําหนดเป=นระยะๆหากพบวามีสถานการณ, ที่ทําใหผลการปฏิบัติงานการต่ํากวา
เป?าหมาย จะไดเขาไปชวยแกไขป[ญหาเพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปรับปรุงวิธีการทําใหมีผลการปฏิบัติราชการที่
ดีขึ้นและเป=นไปตามเป?าหมายที่ไดกําหนดไวภายในรอบการประเมินนั้น
๑.๓.๓ การพัฒนา
ในระหวางติดตามผลการปฏิบัติราชการ ผูบังคับบัญชาจะไดรับขอมูล ๒ สวน คือ
๑) สวนผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะทราบถึงความคืบหนาของผลงาน วาเป=นไปตาม
เป?าหมายที่กําหนดมากนอยเพียงไร
๒) สวนพฤติกรรมปฏิบัติราชการ วาผูปฏิบัติงานไดแสดงพฤติกรรมตามคาดหวังไว
มากนอยเพียงไร
การพัฒนางานและผูปฏิบัติงานนั้น ผูบังคับบัญชาจะพิจารณาทั้งสองสวนเป=นหลัก
และกําหนดแนวทางที่จะดําเนินงานเรื่องนี้ใหเหมาะสมกับสภาพงานและบุคคล เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
เป?าหมายขององค,กรบรรลุผลตามที่กําหนดไวตอไป
๑.๓.๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑) ความหมาย
การประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ราชการ หมายถึ ง การประเมิ น ความสํ าเร็จ ของงานที่
ผูปฏิ บั ติงานรายบุ คคลหรือผลงานกลุ มที่ ป ฏิ บั ติไดจริ งตลอดรอบการประเมิ น ตามวิธีการที่ องค, กรกําหนด
เปรียบเทียบกับ เป?าหมายผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานผลงานที่วางไวเมื่อ
ตนรอบการประเมิน
๒) ความเชื่อมโยงของการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ เป= น สวนหนึ่ งของกระบวนการบริห ารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งเป=นวงจรที่เกิดอยางตอเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป=นการวัดผลสําเร็จของงาน
ในชวงเวลาที่กําหนดไวแนชัด เพื่อเปรียบเทียบผลสําเร็จของงานกับเป?าหมายที่กําหนดวาผลสําเร็จในการปฏิบัติ
ราชการของแตละบุคคลหรือขององค,กร เกิดขึ้นไดตามเป?าหมายจริงหรือไม อยางไร
๑.๓.๕ การให+รางวัล
๑) ในวงการบริหารผลการปฏิบัติราชการ การใหรางวัล เป=นการตอบแทนบุคคลหรือ
กลุมบุคคลที่ปฏิบัติราชการสําเร็จตามเป?าหมายที่กําหนด และตามขอตกลงที่วางไวรวมกัน
๒) การใหรางวัล อาจดํ าเนิ น การอยางเป= น ทางการหรือไมเป= น ทางการ เชน เมื่ อผู
ปฏิบัติมีผลงานดีควรไดรับการยกยองชมเชยทันที หรือการใหรางวัลในรูปตัวเงิน ทั้งนี้หลักเกณฑ,การใหรางวัล
ควรครอบคลุมพฤติกรรมดี ๆ ที่ผูปฏิบัติงานทุมเทใหกับผลสําเร็จของงาน

-4๑.๔ ขอบเขตของระบบการบริการผลการปฏิบัติราชการ
๑.๔.๑ การบริห ารผลการปฏิ บัติ ราชการเป= นกระบวนการที่ป ระกอบดวยขั้ นตอน
ตางๆ ดังกลาวขางตน (ตามหัวขอ ๑.๓) อยางไรก็ดี ในคูมือนี้ จะเนนการอธิบายที่เกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเป=นสําคัญ
๑.๔.๒ สําหรับ การใหรางวัลเพื่อตอบแทนผลการตอบแทนผลสําเร็จในการปฏิบั ติ
ราชการตามระบบการบริ ห ารผลการนี้ ในคู มื อเลมนี้ จะใหความสํ าคั ญ เนนหนั กไปในเรื่อ งการนํ า ผลการ
ประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใชประกอบการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งเป=นการดําเนินการขอ 5
แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ,และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ,และ
วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานสวนตํ า บล พ.ศ. 2558 ที่ กํ า หนดความในวรรคหนึ่ งวา
“ผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง
ๆตามหลั ก เกณฑ, แ ละวิ ธี ก ารวาดวยการนั้ น ไดแก การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นและคาตอบแทนอื่ น ๆ ทั้ ง นี้ ตาม
หลักเกณฑ,และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกําหนด

บทที่ ๒
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
บทนี้ จ ะไดกลาวถึ งการนํ า แนวทางของการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ร าชการ(Performance
Management) และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ (Performance Appraisal) มาประยุ ก ต, ใ ชกั บ
พนักงานสวนตําบล จุดมุงหมายของบทนี้ คือการใหภาพเชิงปฏิบัติของระบบในองค,รวมเป=นสําคัญ
๒.๑ ภาพรวมของระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการในเชิงปฏิบัติ
การดําเนินการตามขั้นตอนทั้งหาของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการดังที่ไดกลาว
ไปในบทที่ ๑ นั้น หากไดพิเคราะห,โดยถองแทแลว จะพบวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการนั้น ก็คือการประเมินตามสิ่งที่ตกลงกันไวหรือผลสัมฤทธิ์ของงานซึ่งกําหนดโดย
ตั ว ชี้ วั ด และคาเป? า หมาย รวมถึ ง พฤติ ก รรมซึ่ งแสดงออกในการปฏิ บั ติ ร าชการซึ่ งกํ า หนดโดยสมรรถนะ
(Competency) นั้นเอง ในการประเมินจะนําคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์สวนหนึ่ง กับคะแนนการประเมิน
สมรรถนะอี กสวนหนึ่ ง เมื่ อนํ า มาคิ ด คํ า นวณรวมกั น จะไดคะแนนผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ซึ่ งนํ าไปใชในการ
พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนใชเป=นขอมูลในการปรึกษาหารือระหวางผูปฏิบัติกับผูบังคับบัญชา เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงประสิทฺธิผลในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรตอไป
แผนภาพที่ ๒.๑ จะเป= น การสรุ ป ใหเห็ น ถึ ง ขอพิ เคราะห, ที่ ไดกลาวไปในขางตนสํ า หรั บ
ผลสัมฤทธิ์ของงานซึ่งกําหนดโดยตัวชี้วัดและคาเป?าหมาย กับ พฤติกรรมซึ่งพิจารณาดวยสมรรถนะ ถือวาเป=น
องค,ประกอบนี้เป=นการเฉพาะของสวนราชการเองก็ได
แผนภาพที่ ๒.๑: สรุปภาพองครวมของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กําหนดโดยพิจารณา
ความสําเร็จของงาน
และตกลงกันระหวาง
ผูปฏิบัติและผูบังคับบัญชา
กําหนดโดยอางอิง
จากขอกําหนด
สมรรถนะซึ่งประกาศ
โดยสวนราชการ
กําหนดโดยอางอิง
จากขอกําหนดของ
สวนราชการการปฏิบตั ิงาน

องค0กระกอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
งาน
-ตัวชี้วัด
-ค;าเป<าหมาย

องค0กระกอบ
พฤติกรรม
สมรรถนะ

องค0ประกอบอื่นๆ
(ขึ้นอยู;กับส;วน
ราชการ)

ประเมิน

ประเมิน

ประเมิน

คะแนน
ผลสัมฤทธิ์
ของงาน

คะแนน
ประเมิน
สมรรถนะ

คะแนน
ประเมิน
ปDจจัยอื่นๆ

พิจารณาเลื่อน
เงินเดือน

คะแนนผล
การ
ปฏิบัติงาน

แจ&งผล และ
ปรึกษาหารือการ
พัฒนาปรับปรุง

-6๒.๒ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กําหนด
สิ่งที่เกิดขึ้นภายใตระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการจะเป=นดังนี้
(๑) ผูปฏิบัติจะผานการประเมินผลการปฏิบัติราชการปZละ ๒ รอบ คือ
รอบที่ ๑
รอบที่ ๒

๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ของปZถัดไป
๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน

โดยในแตละรอบ ผูปฏิบัติจะทําการตกลงถึงผลการปฏิบัติราชการรวมกับผูบังคับบัญชาตั้งแต
ตนรอบ และจะทําการประเมินผลโดยเทียบเคียงผลงานที่ทําไดจริงกับเป?าหมายที่ตั้งไว เพื่อสรุปเป=นคะแนน
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 ระกอบอยางนอย ๒
องค,ประกอบ ไดแก องค,ประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน และ องค,ประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ที่กลาววาอยางนอย ๒ องค,ประกอบก็เพราะวา สวนราชการอาจกําหนดใหมีองค,ประกอบที่ ๓
เป=นการเฉพาะของสวนราชการเองเพิ่มเติมจาก ๒ องค,ประกอบแรกก็ได ดังนั้น
ผูปฏิบัติในแตละสวนราชการ ควรจะตองศึกษาขอกําหนดซึ่งประกาศโดยสวนราชการที่ตน
สังกัดเพิ่มเติมองค,ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้ จะมีสัดสวนหรือน้ําหนักไมเทากัน ซึ่งน้ําหนัก
ขององค,ประกอบที่ไมเทากันนี้ จะถูกนําไปใชในการคิดคะแนนผลการปฏิบัติราชการ ดังสมการขางลางนี้
คะแนนผลการ
ปฏิบัติราชการ =
(๑๐๐ คะแนน)

คะแนนการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
X
น้ําหนักผลสัมฤทธิ์

+

คะแนนการประเมิน
สมรรถนะ
X
น้ําหนักสมรรถนะ

+

คะแนนการประเมิน
องค0ประกอบอื่น(ถ&ามี)
X
น้ําหนักองค0ประกอบ
อื่น (ถ&ามี)

โดยทั่ วไป น้ํ าหนั กขององค,ป ระกอบดานผลสั มฤทธิ์ของงาน ควรจะมี น้ําหนั กไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ซึ่ งสวน
ราชการสามารถกําหนดใหสูงกวานี้ได โดยผูปฏิบัติที่เป=นขาราชการ และ ผูปฏิบัติราชการ จะมีน้ําหนักของ
องค,ประกอบการประเมินแตกตางกัน ซึ่งสามารถสรุปใหเห็นดังตารางขางลางนี้

กรณี

สัดสวนองคประกอบการประเมิน

ทั่วไปสําหรับพนักงานสวนตําบล กําหนดสัดสวนผลสัมฤทธิ์ของงานรอยละ ๗๐
ทุกประเภทตําแหนง
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการเป=นรอยละ ๓๐
พนักงานสวนตําบลที่อยูระหวาง
ทดลองปฏิบัติราชการ

กําหนดสัดสวนผลสัมฤทธิ์ของงานรอยละ 5๐
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการเป=นรอยละ 5๐

-73) คะแนนผลการปฏิ บั ติ ราชการจะถู กจั ดออกตามระดั บ ผลการปฏิ บั ติ ราชการทั้ งนี้ กรณี
พนั ก งานสวนตํ า บลผู ทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการนอกจากจะตองจํ า แนกระดั บ ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
เชนเดียวกับพนักงานสวนตําบลทั่วไปแลว ยังตองจําแนกวาผานหรือไมผานการประเมินดวย
- กรณีเป=นพนักงานสวนตําบล คะแนนผลการปฏิบัติราชการจะถูกจัดออกจัดออกอยางนอย
เป=น ๕ ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุงโดยการกําหนดชวงคะแนนของแตละระดับจะเป=น
ดุลพินิจของสวนราชการ แตคะแนนต่ําสุดของระดับพอใช จะตองไมต่ํากวารอยละ ๖๐
ขอกําหนดในการแบงระดับผลงานเป=น ๕ ระดับนี้ ไดแสดงรายละเอียดไวในลอมกรอบที่ ๒.๑

ล+อมกรอบที่ ๒.๑: ข+อกําหนดในการแบงระดับผลงาน
การแบ;งระดับผลงาน จะพิจารณาแยกออกเปKน ๒ กรณี คือ กรณีทั่วไป ซึ่งครอบคลุมข&าราชการ และ
กรณีข&าราชการทดลองปฏิบัติหน&าที่ราชการ โดย ๒ กรณี แตกต;างกันที่ การแบ;งระดับผลงาน โดยกรณีแรก จะ
แบ;งระดับผลงานออกเปKนอย;างน&อย ๕ ระดับส;วนกรณีหลังจะต&องแบ;งเพิ่มว;าผ;าน/ไม;ผ;านด&วย
กรณี
ระดับผลการ
คะแนนในแตละระดับ
หมายเหตุ
ประเมิน
ทั่ ว ไ ป สํ า ห รั บ
พนักงานสวนตําบล
ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท
ตําแหนง

ดีเดน
ดีมาก
ดี

พอใช
ตองปรับปรุง

ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอย ให น า ย ก อ บ ต .ห รื อ
ละ 90 ขึ้นไป
ผู บั งคั บ บั ญ ช าที่ ไดรั บ
มอบ ห มายป ระกาศ
ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอย ราย ชื่ อ พ นั ก งาน ส ว น
ละ 80 แตไมถึงรอยละ 90 ตํ า บ ล ผู มี ผ ล ก า ร
ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอย ป ฏิ บั ติ ง า น ใน ร ะ ดั บ
ละ 70 แตไมถึงรอยละ 80 “ดี เดน” ในที่ เปw ด เผยให
ทราบโดยทั่วกัน
ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอย
ละ 60 แตไมถึงรอยละ 70

-

ชวงคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไมไดรับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน

ผูปฏิบัติพึงเขาใจวา เมื่อทําการประเมิน ผลจนไดคะแนนผลการประเมิน แลวคะแนนดังกลาวจะถูกนําไปจัด
ระดับผลการปฏิบัติราชการ โดยระดับผลงานที่แตกตางกัน จะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในอัตราที่ไม
เทากัน ผูปฏิบัติที่มีระดับผลงานดีเดน จะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในอัตราที่สูงกวาผูที่มีระดับผลงาน
อื่นๆ เป=นตน
ผูปฏิบัติที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน จะตองมีคะแนนการประเมินไมต่ํากวารอย
ละ ๖๐ หรือ ระดับพอใช ทั้งนี้ หากผูปฏิบัติรายใดที่มีคะแนนการประเมินต่ํากวารอยละ ๖๐ หรืออีกนัยหนึ่ง มี
ผลงานในระดับตอง ปรับปรุง ก็จะตองมีการดําเนินการตามระเบียบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และ
ตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานสวนตํ าบล กรณี ไมสามารถปฏิ บั ติ ราชการใหมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผลตอไป

-8๔) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จะกระทําโดยพิจารณาตัวชี้วัด และคาเป?าหมายซึ่งตกลง
และเห็นชอบรวมกันระหวางผูปฏิบัติและผูบังคับบัญชาโดยอางอิงความสําเร็จของงานตามตัวชี้วัด และ/หรือ
หลักฐานที่บงชี้ผลผลิตและผลลัพธ,ของงานอยางเป=นรูปธรรม
การกํ าหนดตั วชี้ วัด และ คาเป? าหมายนั้ น สามารถกระทํ าไดหลายวิ ธี ซึ่ งรายละเอี ยดจะได
กลาวถึงตอไป ทั้งนี้ การกําหนดตัวชี้วัด จะตองอิงกับงานที่ผูปฏิบัติรับผิดชอบ โดยมีดวยกัน ๓ ลักษณะ ไดแก
๑. งานตามที่ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติราชการประจําปZ
ของสวนราชการ/สํานัก/กอง (งานในลักษณะนี้ บางครั้งอาจรูจักในนาม “งานยุทธศาสตร,”)
๒. งานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของผูรับการ
ประเมิน ที่ไมอยูในขอ ๑ (งานในลักษณะนี้บางครั้งอาจรูจักในนาม “งานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง”)
๓. งานที่ไดรับมอบหมายเป=นพิเศษ ซึ่งไมใชงานประจําของสวนราชการ/สํานัก/กอง
หรื อของผู รับ การประเมิ น เชน งานโครงการ หรืองานในการแกป[ ญ หาสํ า คั ญ เรงดวนที่ เกิ ด ขึ้ น ในรอบการ
ประเมิน
อนึ่ง ตัวชี้ที่จัดทําขึ้นโดยทั่วไป แบงออกไดเป=น 3 ประเภท ไดแก ประเภทที่มุงเนน
ปริ ม าณของงาน ประเภทที่ มุ งเนนคุ ณ ภาพของงาน และประเภทที่ มุ งเนนประโยชน, ข องงาน ซึ่ ง การ
ประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดนี้จะแตกตางกันไปตามประเภทของตัวชี้วัด
ประเภทของตัวชี้วัด

แนวทางการพิจารณา

ประเภทที่มุงเนนปริมาณ จํานวนผลงานที่ทําใหสําเร็จเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่กําหนด
ของงาน
หรือปริมาณที่ควรจะทําไดในเวลาที่ควรจะเป=น
ประเภทที่มุงเนนคุณภาพ ความถูกตอง ประณีต ความเรียบรอยของงาน และตามมาตรฐานของงาน เวลาที่
ของงาน
ใชปฏิบตั ิงานเปรียบเทียบกับเวลาที่กําหนดไว
ประเภทที่มุงเนน
ประโยชน,ของงาน

เชน การประหยัดในการใชวัสดุอุปกรณ, ตนทุน หรือ คาใชจายในการทํางาน การ
ระวังรักษาเครื่องมือเครื่องใช การนําเผลงานไปใชประโยชน,ในดานตาง ๆ

๕) การประเมิ น พฤติ กรรมการปฏิ บั ติ ร าชการประเมิ น จากผู ที่ ส มรรถนะ สามารถกระทํ า
โดยอางอิงขอกําหนดสมรรถนะและนิยามสมรรถนะที่ประกาศใช ซึ่งจะไดกลาวตอไป
๖) ผูปฏิบัติจะไดรับการประเมินจากผูที่สามารถจะชี้หรือประเมินผลงานจากการปฏิบัติได
ไมใชจากผูบังคับบัญชาโดยตรงตามสายงานแตเพียงอยางเดียวทั้งนี้ เพื่อให การประเมินผลการปฏิบัติราชการมี
ความยุติธรรมและสะทอนตอผลการปฏิบัติราชการที่เกิดขึ้นจริงไดมากที่สุดเทาที่จะเป=นไปได
ผู+มีหน+ าที่ ประเมิน คื อผู บั งคั บ บั ญ ชาตามขอ 5 แหงประกาศคณะกรรมการพนั กงานสวน
ตําบลจังหวัดตรัง เรื่องหลักเกณฑ,และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ,และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดแก
(1) นายกองค,การบริหารสวนตําบล สําหรับปลัดองค,การบริหารสวนตําบล
(2) ปลัดองค,การบริหารสวนตําบลสําหรับ รองปลัดองค,การบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการ
สํานักหรือกอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาสํานักหรือกอง
(3) ผูอํานวยการสํานัก กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาสํานักหรือ
กองสําหรับพนักงานสวนตําบลที่มีอยูในบังคับบัญชา

-9๗) ขอมูลการประเมินและผลการประเมินตางๆ จะถูกเก็บรักษาไวเป=นระยะเวลาอยางนอย
๒ ปZ เพื่อใชอางอิงในอนาคต และเพื่อประโยชน,ในการนําไปใชประกอบการพิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล
เรื่องอื่นๆ เชน การพัฒนาและการเลื่อนตําแหนง
๘) ผูปฏิบัติจะไดรับการดูแลใหไดรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการดวยความโปรงใสและ
เป= น ธรรมมากที่ สุ ด โดยสวนราชการตางๆ จะมี การกํ าหนด คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานสวนตํ า บล ขึ้ น เพื่ อ การนี้ โดยมี อ งค, ป ระกอบคื อ ตามขอ 13 แหงประกาศ
คณะกรรมการพนั ก งานสวนตํ า บลจั งหวั ด เรื่ อ งหลั ก เกณฑ, แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ, แ ละวิ ธี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดแก
(1) ปลัดองค,การบริหารสวนตําบล เป=นประธานกรรมการ
(2) หัวหนาสวนราชการไมนอยกวา 2 คน เป=นกรรมการ
(3) และใหพนักงานสวนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ขององค,การบริหารสวนตําบล
เป=นเลขานุการ
โดยคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่ชวยพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสวนตําบล เพื่อความเป=นธรรมในการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน กอนที่จะเสนอผล
การประเมินตอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
๒.๓ แบบฟอรมที่ใช+ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การดําเนินการตามแนวทางของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังกลาวในขางตน จะ
กระทํ าควบคูไปกับการใชแบบฟอร,ม เพื่ อบั น ทึกขอตกลงตัวชี้ วัด และคาเป?าหมายเพื่อใชในการประเมิ นผล
สัมฤทธิ์ของงาน และเพื่อระบุสมรรถนะที่จะประเมิน ในชวงเริ่มรอบการประเมิน
เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดรอบการประเมิน แบบฟอร,มดังกลาวจะถูกนํามาใชในการสรุปคะแนนการ
ประเมิน บันทึกการแจงผลการประเมิน ตลอดจนกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร,มที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประกอบดวย ดังนี้
หน&าที่ ๑

-10ชวงที่ ๑ : เมื่อเริ่มรอบการประเมิน
เมื่ อเริ่มรอบการประเมิ น หนึ่ งๆ ผู รับ การประเมิ น จะทํ าความตกลงรวมกั บ ผู บั งคั บ บั ญ ชา/
ผูประเมินเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานที่จะเกิดขึ้นในชวงรอบการประเมินนั้น โดยตองมีการกําหนดตัวชี้วัดและ
คาเป?าหมาย ตลอดจนทบทวนสมรรถนะที่คาดหมายในตําแหนงงานที่รับผิดชอบ และเมื่อไดขอตกลงแลวให
กรอกขอมูลลงในฟอร,ม
สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร+อยละ 70) ระบุขอมูลของผูรับขอมูลของผูรับการประเมิน
และระบุวาเป=นการประเมินในรอบประเมินใด ระหวางรอบที่ ๑ หรือ ๒ เป=นตน
(1) ใหระบุโครงการ/งาน/กิจกรรมทีผูรับการประเมินปฏิบัติ
(2) ใหใสน้ําหนักของแตละโครงการ/งาน/กิจกรรมโดยมีคาน้ําหนักรวมไมเกิน ๗๐
คะแนน แตละโครงการ/งาน/กิจกรรม ตองมีคาน้ําหนักไมนอยกวา รอยละ 10
(3) ระบุเป?าหมาย
(4) เป?าหมายเชิงปริมาณ
(5) เป?าหมายเชิงคุณภาพ
(6) เป?าหมายเชิงประโยชน,
(7) ผลการปฏิบัติงาน
(8) ระบุผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณ
(๙) ระบุผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ
(๑๐) ระบุผลการปฏิบัติงานเชิงประโยชน,
(๑๑)รวมคะแนนการปฏิบัติงาน
(๑๒) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๑๓) เหตุผลที่ใหงานบรรลุ/ไมบรรลุเป?าหมาย
-1หนาที่ 2
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หนาที่ 3

สวนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร+อยละ ๓๐) สํารับตําแหนงประเภท
อํานวยการท+องถิ่น และบริหารท+องถิ่น
(๑) ระบุตัวชี้วัดสมรรถนะ
(๒) ระบุน้ําหนัก
(๓) ระดับที่คาดหวัง/ตองการ
(๔) ระดับที่ประเมินด
(๕) ระบุคะแนนที่ได
(๖) ระผลการประเมิน
(๗) ระบุเหตุการณ,/พฤติกรรมที่ผูรับการประเมินแสดงออก
-ใหระบุสมรรถนะหลัก
-ใหระบุสมรรถนะประจําผูบริหาร
สวนที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร+อยละ 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) ระบุองค,ประกอบการประเมิน
- ผลสัมฤทธิ์ของงาน
- พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
(๒) ระบุคะแนนเป=นรอยละ
(๓) ระบุผลการประเมินเป=นรอยละ
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 ข+อตกลงการปฏิบัติราชการ
(1) ระบุชื่อ-สกุลผูรับการประเมิน
(2) ระบุตําแหนงผูรับการประเมิน
- เมื่อไดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการแลว ใหผูรับการประเมินและผูประเมินลงนามดวย
สวนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
(1) ระบุลงชื่อผูประเมิน
(2) ระบุตําแหนงผูประเมิน
(3) ระบุวันที่ประเมิน
(4) กรณีผูประเมินแจงผูรับการประเมิน แลวผูรับการประเมินไมลงนาม ใหหาพยาน 1 คนลงนาม
รับเป=นพยานดวย
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หนาที่ 6

สวนที่ ๖ ความเห็นของผู+บังคับบัญชาเหนือขึ้น
(๑) ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
- ระบุเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับผลการประเมินขางตน พรอมลงนาม
- ระบุชื่อ-สกุล ตําแหนง วันที่
(๒) ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

สวนที่ ๗ มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ระบุเห็นชอบตามที่เสนอ ถาเห็นวาการประเมินขางตนถูกตองและเป=นธรรมแลว
- ระบุมีความเห็นตางถาเห็นวาการประเมินขางตนไมถูกตองหรือไมเป=นธรรม
- ระบุคะแนนที่ควรไดรับรอยละ ถาไมเห็นดวยกับการประเมินขางตน
- ระบุชื่อ-สกุล ตําแหนง วันที่
สวนที่ ๘ ความเห็นของนายกองคกรปกครองสวนท+องถิ่น
- ระบุเห็นดวยกับมติคณะกรรมการการกลั่นกรองฯถาเห็นวาการประเมินขางตนถูกตองและ
เป=นธรรมแลว
- ระบุมีความเห็นตางถาเห็นวาการประเมินขางตนไมถูกตองหรือไมเป=นธรรม
- ระบุคะแนนที่ควรไดรับรอยละถาไมเห็นดวยกับการประเมินขางตน
- ระบุชื่อ - สกุล ตําแหนง วันที่
เมื่ อ กรอกรายละเอี ย ดขอมู ล ตางๆ ลงในแบบฟอร, ม แลว ใหผู รั บ การประเมิ น (ผู ปฏิ บั ติ )
รวบรวมเอกสาร โดยนําแบบประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนั กงานสวนตําบล แลวนําสงหนวยงานการ
เจาหนาที่เพื่อเก็บรักษาไวใชประโยชน,ในดานตาง ๆ ตอไป ทั้งนี้ ผูรับการประเมิน (ผูปฏิบัติ) ควรสําเนาเอกสาร
ดังกลาวเก็บไวกับตนชุดหนึ่งเพื่อสําหรับการอางอิงเมื่อจําเป=น
หมายเหตุ กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลที่อยูระหวางทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในรอบการประเมิน ใหประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยใหมีสัดสวนคะแนนของแตละองค,ประกอบรอยละ 50

-15ชวงที่ ๒ : ระหวางรอบการประเมิน
ในระหวางรอบการประเมินเป=นชวงเวลาที่ผูรับการประเมินปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลงานตามที่
ไดเห็นตกลงรวมกันไวเมื่อเริ่มตนรอบการประเมิน ผูปฏิบัติพึงติดตามงานที่รับผิดชอบ พิจารณาป[ญ หาและ
หนทางแกไข ปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชา/ผูประเมินในการแกไขป[ญหาใหลุลวง เพื่อใหการปฏิบัติราชการ
บรรลุผลตามที่ไดตกลงกันไว พรอมทั้งควรพิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของตนวาสามารถทําไดเทากับ
หรือดี กวาระดั บ สมรรถนะของตํ าแหนงหรือไม และควรปรับ เปลี่ ย นพฤติ กรรม หรือพั ฒ นาตนเองเพื่ อใหมี
พฤติกรรมหรือสมรรถนะตามที่ควรจะเป=น
เนื่องจาก งานของภาครัฐ เป=นงานที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง ทําใหเป?าหมายการปฏิบัติราชการ
อาจตางไปจากที่ไดตกลงกันไวเมื่อเริ่มรอบการประเมิน ในกรณีดังกลาว ผูบังคับบัญชา/ผูประเมินอาจทําให
คําปรึกษาชี้แนะแกผูรับการประเมินในการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด และคะแนนตามระดับคาเป?าหมายที่ไดตกลงกัน
ไวแตแรกก็ได และใหปรับปรุงแกไขขอมูลในแบบกําหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานดวย
๑.ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด และคะแนนตามระดับคาเป?าหมาย รวมทั้งน้ําหนักตัวชี้วัดเพื่อสะทอน
การเปลี่ยนแปลงของงานในระหวางรอบการประเมินโดยอาจกระทําดังนี้
- ตัดตัวชี้วัด และคาเป?าหมายออกไป
- คงตัวชี้วัดไว แตปรับคาเป?าหมายใหม
- เพิ่มตัวชี้วัดและคาเป?าหมายเพื่อสะทอนงานที่เพิ่มเขามาใหม
ชวงที่ ๓ : เมื่อครบรอบการประเมิน
เมื่อครบรอบการประเมิน ผูบังคับบัญชา/ผูประเมินจะประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับ
การประเมิน โดยจะพิจารณาตามองค,ประกอบการประเมินซึ่งประกอบดวย องค,ประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของ
งาน และองค,ประกอบดานสมรรถนะ ทั้งนี้ กรณีที่สวนราชการมีการกําหนดองค,ประกอบอื่นๆ นอกเหนือจากนี้
ผูประเมินก็ตองประเมินองค,ประกอบเหลานั้นดวย
การประเมินจะเริ่มจากการที่หนวยงานการเจาหนาที่นําสงเอกสารการประเมินของผูรับการ
ประเมินใหแกผูบังคับบัญชา/ผูประเมินเพื่อพิจารณาประเมินผล และใหคะแนนลงในแบบฟอร,มในการประเมิน
องค, ป ระกอบดานผลสั มฤทธิ์ ของงาน ใหอางอิ งตั วชี้ วั ด และคาเป? า หมายที่ ระบุ อยู ในแบบประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล

-16จากการดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่ไดแสดงในขางตน พบวามีผูเกี่ยวของ
อยูหลายฝ}ายที่มีบทบาทหนาที่ดังสรุปอยูในลอมกรอบที่ ๒.5 ตอไปนี้
ล+อมกรอบที่ ๒.5 : บทบาทของผู+เกี่ยวข+องในแตละชวงในรอบการประเมิน
เมือเริมรอบการประเมิน
ผูประเมิน:
•ร;วมกับผู&รับการประเมินใน
การวางแผนการปฏิบัติราชการ
กําหนดเป<าหมาย ระดับ
ความสําเร็จของงานที่
คาดหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ดังกล;าวของผู& รับ การประเมิ น
รว ม ถึ งระ ดั บ ส ม รรถ น ะ ที่
คาดหวังจากผู&รับการประเมิน
•แจ&งหลักเกณฑ0การประเมิน

ระหว่ างรอบการประเมิน
ผู้ประเมิน:
• ตรวจสอบติ ด ตามการปฏิ บั ติ
ราชการของผู&รับการประเมิน
• 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 าร
ทํางาน เพื่อให&ผู&รับการประเมิน
สามารถปฏิบัติราชการได&บรรลุ
เป<าหมายตามที่กําหนดไว&
• ปรับ เปลี่ ย น เพิ่ ม ลด ตั วชี้ วั ด
หรื อ ค; า เป< า หมายผลงานตาม
สถานการณ0
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เมือครบรอบการประเมิน
ผูประเมิน:
• ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู&รับการประเมิน
ตามหลั กเกณฑ0 แ ละวิ ธี ก ารที่ ได& ทํ า
ความตกลงร;วมกัน
และประกาศให&ทราบโดยทั่วกันเมื่อ
ช;วงเริ่มรอบการประเมิน
• แ จ& ง ผ ล ก ารป ระเมิ น แ ล ะ ให&
คําปรึกษาชี้แนะแก;ผู&รับ
การประเมิน เปK นรายบุคคลแบบตั ว
ต;อตัว
• เก็ บ แบบสรุ ป ผลการประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ร าชการไว& ที่สํ านั ก /กอง
เปKนเวลาอย;างน&อย ๒ ปW
• ดําเนินการเช;นเดียวกับช;วง “เริ่ม
รอบการประเมิน”
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เมือเริมรอบการประเมิน
คณะกรรมการกลั่ น กรอง
ผลการป ระเมิ น ผ ลการ
ปฏิบัติงาน

-

-๒๔ระหว่ างรอบการประเมิน
คณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการงาน -24-

เมือครบรอบการประเมิน
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผล
การปฏิบัติราชการ:
• พิ จารณ ากลั่ น กรองผ ล การ
ประเมินผลการการปฏิบัติงานของ
พนักงานส;วนตําบล เพื่อความเปKน
มาตรฐานและความเปK น ธรรมใน
การใช&ดุลพินิจของผู&บังคับบัญชา/
ผู&ประเมิน
• เสนอผลการประเมิ น ต; อ ผู& มี
อํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน

บทที่ ๓
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
บทที่ ๒ ที่ ผ านมาไดกลาวถึ งหลั กเกณฑ, และขั้ น ตอนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการ
โดยรวม จะเห็ นไดวาการประเมินผลการปฏิบั ติราชการนั้นจะประกอบดวยการประเมินป[ จจัยอยางนอย ๒
องค,ประกอบ ไดแก การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ การประเมินสมรรถนะ โดยผลคะแนนการประเมินทั้ง
สององค,ประกอบจะถูกนํามาใชในการคํานวณสรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งนํามาไปใชในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนตอไป
ในบทที่ ๓ นี้ จ ะกลาวถึ งวิธี การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการในสวนของการประเมิ น ผล
สัมฤทธิ์ของงาน โดยครอบคลุมกรอบแนวคิดและวิธีการตางๆที่จะนํามาใชกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ดังกลาว
๓.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น โดยพื้นฐานเป=นการประเมินที่พิจารณาจากผลการปฏิบัติ
ราชการที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งในรอบการประเมิ น วาไดตามคาเป? า หมาย (Goals) มากนอยเพี ย งใด ทั้ งนี้ ผู ปฏิ บั ติ ที่
สามารถปฏิบัติงานไดผลที่ดีเมื่อเทียบกับคาเป?าหมายจะไดรับคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์สูงกวาผูปฏิบัติที่
ปฏิบัติไดผลที่ดอยกวา
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จะเริ่มจากการกําหนดตัวชี้วัด (KPI หรือ Key Performance
Indicator) จากนั้นจึงกําหนดคาเป?าหมาย (Goal) เพื่อเป=นเกณฑ,ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยคาเป?าหมาย
จะตองสะทอนตอเจตจํานงค, ของผลหรือสิ่งที่ตองการใหบรรลุผล ภายหลังจากที่ผูปฏิบัติไดปฏิบัติจนครบรอบ
การประเมินแลว ก็ทําการประเมินโดยเทียบผลที่ทําไดจริง กับเกณฑ,คาเป?าหมายที่ตั้งไว เพื่อสรุปเป=นคะแนน
การประเมินผลสัมฤทธิ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจากการกําหนดตัวชี้วัดนั้น สามารถกระทําไดหลายวิธีซึ่งจะได
กลาวโดยละเอียดในบทที่ ๓ นี้เพียง ๔ วิธี ผูปฏิบัติพึงเลือกวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะงานของตน โดยอาจเลือก
วิธีใดวิธีหนึ่งหรืออาจใชมากกวาหนึ่งวิธีผสมผสานกัน ดังนี้
๑. การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง (Goal Cascading Method)
๒. การสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ (Customer-focused Method)
๓. การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Workflow-charting Method)
๔. การประเมินความรูความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติราชการ

-19ล+อมกรอบที่ ๓.๑: การกําหนดตังชี้วัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
เมื่อเริ่มรอบการประเมินหนึ่งๆ ผู&ปฏิบั ติและผู&บังคับ บัญ ชา (หรือผู&ประเมิน) จะต&องร;วมกับ
พิจารณากําหนดตัวชี้วัดและค;าเป<าหมายซึ่งสะท&อนต;อเป<าหมายการปฏิบัติราชการที่จะเกิดขึ้นในรอบ
การประเมินนั้นๆ โดยเลือกใช&วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานผ;านการกําหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง
ผสมผสานกัน ตัวชี้วัด และค;าเป<าหมาย ตั ว ชี้ วั ด และค; า เป< า หมาย จะเปK น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช& ในการ
ติดตามและผลักดันให&การปฏิบัติในรอบการประเมินนั้นเปKนไปตามที่ได&วางไว& และเมื่อสิ้นสุดรอบการ
ประเมิ น ผู&บั งคับ บั ญ ชา หรือ ผู&ป ระเมิ น จะทํ าการพิ จารณาผลการปฏิ บั ติ ราชการจริง เทีย บกับ ค; า
เป<าหมายที่ตกลงกันไว& เพื่อสรุปเปKนผลการประเมินต;อไป

ผลการ
ประเมิน

ผลการ
ปฏิบัติงานจริง
(Actual Result)

การถ;ายทอดตัวชีว้ ัดผลสําเร็จ
ของ
งานจากบนลงล;าง (Goal
Cascading Method)
การสอบถามการคาดหวังของ
ผู&รับบริการ(Customer-

focused Method)
การไล;เรียงตามผังการเลื่อนของ
งาน(Workflow -

charting Method)
การประเมินความรู&
ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติราชการ

ต&นรอบการประเมิน
๓.๒ การตั้งตัวชี้วัด (KPI)
: วางแผนปฏิบัติงาน

องค0ประกอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
งาน
-ตัวชี้วัด
-ค;าเป<าหมาย

ใช&ตัวชี้วัด และค;า
เป<าหมายเปKน
เครื่องมือในการ
ติดตามความ
คืบหน&าและผล
การปฏิบัติงาน

บันทึกข&อตกลงใน
แบบฟอร0มฯ

ระหว;างรอบการ
ประเมิน : ติดตาม
-20-

เปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานจริง ณ.วัน
สิ้นสุดรอบการ ประเมิน
เทียบกับค;าเป<าหมายที่
ตั้งไว&

ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
บันทึกผล
ประเมิน
ลงในแบบฟอร0มฯ

ครบรอบการ
ประเมิน :
ประเมินผล

-20๓.๒ การตั้งตัวชี้วัด(KPI)
วิธีการตั้งตัวชี้วัด มีดวยกันอยางนอย ๔ วิธี ดังที่ไดกลาวไปในขางตน สวนราชการโดยผูประเมินและผู
ปฏิบัติสามารถเลือกใชวิธีการตั้งตัวชี้วัดทั้ง ๔ วิธีนี้เป=นแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใชในการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานตามความเหมาะสม โดยการพิจารณาเลือกใชวิธีการตั้งตัวชี้วัด มีขอแนะนําดังแสดงในตารางที่
๓.๑ ขางลางนี้
ตารางที่ ๓.2: วิธีการกําหนดตัวชี้วัด และ ลักษณะงานที่เหมาะสม
วิธีการกําหนดตัวชี้วัด
ลักษณะงานที่เหมาะสมกับวิธีการประเมิน
สําหรับการประเมินผลงาน
๑. การถายทอดตั ว ชี้ วั ด ผลสํ าเร็ จ 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 ว าม ค าด ห วั ง ข อ ง - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ผูรับบริการ
ของหนวยงานซึ่งไมปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
(Customer-focused Method)
สวนราชการ งานของหนวยงานสนับสนุน เชน งานกองคลัง งาน
การเจาหนาที่ งานธุรการ
๓. การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน
(Workflow-charting Method)

- การประเมิ น งานที่ ผ ลผลิ ตในแตละขั้ น ตอนอยู ภายในสํ านั ก/
กองเดี ย วกั น เชน งานจั ด ทํ า วารสารประจํ า เดื อ นของสวน
ราชการ งานจั ด ทํ า วาระการประชุ ม และบั น ทึ ก ประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา และงานตรวจสอบคําสั่ง

๔. การประเมินความรูความสามารถ และ
ทักษะในการปฏิบัติราชการ

- การประเมินขาราชการผูยังอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการเนื่องจากผูอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอาจ
ยั ง ไมสามารถผลิ ต ผลงานออกมาไดอยางชั ด เจนภายในชวง
ระยะเวลาที่ประเมิน

-21๓.๒.๑ การถายทอดตั ว ชี้ วั ด ผลสํ า เร็ จ ของงานจากบนลงลาง (Goal-cascading
Method)
การกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด โดยวิ ธี ก ารถายทอดตั ว ชี้ วั ด ผลสํ า เร็ จ ของงานจากบนลงลาง(Goalcascading Method) เป=นการกําหนดตัวชี้วัดและคาเป?าหมายของผูปฏิบัติโดยการทยอยกําหนดจากระดับสูง
ของสวนราชการถายทอดไปสูระดับตางๆ ในสวนราชการ การดําเนินการโดยวิธีนี้สวนราชการจะเริ่มจากการ
พิจารณาตัวชี้วัดและคาเป?าหมายที่ระดับสูงสุดของหนวยงานเป=นจุดตั้งตน จากนั้นจึงกระจายตัวชี้วัดลงไปสู
หนวยงานและบุคลากรตามระดับชั้นตางๆ จากระดับผูบริหาร ไปสูผูบริหารระดับกองหรือสํานัก ไปสูผูบริหาร
ระดับฝ}าย และผูปฏิบัติในระดับตางๆ ตามลําดับ แผนภาพที่ ๓.๑ ไดแสดงใหเห็นถึงการถายทอดเป?าหมายการ
ปฏิบัติราชการตามแนวทางนี้ใหเห็นอยางงายๆ
แผนภาพที่ ๓.2.๑ : การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง (Goal-cascading Method)

การถายทอดเป%าหมายผลการปฏิบัติงาน
หัวหนาสวน
ราชการ
รองหัวหนาสวน
ราชการ

ถ;ายทอด และกําหนดเป<าหมายผล
การปฏิบัติงานในระดับองกร
(เป<าหมายเชิงยุทธศาสตร0)
กําหนดเป<าหมายงานอื่นๆที่มาจาก
งานตามภารกิจและงานมอบหมาย
พิเศษ (เป<าหมายงานอื่นๆ)
ผูอํานวยการ
ระดับสํานัก/กอง

หัวหนางานภายใต
สํานัก/กอง
ผูปฏิบัติงานที่ไมมี
ผูใตบังคับบัญชา

-22การถายทอดตั ว ชี้ วั ด ผลสํ า เร็ จ ของงานจากบนลงลาง เป= น แนวทางที่ พั ฒ นาขึ้ น จาก
แนวความคิ ด ที่ ว า ผลสํ า เร็ จ ขององค, ก รหรื อ หนวยงาน คื อ ผลรวมของความทุ มเทของผู ปฏิ บั ติ ทุ ก คนใน
หนวยงาน การที่ ผู บั งคับ บั ญ ชาจะสามารถปฏิ บั ติ ห นาที่ ไดประสบความสํ าเร็จ ตามเป? าประสงค, ที่วางไวนั้ น
จําเป=นตองไดรับการสนับสนุนจากผูใตบังคับบัญชา หรือ อีกนัยหนึ่งผูใตบังคับบัญชาควรจะตองปฏิบัติไปใน
เป?าประสงค,ของตนที่มีสวนผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามเป?าประสงค,ของผูบังคับบัญชา ซึ่งที่สุดแลวจะรอย
รวมขึ้นไปผลักดันความสําเร็จของหนวยงานนั่นเอง ดวยเหตุนี้ ตัวชี้วัดและคาเป?าหมายของผูบังคับบัญชาควร
ถูกถายทอดไปยังผูปฏิบัติตางๆ ไลเรียงกันไปตามระดับชั้นในองค,กร
การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง สามารถกระทําไดดวย ๓ แนวทาง คือ
(๑) ถายทอดเป?าหมายผลการปฏิบัติราชการลงมาโดยตรง (๒) ถายทอดเป?าหมายผลการปฏิบัติราชการโดยการ
แบงคาตัวเลขเป? าหมาย (๓) ถายทอดเป? าหมายผลการปฏิ บัติราชการที่ ผูใตบังคับ บัญ ชาไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานเพียงบางดาน ทั้งนี้วิธีการทั้งสามแนวทางนี้ไดแสดงใหเห็นเป=นตัวอยางไวในลอมกรอบที่ ๓.๒.1
เมื่อไดดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จจากบนลงลาง พรอมคาเป?าหมายแลวผูปฏิบัติจะ
ทราบถึงตัวชี้วัดและคาเป?าหมายในงานที่ตนเองรับผิดชอบซึ่งเชื่อมโยงกับเป?าหมายของผูบังคับบัญชาในระดับที่
สูงขึ้นไป ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปZก็ใหพิจารณาผลสําเร็จของงานที่เกิดขึ้นจริงตามตัวชี้วัดที่
ตกลงกันไว ทําการประเมินเทียบกับคาเป?าหมายที่ตั้งไว ก็จะไดคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓.๒.๒ การสอบถามความคาดหวังของผู+รับบริการ (Customer-focused Method)
วิ ธี การนี้ เป= น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของผู ใหบริ การสะทอนผานการรั บ รูของ
ผูใชบริการ หากผูใชบริการไดรับความพึงพอใจ หรือ ไดรับบริการในระดับตรงกับที่คาดหวังไว ก็ถือไดวา ผู
ใหบริการหรือผูปฏิบัตินั้นๆ สามารถปฏิบัติหนาที่ไดผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์ที่ดี
การสอบถามความคาดหวั งของผู รั บ ริ ก ารนี้ ถื อ เป= น กรอบ (Framework) ในการกํ า หนด
ตัวชี้วัดอีกวิธีห นึ่งนอกเหนือจากการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จจากบนลงลางสวนราชการ หรือ ผูปฏิ บั ติพึง
เลือกใชวิธีการนี้ ในกรณีที่พบวางานของสวนราชการ หรืองานที่ตนรับผิดชอบเป=นงานในลักษณะบริการ ซึ่งใน
กรณี ดังกลาว การกําหนดตั วชี้ วัดโดยอิงตามเนื้ องานในการใหบริการและความคาดหวังของผูรับบริการจะ
กระทําไดงายกวา ในบางกรณีสวนราชการหรือผูปฏิบัติอาจพิจารณาเลือกใชวิธีการนี้ เป=นกรอบในการกําหนด
ตัวชี้วัดเสริมเขากับการใชวิธีการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จจากบนลงลางอีกทางหนึ่งขั้นตอนการดําเนินการ
กําหนดตัวชี้วัดโดยวิธีการสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการไปจนถึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สามารถสรุปไดดังแสดงในลอมกรอบที่ ๓.๓ ทั้งนี้ ในลอมกรอบที่ ๓.๓ จะไดแสดงตัวอยางนับตั้งแตการกําหนด
ตัวชี้วัดโดยวิธีนี้ไปถึงการประเมินใหเห็นดวย

-23ล+อมกรอบที่ ๓.3 : การกําหนดตัวชี้วัด และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโดยวิธีการสอบถามความ
คาดหวังของผู+รับบริการ

เมื่อเริ่มรอบการประเมิน

การกํ าหนดตั วชี้ วัด และการประเมิ น ผลสั มฤทธิ์โดยวิ ธีการสอบถามความคาดหวังของผู&รับ บริการจะ
เริ่มต&นโดยการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ ณ ต&นรอบการประเมิน โดยสามารถดําเนินการทีละขั้นตอน ดัง
แสดงข&างล;าง
๑. เลือกภาระงานบริการของ
ผู&รับการประเมินที่จะประเมิน

เช;น การให&บริการแก;ลูกค&าภายนอก และการ
ให&บริการแก;ลูกค&าภายใน

๒. เลือกมิติการบริการที่ใช&ใน
การประเมินพร&อมตัวชี้วัด

เช;น เลือกประเมินความรวดเร็ว ความถูกต&อง
ในการให& บ ริ ก ารและความสุ ภ าพในการ
ให&บริการของผู&ให&บริการ และกําหนด
ตัวชี้วัดที่สะท&อนถึงมิติการให&บริการเท;านั้น

เมื่อสิ้นรอบการประเมิน

๓. ตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียด
ที่เกี่ยวข&องการประเมิน
๔. จัดเก็บขอมูล และ
ประมวลผล
๕. สรุปผลการประเมิน

เช; น ช; ว งเวลาที่ จ ะประเมิ น กํ า หนดกลุ; ม
ตั ว แท นผู& ใ ห& ข& อ มู ล ออกแบ บวิ ธี ก ารแล ะ
แบบฟอร0มสําหรับการประเมิน เปKนต&น
ทําการเก็บข&อมูลตามแนวทางการเก็บข&อมูล
ที่วางไว& เช;น การรวบรวมข&อมูลผ;าน
แบบสอบถาม และนําข&อมูลไปประมวลผล

ทําการพิจารณาผลซึ่งประมวลได& และ
นเทีนยว;บกั
บค;าเป<านหมายที
่ตั้งไว&
ณใจดี มากมาก ผู&อํานวยการกองการพัสดุ พิจประเมิ
ารณาเห็
าวิบธีระดั
การประเมิ
จากการสอบถาม
ตัวคุอยาง
เปKนคะแนนผลการประเมิ
ความคาดหวังของผู&รับบริการเหมาะสมที่จะนําไปประยุกเพืต0ใ่อช&สรุกับปการประเมิ
นผลการปฏิบัตนิราชการของ
เจ&าหน&าที่พัสดุของตน จึงได&ดําเนินการตามขั้นตอนต;าง ๆ ดังนี้
๑. เลือกภาระงานบริการของผูรับการประเมินที่จะประเมิน
สําหรับคุณ บี ใจแจ;ม เจ&าหน&าที่พัสดุ มีหน&าที่ให&บริการด&านการพัสดุแก;บุคลากรในองค0กรคุณเอ
จึงเลือกที่จะประเมินผลการปฏิบัติราชการของคุณบีโดยการประเมินการรับรู&ของ
ผู&รับบริการต;อคุณภาพการให&บริการของคุณบี
๒. เลือกมิติการบริการที่ใชในการประเมินพรอมตัวชี้วัด
คุณเอพูดคุยหารือกับคุณบี เจ&าหน&าที่พัสดุอื่น และบุคลากรกลุ;มต;าง ๆ ภายในกรม
เพื่อตัดสินใจร;วมกัน สรุปผลได&ว;าการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการด&านพัสดุควรพิจารณาจาก
ปDจจัย ๕ ปDจจัย ได&แก; (๑) ความชัดเจนของคําตอบที่ผู&รับบริการได&รับจากผู&ให&บริการ (๒) การได&รับพัสดุ
ตรงตามความต&องการภายใต&เงื่อนไขเวลา และงบประมาณที่กําหนด
(๓) ความรู&เกี่ยวกับการพัสดุของผู&ให&บริการ (๔) ความถูกต&องในการให&บริการ และ (๕) ความพึงพอใจ
โดยรวมที่ผู&รับบริการมีต;อการให&บริการของเจ&าหน&า-30ที่พัสดุ

บทที่ ๔
การประเมินสมรรถนะ
บทที่ ๔ นี้จะกลาวถึงสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะซึ่งเป=นหนึ่งในองค,ประกอบสําคัญ
ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๔.๑ แนวคิดพื้นที่ฐานของสมรรถนะกับการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ (Competency) หรื อ พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ผู ปฏิ บั ติ
แสดงออกในระหวางการปฏิบัติราชการอันเป=นผลจากแรงจูงใจหรือแรงผลักดันภายในจิตใจ ที่จะสงผลตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงที่รับผิดชอบอยูใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี การประเมินสมรรถนะ ก็
คือ การประเมินวา ผูปฏิบัตินั้นๆ ไดแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะทอนสมรรถนะที่ควรจะเป=นของตําแหนง
หรือไม ประการใด หาก ผูปฏิบัตินั้นไดแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมอยางนอยเทากับพฤติกรรมที่ควรจะเป=น
แลว ยอมถือไดวาผูปฏิบัตินั้นๆ มีสมรรถนะไดตามที่ตําแหนงที่รับผิดชอบ การที่ทําไดตามพฤติกรรมที่ควรจะ
เป=นหรือไมนั้นยอมสงผลถึงผลการปฏิบัติราชการของผูปฏิบัตินั้นๆ
การนําแนวคิดของสมรรถนะไปใชในการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล กระทําไดโดย
การจัดสรางเป=นพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency dictionary) โดยพจนานุกรมนี้จะอธิบายถึงพฤติกรรม
ที่สะทอนสมรรถนะในแตละเรื่อง โดยจัดตามระดับสมรรถนะตางๆ สําหรับรายละเอียดในเรื่องนี้ อาจศึกษา
เพิ่มเติมไดจาก คูมือสมรรถนะสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานข+าราชการสวนท+องถิ่นหรือพนักงาน
สวนท+องถิ่นของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
การประเมิ น สมรรถนะเป= น การนํ า พจนานุ ก รมสมรรถนะมาใชกั บ การประเมิ น โดยนํ า
พฤติกรรมที่ระบุไวในสมรรถนะแตละเรื่องมาใชเป=นเกณฑ,ในการประเมิน
๔.๒ แนวทางในการประเมินสมรรถนะของสวนราชการ/สํานัก/กอง
ตามหลักเกณฑ,และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกําหนดวา สวนราชการจะตองจัดให
มีการประเมินสมรรถนะเป=นสวนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิ บัติราชการ โดยใหนําคะแนนที่ ไดจากการ
ประเมินสมรรถนะไปใชในการคิดคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการ และการประเมินสมรรถนะนี้อยางนอย
ตองมีการประเมินสมรรถนะหลัก ๕ เรื่อง ซึ่งอิงกับพจนานุกรมสรรถนะมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นโดยสมรรถนะหลักดังกลาวประกอบดวย
(๑) การมุงผลสัมฤทธิ์
(๒) การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
(๓) ความเขาใจในองค,กรและระบบงาน
(๔) การบริการเป=นเลิศ
(๕) การทํางานเป=นทีม
จากขางตน จะเห็นไดวาสวนราชการมีอิสระที่จะเพิ่มเติมจากขอกําหนดพื้นฐานไดดังนั้นสวน
ราชการตางๆ อาจมีแนวทางและวิธีการประเมิน (หรือวัด) สมรรถนะที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสม ผู
ปฏิบัติจึงควรไดทําความเขาใจกับขอกําหนดซึ่งสวนราชการจะประกาศใชเป=นการเฉพาะของสวนราชการเอง
ทั้งนี้ โดยทั่วไปจะครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้

-25๑. สมรรถนะที่ใช+ในการประเมิน : สวนราชการจะมีการกําหนดสมรรถนะเป=นการเฉพาะของ
สวนราชการเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลัก ๕ เรื่องซึ่งกําหนดโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหรือไม ถามี
สมรรถนะที่เพิ่มเติมนั้นคือเรื่องใด และมีการนิยามไวเป=นพจนานุกรมสมรรถนะเชนใด มีการแจกแจงระดับ
สมรรถนะของตําแหนงไวเป=นเชนใด สมรรถนะที่ใชในการประเมิน
1.1) สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
(๑) การมุงผลสัมฤทธิ์
(๒) การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
(๓) ความเขาใจในองค,กรและระบบงาน
(๔) การบริการเป=นเลิศ
(๕) การทํางานเป=นทีม
1.2) สมรรถนะประจําผูบริหาร (สําหรับประเภทบริหารทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น)
1.3) สมรรถนะประจําสายงาย (อยางนอย 3 สมรรถนะ) สําหรับประเภทวิชาการ
และทั่วไป
๒. วิธีในการประเมิน : สวนราชการจะกําหนดวิธีการประเมินสมรรถนะโดยวิธีใดใน ๒ วิธี
ระหวาง (๑) วิธีการประเมิ น แบบ ๓๖๐ องศา และ (๒) การประเมิน โดยใหผูประเมิน หรือ ผู บั งคั บ บั ญ ชา
ประเมิ น โดยการสั งเกตจากพฤติ ก รรมการแสดงออกที่ เห็ น เดนชั ด (Critical Incident Technique) ความ
แตกตางระหวาง ๒ วิธีนี้อยูที่การประเมิน ๓๖๐ องศานั้น จะให มีผูประเมิ นมากกวาหนึ่ง ซึ่งประกอบดวย
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา เป=นตน โดยนําคะแนนการประเมินจากผูประเมินตางๆ มา
สรุปรวมกันเป=นคะแนนการประเมิน

บทที่ ๕
การแจงผลการประเมินและแนวทางการใหคําปรึกษา
หลั งจากการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการ ผู บั งคั บ บั ญ ชาหรื อผู ประเมิ น ตองแจงผลการ
ประเมินดังกลาวใหผูบังคับบัญชาหรือผูรับการประเมินทราบ การแจงผลการประเมินนี้จะตองดําเนินการใน ๒
กรณี คือ
(๑) การแจงผลการประเมินเป=นรายบุคคล พรอมใหคําปรึกษา แนะนําเพื่อนําไปสูการพัฒนา
ผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งพฤติกรรม กอนเขาสูวงจรของการปฏิบัติราชการในรอบปZ งบประมาณใหมตอไป
ซึ่งในการแจงผลการประเมินกรณีนี้ตองใหผูรับการประเมินลงนามรับทราบดวย
(๒) การแจงผลการประเมินเฉพาะผูมีผลงานดีเดน และดีมาก ซึ่งเป=นการประกาศใหทราบทั่ว
กัน เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงาน และเป=นการยกยอง ชมเชย ผูที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเดน
และดีมาก ใหเป=นที่ประจักษ,โดยทั่วกัน
๕.๑ การแจ+งผลการประเมินรายบุคคล

ผูประเมิน

๕.๑.๑ ขั้นตอนการดําเนินการ
ผู&ประเมินจัดเตรียมเอกสารแสดงผลการ
ประเมิน
ผู&ประเมินนัดหมายวันแจ&งผลการประเมิน

ผู&ประเมิน
• แจ&งผลการประเมนด&วยวาจา
• ให&คําปรึกษาแนะนําเพิ่มเติม

ไมยอมรับผลการประเมิน

ผูรับการประเมิน

- แบบฟอร0มสรุปผลการ
ประเมิน
- คะแนนผลการประเมิน
- หลักฐาน/คํานะนํา

ไม;ยอมลงนามรับทราบ
ผลการประเมิน

ผู&ประเมินขอให&พยานลง
นามยืนยันการแจ&งผลฯ

ยอมรับผลการประเมิน
ลงนามรับทราบใน
แบบสรุปผลการ
ประเมิน

-27๕.๑.๒ สาระสําคัญที่ผู+ประเมินควรแจ+งตอผู+รับการประเมิน
๑) แจงผลคะแนนรวมผลการประเมินที่ผูรับการประเมินรายนั้นๆ ไดรับ ทั้งในสวน
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน และคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) วาไดคะแนนรวมอยูในระดับ
ใด เชน ดีเดน ดีมาก ดี เป=นตน
๒) ชี้ใหเห็นจุดเดนและประเด็นที่ผูรับการประเมินควรตองพัฒนาเพิ่มเติมใหดียิ่งขึ้น
ในสวนของผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
กรณี
ผูไดรับการประเมินได
คะแนนระดับ “ดี”ขึ้นไป

การชี้แจง คําแนะนํา
- ชี้ใหเห็นจุดเดน และแนะนําแนวทางที่ผูรับการประเมินจะพัฒนาเพิ่มเติม
- หารือแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม

ผูรับการประเมินไดรับ
คะแนน “พอใช”หรือ
“ตองปรับปรุง”

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

๕.๒ การแจ+งผลการประเมินระดับดีเดน และดีมาก
การแจงผลการประเมิ น ระดั บ “ดี เดน” และ “ดี ม าก” เมื่ อ สํ า นั ก /กองพิ จ ารณาผลการ
ประเมินเสร็จสิ้นแลว สามารถแจงผลการประเมินกรณีนี้ โดยประกาศชื่อใหทราบทั่วกันไดในระดับสํานัก/กอง
ก็ได หรือหากตองการใหเป= นการแจงผลภาพระดั บ สํ านัก/กองอาจสงผลการประเมิน นั้ นใหหนวยงานการ
เจาหนาที่รวบรวมเพื่อประกาศรวมระดับตอไปก็ได
๕.๓ แนวทางการให+คําปรึกษาหารือแกผู+รับการประเมิน
ในชวงของการแจงผลกาประเมิน เป=นโอกาสใหผูประเมินและผูรับการประเมินหารือรวมกัน
เพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงพฤติกรรม รวมทั้งยังเป=นชวงเวลาของการติชมและกระตุนใหผูรับการประเมินพัฒนา
ตนเอง
สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึง คือ การใหคําปรึกษาที่ดีนั้นตองทําดวยวิธีที่แตกตางกันตามผลงาน
หรือตามศักยภาพของผูรับ การประเมิน ทั้ งยังตองระมั ดระวังแมในกรณี ของการแสดงความชื่น ชมผูรับ การ
ประเมินที่มีผลการปฏิบัติราชการดี นอกจากนี้ผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินควรจะตองเตรียมตัวเพื่อรับมือกับ
บรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ,ของการแจงผลการประเมินดวย
สิ่งที่ไมควรทําในการให+คําปรึกษา แนะนําในการแจ+งผลการประเมิน
• ไมรับฟ[งความคิดเห็นผูรับการประเมิน คิดวาตนเองรูดีวาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผูรับการประเมิน
คืออะไรและคิดวารูดีวาสถานการณ,ที่เกิดขึ้น คืออะไร
• กลาวแนะนํากวางๆ วาใหทํางานดีขึ้นและมากขึ้น
• แสดงความไมมั่นใจตอความสามารถของผูรับการประเมิน
• ใหแตคําปรึกษาชี้นะเชิงลบ
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แนวทางและข+อพึงระวังในการให+คําติชมผู+รับการประเมิน
• พึงระลึกเสมอวา การแสดงความชื่นชมผลงานดีเป=นการเนนย้ํา และใหรางวัลรวมทั้งเป=นการ
เสริมแรง/กําลังใจเพื่อใหผูไดรับคําชมอยากแสดงผลงานเชนนั้นในโอกาสตอไป
• คําชมตองจริงใจ เฉพาะเจาะจงวาชมเรื่องอะไร และใหคําชมเฉพาะในเรื่องที่บุคคลผูรับคํา
ชมเป=นผูลําบากตรากตรําสรางผลงานขึ้นมาจริง
• คําชม/การใหความดีความดีความชอบตอบแทนผลงานดี เป=นการสรางความเชื่อมั่นใน
ตนเอง
• การติชมตองเนนที่เหตุการณ,ซึ่งเฉพาะเจาะจงและสามารถแสดงใหเห็นชัดถึงการปรับปรุง
พัฒนาได
• เนนการติชมผลงานหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับงาน ไมใชนิสัยสวนตัวของผูรับการประเมิน
ซึ่งอาจไมมีผลตองาน
• ผูรับคําติชมอาจคิดวามีความหมายแฝงอื่นๆ มากกวาที่ผูพูดไดแสดงออกดวยวาจา เมื่อใหคํา
ติชมจึงควรใสใจดวยวาผูรับคําติชมมีปฏิกิริยาอยางไร
๕.๔ ตัวอยางแนวทางการจัดการในสถานการณของการแจ+งผลการประเมิน

ปฏิกิริยา

ร+องให+

ไมรับฟeง

โกรธ

สถานการณ

แนวทางการจัดการ

เมื่ อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาแจงผลการประเมิ 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 ะวาเธอจะตอ ง
ปรับ ปรุงการทํ างานเธอกลับ หั วเราะ ไม
เห็ น ดวย และเห็ น วาสิ่ งที่ ไดรับ คํ านะนํ า
เป=นเรื่องไรสาระ

ผู บั ง คั บ บั ญ ชาควรถามนาง ข. ให
ชั ด เจ น ขึ้ น ว าเธ อ ไม เห็ น ด ว ย กั บ
ผู บั งคั บ บั ญ ชาในเรื่องอะไร หลั งจาก
นั้ น ควรอธิ บ ายเหตุ ผ ลที่ ชั ด เจนใหฟ[ ง
อี ก ครั้ งหนึ่ ง พรอมแสดงหลั 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 รนในการ
ทํ างาน แ ต มั ก จะ ทํ างาน ผิ ด พ ล าด
เนื่ อ งจากเป= น คนไมสนใจรายละเอี ย ด
ปลี ก ยอยของงาน เมื่ อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ชี้ ใหเห็ น ถึ งจุ ด บกพรองในขอนี้ เขาโกรธ
และบอกวาเขาทํางานหนักมาก (ซึ่งเป=น
ความจริง) และกลาวโทษผูบังคับ บัญ ชา
วา ที่ ผู บั งคั บ บั ญ ช าม าต อ วาเข านี้
เนื่องจากไมชอบ นาย ค. เป=นการสวนตัว

ผู บั ง คั บ บั ญ ชาควรอยู ในความสงบ
แสดงความเห็น ใจ บอกให นาย ค. รู
วาผูบังคับบัญชารูดีวาเขาทํางานหนัก
แตก็ ส ามารถปรั บ ปรุ ง ใหดี ยิ่ ง ขึ้ น อี ก
และใหเนนย้ําการใหคําปรึกษาแนะนํา
ที่ชัดเจนในประเด็นที่เฉพาะเจาะจงอีก
ครั้ ง หนึ่ ง โดยยกตั ว อยางและแสดง
หลักฐานพรอมทั้ งแนะนําวิธีการหรือ
หาแนวการพั ฒ นาวิ ธี ก ารทํ า งาน
รวมกัน

-29๕.๕ บทบาทของผู+รับการประเมินในการรับฟeงคําปรึกษาแนะนํา
• รับฟ[งและทําความเขาใจอยางดี พยายามที่จะไมดวนตัดสินหรือตัดบทวาสิ่งที่ไดรับฟ[งเป=น
เรื่องจริง ควรพยายามตั้งใจฟ[งใหเขาใจอยางแทจริง
• ขอคํ า ชี้ แ จงหากไมเขาใจ เพื่ อ ใหแนใจวาเขาใจสิ่ ง ที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาพู ด เชน ขอให
ผูบังคับบัญชายกตัวอยางหรือขอทราบความคาดหวังของผูบังคับบัญชา
• อยาดวนปกป?องการกระทําของตัวเอง พยายามรับฟ[งการใหคําปรึกษาชี้แนะใหเจนกอน
• อยาเถี ยง สิ่งที่ผู บังคับ บั ญ ชาพู ดเพราะเป=น สิ่งที่เขาประสบและเป= น ความคิด เห็ น ของเขา
ดังนั้นจึงไมมีประโยชน,ที่จะเถียงเพื่อเอาชนะ เนื่องจากการรับฟ[งความเห็นของผูบังคับบัญชาและการพูดคุย
ลักษณะนี้จะเป=นประโยชน,ในแงของการพัฒนา การโตเถียงจะทําใหผูบังคับบัญชาไมสามารถใชเวลาในการให
คําปรึกษาชี้แนะไดอยางเต็มที่
• พิจารณาไตรตรองคําปรึกษาชี้แนะที่ไดรับคําปรึกษาชี้แนะในลักษณะนี้หรือไม หรือพิจารณา
ถามตัวเองวาเคยไดรับการชี้แนะในลักษณะนี้หรือไม และตองการจะใชประโยชน,จากการชี้แนะหรือไม จะเกิด
อะไรขึ้นถาตนเองไมสนใจคําชี้แนะนี้ และจะสามารถใชประโยชน,จากคําชี้แนะนี้ใหเกิดประสิทธิภาพกับการ
ทํางานไดมากที่สุดอยางไร

พจนานุกรม
สมรรถนะหลัก

พจนานุกรม
สมรรถนะประจําผู+บริหาร

พจนานุกรม
สมรรถนะประจําสายงาน

ภาคผนวก

(ตัวอยาง) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนท+องถิ่น
รอบการประเมิน

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

1 ตุลาคม 2558
1 เมษายน 2559

ถึง 31 มีนาคม 2559
ถึง 30 กันยายน 2559

ข+อมูลประวัติสวนตัว
ผู+รับการประเมิน
ชื่อ – นามสกุล..........................................................................
ประเภทตําแหนง.......................................................................
ผู+ประเมิน
ชื่อ – นามสกุล.........................................................................

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

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

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

สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร+อยละ 70 )
สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร+อยละ 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)

ผลการปฏิบตั ิงาน (7)

1.5

เป?าหมาย (3)

4

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

ผลสัมฤทธิ์ เหตุผลที่ทําให
ของงาน
งานบรรลุ/
(12)
ไมบรรลุ
= (2) x (11)
เป?าหมาย
10
(13)

-2สวนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร+อยละ 30) สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการท+องถิ่น และบริหารท+องถิ่น

ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)

น้ําหนัก
(2)

ระดับ
ที่คาดหวัง/ตองการ
(3)

ระดับ
ที่ประเมินได
(4)

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3. ความเขาใจในองค,กรและระบบงาน
4. การบริการเป=นเลิศ
5 การทํางานเป=นทีม
สมรรถนะประจําผู+บริหาร
1. การเป=นผูนําในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเป=นผูนํา
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ,
น้ําหนักรวม

30

คะแนนรวม

คะแนนที่ได
(๕)

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)
5

ระบุเหตุการณ,/พฤติกรรม
ที่ผูรับการประเมินแสดงออก
(๗)

-3สวนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร+อยละ 30) สําหรับตําแหนงประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)

ระดับ
น้ําหนัก ที่คาดหวัง/ตองการ
(2)
(3)

ระดับ
ที่ประเมินได
(4)

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3. ความเขาใจในองค,กรและระบบงาน
4. การบริการเป=นเลิศ
5 การทํางานเป=นทีม
สมรรถนะประจําสายงาน (อยางน+อย 3 สมรรถนะ)
1. ...........................................................................................
2. ..........................................................................................
3. ..........................................................................................
น้ําหนักรวม

30

คะแนนรวม

คะแนนที่ได
(๕)

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)
5

ระบุเหตุการณ,/พฤติกรรม
ที่ผูรับการประเมินแสดงออก
(๗)

-4สรุปผลการประเมิน
คะแนน
(รอยละ)
70

องค,ประกอบการประเมิน
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 ข+อตกลงการปฏิบัติราชการ
ชื่อ-นามสกุล (ผูรับการประเมิน)...............................................................................ตําแหนง...................................................................ไดเลือกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สรรถนะ) เพื่อขอรับการประเมิน โดยรวมกับผูประเมินกําหนดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเป?าหมายตัวชี้วัด 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........................................................ เป=นพยาน
ลงชื่อ ...................................................... พยาน
(.......................................................)
ตําแหนง.....................................................
วันที่ .........................................................

-6สวนที่ 6 ความเห็นของผู+บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
ผู+บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ผู+บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

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

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

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

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

สวนที่ 7 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สวนที่ 8 ความเห็นของนายกองคกรปกครองสวนท+องถิ่น

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

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

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

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

คําอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนท+องถิ่น
รอบการประเมิน
ใหผูรับการประเมินเป=นผูกรอกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปZถัดไป และครั้งที่ ๒ ระหวาง
วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปZเดียวกัน
ข+อมูลประวัติสวนตัว
ในสวนนี้เป=นขอมูลประวัติสวนตัวของผูรับการประเมิน ไดแก ชื่อ นามสกุล ตําแหนง (ชื่อตําแหนงในสายงาน) ระดับตําแหนง ประเภทตําแหนง เลขที่
ตําแหนง และสังกัด รวมถึงขอมูลของผูบังคับบัญชาซึ่งเป=นผูประเมิน
สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ในสวนนี้จะเป=นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนรอยละ 70 ประกอบดวย
โครงการ/งาน/กิจกรรม ใหประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใช
ทรัพยากร ซึ่งผูรับการประเมินเป=นผูกรอกตัวชี้วัดโครงการ/งาน/กิจกรรม ที่ไดรับมอบหมายและมีการตกลงรวมกับผูประเมินตั้งแตตนรอบการประเมิน โดยใหกําหนดตัวชี้วัดไม
นอยกวา
จํานวน 2 ตัว เพื่อใหครอบคลุมมิติในการประเมินที่สําคัญได โดยไมเป=นภาระตอการประเมินมากเกินไป ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการนี้ จึงควรเป=นตัวชี้วัดที่สําคัญและไมควรมีจํานวนมากนัก
น้ําหนัก ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเป=นผูกรอกคาน้ําหนักแตละตัวชี้วัดที่มีการตกลงรวมกับผูประเมิน โดยตัวชี้วัดแตละตัวควรมีน้ําหนักไมนอยกวารอยละ 10
ดังนั้น หากพบตัวชี้วัดใดที่มีน้ําหนักนอยกวา ๑๐% ควรพิจารณาตัดตัวชี้วัดนั้นออก และกระจายน้ําหนักใหกับตัวชี้วัดที่เหลือ ทั้งนี้ หากตัวชี้วัดตัวนั้นมีความสําคัญไมสามารถตัด
ออกได
ควรปรับคาน้ําหนักของตัวชี้วัดใหม ซึ่งหากตัวชี้วัดนั้นมีความสําคัญจริงน้ําหนักก็ไมควรนอยกวา ๑๐%

-2เป.าหมาย ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเป=นผูกรอกคาเป?าหมายของแตละตัวชี้วัดที่มีการตกลงรวมกับผูประเมิน ซึ่งคาเป?าหมายตองสอดคลองกับผลงานที่
คาดหวังในชวงระยะเวลารอบการประเมิน และคาเป?าหมายของผูประเมินหรือหนวยงาน ประกอบดวยเป?าหมาย 3 มิติ ดังนี้
1) เชิงปริมาณ หมายถึง ผลงานที่เป=นจํานวนวัดได
2) เชิงคุณภาพ หมายถึง ความถูกตอง ความสมบูรณ, และความเรียบรอยของผลงาน
3) เชิงประโยชน หมายถึง ความรวดเร็วหรือความตรงตามเวลาที่กําหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร
ผลการปฏิบัติงาน สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเป=นผูกรอกคาคะแนน โดยเปรียบเทียบผลสําเร็จของงานกับเป?าหมายที่ตกลงรวมกันไวในแตละมิติ ตั้งแตตนรอบ
โดยผลสําเร็จของงานที่ทําได สามารถเทียบเป=นคะแนนได ดังนี้
ผลสําเร็จของงานเทียบกับเป.าหมาย
(เชิงปริมาณ (8) และเชิงคุณภาพ (9))
(ร+อยละ)
ไมถึงรอยละ 60 ของเป?าหมาย
ตั้งแตรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70 ของเป?าหมาย
ตั้งแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80 ของเป?าหมาย
ตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90 ของเป?าหมาย
ตั้งแตรอยละ 90 ถึงรอยละ 100 ของเป?าหมาย
เกินกวาเป?าหมายที่กําหนด

คะแนน
0.5
1
1.5
2
2.5
3

ผลสําเร็จของงานเทียบกับเป.าหมาย
(เชิงประโยชน (10))
(ร+อยละ)
ไมถึงรอยละ 70 ของเป?าหมาย
ตั้งแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 75 ของเป?าหมาย
ตั้งแตรอยละ 75 แตไมถึงรอยละ 80 ของเป?าหมาย
ตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 85 ของเป?าหมาย
ตั้งแตรอยละ 85 แตไมถึงรอยละ 90 ของเป?าหมาย
ตั้งแตรอยละ 90 แตไมถึงรอยละ 95 ของเป?าหมาย
ตั้งแตรอยละ 95 ถึงรอยละ 100 ของเป?าหมาย
เกินกวาเป?าหมายที่กําหนด

คะแนน
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4

-3รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเป=นผูกรอกคะแนนที่ประเมินได โดยนําคะแนนจากชองผลการปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ+เชิงคุณภาพ
+ เชิงประโยชน,) ที่ประเมินไดมารวมกัน โดยมีคะแนนเต็มแตละตัวชี้วัดเทากับ 10 คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเป=นผูกรอกผลการประเมินตามสูตรคํานวณ ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ของงาน = (น้ําหนัก x รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน)/10 (ตัวเลขทศนิยม 2 ตําแหนง)
เหตุผลที่ทําให+งานบรรลุ/ไมบรรลุเป.าหมาย สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเป=นผูกรอกโดยใหระบุเหตุผลที่ทําใหงานบรรลุเป?าหมายหรือไมบรรลุเป?าหมายในรอบ การ
ประเมินนั้นๆ
สวนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
ในสวนที่จะเป=นการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สัดสวนรอยละ 30 ประกอบดวย
ตัวชี้วัดสมรรถนะ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงแตละตําแหนง ดังนี้
(1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเป=นคุณลักษณะรวมของขาราชการทุกคนที่จําเป=นตองมีเพื่อเป=นการหลอหลอมใหเกิด
พฤติกรรม และคานิยมที่พึงประกาศรวมกัน เพื่อใหเกิดประโยชน,สูงสุดตอองค,กร ประชาน และประเทศชาติ ประกอบดวย
1.1) การมุงผลสัมฤทธิ์
1.2) การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
1.3) การเขาใจในองค,กรและระบบงาน
1.4) การบริการเป=นเลิศ
1.5) การทํางานเป=นทีม
(2) สมรรถนะประจําผูบริหาร (Managerial Competency) คือ สมรรถนะที่ผูบริหารจําเป=นตองมีในฐานะผูนําหรือผูบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนําทีมงานหรือ
ผูใตบังคับบัญชาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวัตถุประสงค,ขององค,กร โดยใชประเมินเฉพาะตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น และ
ประเภทอํานวยการทองถิ่น ประกอบดวย
2.1) การเป=นผูนําในการเปลี่ยนแปลง
2.2) ความสามารถในการเป=นผูนํา
2.3) ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4) การคิดเชิงกลยุทธ,

-4(3) สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) คือ สมรรถนะที่กําหนดเฉพาะสําหรับตําแหนง/สายงานตางๆ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาที่ผูดํารงตําแหนง
นั้นๆ สามารถปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค,ขององค,กร (ปรากฏตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง) โดยใชประเมินเฉพาะตําแหนงประเภท
วิชาการ และประเภททั่วไป โดยตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเป=นผูกรอกสมรรถนะประจําสายงานที่ตกลงรวมกันกับผูประเมิน อยางนอยจํานวน 3 สมรรถนะ
น้ําหนัก ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเป=นผูกรอกคาน้ําหนักแตละสมรรถนะที่มีการตกลงรวมกับผูประเมิน สําหรับการกําหนดคาน้ําหนักของสมรรถนะหลัก
ซึ่งเป=นสมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเป=นคุณลักษณะรวมของขาราชการทุกคนที่จําเป=นตองมี ควรกําหนดคาน้ําหนักสมรรถนะหลักของขาราชการทุกคนในองค,กร
(อปท.) หรือหนวยงาน (สํานัก/กอง/สวนราชการ) ในระดับที่เทากัน
ระดับที่คาดหวัง/ต+องการ ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเป=นผูกรอกโดยใหระบุระดับที่ตองการของแตละสมรรถนะตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงแตละ
ตําแหนง (บังคับเลือก)
ระดับที่ประเมินได+ สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเป=นผูกรอกระดับที่ประเมินได โดยผูประเมินพิจารณารายละเอียดพฤติกรรมในพจนานุกรมสมรรถนะของพนักงาน
สวนทองถิ่นที่ละรายการจนถึงระดับสมรรถนะที่กําหนด
คะแนนที่ได+ สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเป=นผูกรอกคะแนนที่ไดตามแนวทางการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. ผูประเมินตองพิจารณาวาผูถูกประเมินนั้นๆ กําหนดใหมีระดับสมรรถนะที่ตองการในระดับใด พฤติกรรมที่จะใชเป=นหลักฐานในการประเมินไดแก พฤติกรรม
ทุกราย
ที่ปรากฏในพจนานุกรมระดับสมรรถนะหลัก ตั้งแตตนจนถึงระดับสมรรถนะหลักที่ตองการหรือที่ปรากฏนั้นๆ
2. ในการประเมินสมรรถนะหนึ่งๆ ผูประเมินจะพิจารณาจากสมรรถนะหลักแตละสมรรถนะโดยประเมินและใหคะแนนตามหลักเกณฑ,การใหคะแนนสมรรถนะ
หลัก และบันทึกผลการใหคะแนนลงในแบบฟอร,มที่กําหนด รวมทั้งระบุเหตุการณ,/พฤติกรรมที่ผูรับการประเมินแสดงออก
ตัวอยางเชน : นาง ข. เป=นนักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชํานาญการ ซึ่งตามหลักเกณฑ, นาง ข. ตองมีระดับสมรรถนะหลักที่ตองการดานการบริการเป=นเลิศ ที่
ระดับที่ 2 ดังนั้น ในการประเมินผูประเมินจะทําการประเมินสมรรถนะหลักดังกลาวครอบคลุมพฤติกรรมทั้งหมดตามที่ระบุไวในพจนานุกรมระดับสมรรถนะ ตั้งแตระดับที่ 1
จนถึงระดับที่ 2
3. ผูประเมินพิจารณารายละเอียดพฤติกรรมในพจนานุกรมระดับสมรรถนะทีละรายการจนถึงระดับสมรรถนะที่กําหนด ทําการนับรายการพฤติกรรมที่ผูรับ
การประเมินทําไดครบถวนตามที่ระบุไวโดยเป=นพฤติกรรม ที่ทําได ชัดเจน เห็นประจักษ,และสม่ําเสมอ 80 % ขึ้นไป ทั้งนี้ ไมใหนับพฤติกรรมที่ผูรับการประเมินยังไมได
ทําไดไมดีหรือไมครบถวน หรือยังมีจุดบกพรองตองปรับปรุง หลังจากนั้นใหนํารายการพฤติกรรมที่ประเมินไดไปเทียบกับหลักเกณฑ,การใหคะแนนสมรรถนะ ตามตาราง
เปรียบเทียบ
คาคะแนน ดังนี้

-5ระดับที่ต+องการ/คาดหวัง
(ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง)
ระดับที่ประเมินได+

ระดับที่คาดหวัง/ต+องการ 0
ระดับที่คาดหวัง/ต+องการ 1
ระดับที่คาดหวัง/ต+องการ 2
ระดับที่คาดหวัง/ต+องการ 3
ระดับที่คาดหวัง/ต+องการ 4
ระดับที่คาดหวัง/ต+องการ 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 = ระดับที่ประเมินไดมากกวาระดับที่คาดหวังหรือตองการ 1 ระดับขึ้นไป
4 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดเทากับระดับที่คาดหวังหรือตองการ
3 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดนอยกวาระดับที่คาดหวังหรือตองการ 1 ระดับ
2 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดนอยกวาระดับที่คาดหวังหรือตองการ 2 ระดับ
1 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดนอยกวาระดับที่คาดหวังหรือตองการ 3 ระดับ
0 คะแนน = ระดับที่ประเมินไดต่ําที่สุด/ไมแสดงออกพฤติกรรม/สมรรถนะ
ทั้งนี้ การกําหนดคาคะแนนดังกลาวเพื่อเป=นการกระตุนและผลักดันใหขาราชการแสดงออกพฤติกรรมในระดับที่ดีขึ้นมากกวาระดับที่คาดหวังหรือตองการ ซึ่ง
หากขาราชการแตละคนสามารถแสดงพฤติกรรมหรือสมรรถนะไดตามเป?าหมายหรือเกินกวาเป?าหมายที่กําหนด จะทําใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิด
ประโยชน,ตอหนวยงานและองค,กร

-6ผลการประเมิน สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเป=นผูกรอกผลการประเมินตามสูตรคํานวณ ดังนี้ ผลการประเมิน = (น้ําหนัก x คะแนนที่ได) /5 (ตัวเลขทศนิยม 2
ตําแหนง)
ระบุเหตุการณ/พฤติกรรมที่ผู+รับการประเมินแสดงออก สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเป=นผูกรอกโดยใหระบุเหตุการณ, หรือพฤติกรรมที่ผูรับการประเมินแสดงออก
ในแตละสมรรถนะในรอบการประเมินนั้นๆ
สรุปผลการประเมิน
ในสวนนี้ ผู ประเมิน เป= น ผู กรอกสรุป ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงานโดยรวบรวมคะแนนการประเมิ น จากสวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน และสวนที่ 2
พฤติกรรม การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
ระดับผลการประเมิน
ผูประเมินเป=นผูกรอก โดยนําผลการประเมินของผูรับการประเมินมาเทียบกับชวงคะแนน 5 ระดับที่กําหนด
1. ดีเดน
(รอยละ 90 ขึ้นไป)
2. ดีมาก
(รอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90)
3. ดี
(รอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80)
4. พอใช
(รอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70)
5. ตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60)
สวนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ในสวนนี้เป=นการวางแผนรวมกันระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน เพื่อกําหนดกิจกรรมในการพัฒนางาน/สมรรถนะของผูรับการประเมินในรอบการ
ประเมินถัดๆ ไป โดยควรเลือกงาน/สมรรถนะที่ตองการพัฒ นาใหดีขึ้น ซึ่งควรเป=นงาน/สมรรถนะ ที่มีผลการประเมินตางจากระดับเป?าหมาย หากไมมีใหเลือกงาน/
สมรรถนะที่คาดวา จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานในอนาคตหรือที่ตองการพัฒนาตามความสนใจสวนตัว

-7สวนที่ 4 ข+อตกลงการปฏิบัติราชการ
ในสวนนี้ใหผูประเมินกับผูรับการประเมินลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานในสวนที่ 1 และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ในสวนที่ 2 เพื่อขอรับการประเมินตั้งแตตนรอบการประเมิน
สวนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
ในสวนนี้เมื่อสิ้นรอบปZงบประมาณ ใหผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเป=นรายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการ
ประเมิน กรณีที่ผูรับการประเมินไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบการประเมิน ใหพนักงานสวนทองถิ่นอยางนอยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป=นพยานวาไดมีการแจงผลการประเมิน
ดังกลาว
สวนที่ 6 ความเห็นของผู+บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ+ามี)
ในสวนนี้ใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี) เป=นผูพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมิน กอนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น
สวนที่ 7 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในสวนนี้ใหประธานคณะกรรมกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนทองถิ่น เป=นผูกรอกรายละเอียดตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
กอนนําเสนอนายกองค,กรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 8 ความเห็นของนายกองคกรปกครองสวนท+องถิ่น
ในสวนนี้ใหนายกองค,กรปกครองสวนทองถิ่นเป=นผูกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นตอมติของคณะกรรมการการกลั่นกรอง

การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation – ACH)
คําจํากัดความ:ความตั้งใจ และความขยันหมั่นเพียรปฏิบตั ิงานเพื่อใหไดผลงานตามเป?าหมายและมาตรฐานที่องค,กรกําหนดไวอยางดีที่สดุ อีกทั้งหมายความรวมถึงความมุงมั่นในการปรับปรุงพัฒนาผลงานและ
กระบวนการปฏิบัติงานใหมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยูเสมอ
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: แสดงความพากเพียรพยายาม และตั้งใจทํางานให+ดี
•มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทางาน และตรงตอเวลา
•มีความรับผิดชอบในงาน สามารถสงงานไดตามกําหนดเวลา
•ตั้งใจ และพากเพียรพยายามทางานในหนาที่และในสวนของตนใหดีตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
•แสดงความประสงค,หรือขอคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานของตนใหดียิ่งๆขึ้นไป
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และสามารถทางานได+ผลงานตามเป.าหมายที่วางไว+ หรือตามมาตรฐานขององคกร
•ทํางานไดผลงานตามเป?าหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนด หรือเป?าหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ
•มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส ตรวจตราความถูกตองของงาน เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ
•กําหนดมาตรฐาน หรือเป?าหมายในการทางานเพื่อใหไดผลงานที่ดตี ามมาตรฐานขององค,กร
•หมั่นติดตามผลงาน และประเมินผลงานของตนเพื่อใหไดงานที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานขององค,กร
•คิดหาวิธีการใหมๆ ในการปรับปรุงงานของตนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยูเสมอ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อพัฒนาผลงานให+โดดเดนเกินกวาเป.าหมายมาตรฐานที่องคกรกําหนด
•ปรับปรุงวิธีการที่ทาใหทางานไดดีขึ้น เร็วขึ้น มีคณ
ุ ภาพดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
•ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบ และวิธีการทางานใหมีคณ
ุ ภาพ เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดนและเกินกวาเป?าหมายที่องค,กรกําหนดไว
•เสนอหรือทดลองวิธีการทางานแบบใหมที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิม เพื่อใหไดผลงานตามที่กําหนดไว
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และอุตสาหะมานะบากบั่นเพื่อให+บรรลุเป.าหมายที่ท+าทาย หรือได+ผลงานที่โดดเดน และแตกตางอยางไมเคยมีใครทาได+มากอน
•บรรลุเป?าหมายที่ทาทายในงานที่ยากหรือไมเคยมีใครทาไดมากอน โดยใชวิธีการพัฒนาระบบ ประยุกต, และบริหารจัดการ เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน และแตกตางอยางที่ไมเคยมีผูใดในองค,กรกระทําไดมา
กอน
•กําหนดเป?าหมายที่ทาทาย และเป=นไปไดยาก เพื่อทาใหไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด
•ทําการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน และแตกตางไมเคยมีใครทาไดมากอน
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และอุทิศตนเพื่อองคกร และประเทศชาติ
•อุทิศตน ธํารงความถูกตอง และยืนหยัดพิทักษ,ผลประโยชน,และชื่อเสียงขององค,กร หรือประเทศชาติแมในสถานการณ,ที่อาจสรางความลาบากใจให หรือแมในสถานการณ,ที่อาจเสี่ยงตอความมั่นคงในตําแหนง
หนาที่การงาน หรืออาจเสียงภัยตอชีวิต
•ไมประพฤติปฏิบตั ิตนเพื่อฉอฉลหรือเอาประโยชน,สวนตนเป=นที่ตั้งทัง้ ในเชิงวิสัยทัศน, กลยุทธ, และนโยบายขององค,กร โดยมุงเนนประโยชน,สวนรวมเพื่อองค,กร ประชาชน และประเทศชาติเป=นสําคัญ

การยึดมั่นในความถูกต+องและจริยธรรม (Integrity-ING)
คําจํากัดความ : การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุงประโยชน,ของประชาชน
สังคม ประเทศชาติมากกวาประโยชน,สวนตน เพื่อเป=นกาลังสําคัญในการสนับสนุนผลักดันใหภารกิจหลักขององค,กรบรรลุเป?าหมายที่กําหนดไว
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: ปฏิบัติหน+าที่ด+วยความถูกต+องตามหลักกฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัย
•ปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตองตามหลักกฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัยที่หนวยงาน และองค,กรกําหนดไว
•มีจิตสานึกในการปฏิบัติตนในหนาที่ความรับผิดชอบ/ตําแหนงงานของตนใหถูกตองตามกฎระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐานของหนวยงานและองค,กร
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และมีสัจจะเชื่อถือได+
•มีสัจจะเชื่อถือได และรักษาวาจา พูดอยางไรทําอยางนั้น ไมบิดเบือนอางขอยกเวนใหตนเอง
•เป=นคนตรงไปตรงมา กลาพูด และกลาแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา เพื่อใหเกิดความถูกตองในการปฏิบัติงานของหนวยงานและองค,กร
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และยึดมั่นและแนวแนในจรรยาบรรณ หลักคุณธรรม ยุติธรรม และปฏิบัติตนกับผู+อื่นอยางเทาเทียมกัน
•ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือผลประโยชน,สวนตน
•ยึดมั่นและมีความแนวแนในหลักการ คุณธรรม และประพฤติปฏิบัติตนกับผูอื่นอยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติกับผูอื่น
•ยึดหลักความยุติธรรม และความเป=นธรรมเป=นที่ตั้ง แมตองกระทบกับบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ที่สูงกวา
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และธํารงความถูกต+องเพื่อองคกร
•ธํารงความถูกตอง ยืนหยัดพิทักษ,ผลประโยชน,และชื่อเสียงขององค,กรแมในสถานการณ,ที่อาจสรางความลาบากใจให
•ตัดสินใจในหนาที่ หรือปฏิบัติงานดวยความถูกตอง โปรงใส ซื่อสัตย,สุจริต แมผลของการปฏิบัติอาจสรางศัตรูหรือกอความไมพึงพอใจใหแกผูที่เกี่ยวของหรือเสียประโยชน,
•เสียสละความสุขสบาย ประโยชน,สวนตน ตลอดจนความพึงพอใจสวนตนหรือของครอบครัว โดยมุงใหภารกิจในหนาที่สัมฤทธิ์ผลและเนนประโยชน,ขององค,กรเป=นที่ตั้ง
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และอุทิศตนเพื่อองคกร และประเทศชาติ
•อุทิศตน ธํารงความถูกตอง และยืนหยัดพิทักษ,ผลประโยชน,และชื่อเสียงขององค,กร หรือประเทศชาติแมในสถานการณ,ที่อาจสรางความลาบากใจให หรือแมในสถานการณ,ที่อาจเสี่ยงตอ
ความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การงาน หรืออาจเสียงภัยตอชีวิต
•ไมประพฤติปฏิบัติตนเพื่อฉอฉลหรือเอาประโยชน,สวนตนเป=นที่ตั้งทั้งในเชิงวิสัยทัศน, กลยุทธ, และนโยบายขององค,กร โดยมุงเนนประโยชน,สวนรวมเพื่อองค,กร ประชาชน และ
ประเทศชาติเป=นสําคัญ

ความเข+าใจในองคกรและระบบงาน (Organization and Process Understanding -OPU)
คําจํากัดความ:ความเขาใจและสามารถประยุกต,ใชความสัมพันธ,เชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางาน และมาตรฐานการทางานของตนและของหนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อประโยชน,ในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุผล ความเขาใจนี้รวมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ (Big Picture) และการคาดการณ,เพื่อเตรียมการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ ตอระบบและกระบวนการทางาน
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: เข+าใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางานและมาตรฐานในงานของตน
•เขาใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางานและมาตรฐานในงานที่ตนสังกัดอยู รวมทั้งกฎระเบียบ ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตางๆ และนาความเขาใจนี้มาใชในการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน หรือรายงานผล ฯลฯ ในหนาที่ไดถูกตอง
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และเข+าใจความสัมพันธเชื่อมโยงของระบบและกระบวนการทางานของตนกับหนวยงานอื่นๆ ที่ติดตออยางชัดเจน
•เขาใจและเชื่อมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางาน ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตางๆ ของตนกับหนวยงานอื่นที่ติดตอดวยอยางถูกตอง รวมถึงนาความเขาใจนี้มาใชเพื่อใหการ
ทางานระหวางกันเป=นไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดรับกันสูงสุด
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และสามารถมองภาพรวมแล+วปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบให+มีประสิทธิภาพขึ้น
•เขาใจขอจากัดของเทคนิค ระบบหรือกระบวนการทางานของตนหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ติดตอดวย และรูวาสิ่งใดที่ควรกระทาเพื่อปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบใหสามารถทางานได
อยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได
•เมื่อเจอสถานการณ,ที่แตกตางจากเดิมสามารถใชความเขาใจผลตอเนื่องและความสัมพันธ,เชื่อมโยงของระบบและกระบวนการทางาน เพื่อนามาแกไขป[ญหาไดอยางเหมาะสมทันเวลา
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และเข+าใจกระแสภายนอกกับผลกระทบโดยรวมตอเทคโนโลยี ระบบหรือกระบวนการทางานของหนวยงาน
•เขาใจกระแสหรือสถานการณ,ภายนอก (เชน นโยบายการเมืองและการปกครองในภาพรวม ทิศทางของภาครัฐ เศรษฐกิจ และสังคม เป=นตน) และสามารถนาความเขาใจนั้นมาเตรียม
รับมือหรือดาเนินการการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชน,สูงสุด
•ศึกษาเรียนรูความสาเร็จหรือความผิดพลาดของระบบหรือกระบวนการการทางานที่เกี่ยวของและนามาปรับใชกับการทางานของหนวยงานอยางเหมาะสม
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และเข+าใจความต+องการที่แท+จริงขององคกร
•เขาใจสถานะของระบบ เทคโนโลยี และกระบวนการการทางานขององค,กรอยางถองแท จนสามารถกําหนดความตองการหรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมเพื่อใหองค,กรเติบโต
อยางยั่งยืน
•เขาใจและสามารถระบุจุดยืนและความสามารถในการพัฒนาในเชิงระบบ เทคโนโลยี กระบวนการทางานหรือมาตรฐานการทางานในเชิงบูรณาการระบบ(Holistic View) ขององค,กร

การบริการเปwนเลิศ(Service Mind-SERV)
คําจํากัดความ:การใหบริการที่ดีแกผูรับบริการ หรือประชาชนดวยความใสใจในความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ หรือประชาชน อีกทั้งโดยมุงประโยชน,และความพึงพอใจของผูรับบริการ หรือ
ประชาชนเป=นหลัก
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนีอ้ ยางชัดเจน
ระดับที่ 1: แสดงความเต็มใจในการให+บริการ มีอัธยาศัยไมตรีอันดี และให+บริการที่ผรู+ ับบริการต+องการได+
•ใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส เป=นมิตร เต็มใจตอนรับ และสรางความประทับใจอันดีแกผูรับบริการ หรือประชาชน
•ติดตอสื่อสาร ตอบขอซักถาม รายงานความคืบหนาและใหขอมูลที่เป=นประโยชน,แกผูรับบริการ หรือประชาชน เมื่อมีคําถามหรือขอสงสัย
•ใหคําแนะนํา และคอยติดตามเรื่อง เมื่อผูรับบริการหรือประชาชนมีคําถาม ขอเรียกรองที่เกี่ยวกับภารกิจของหนวยงาน
•แจงใหผูรับบริการหรือประชาชนทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรือขัน้ ตอนงานตางๆ ที่ใหบริการอยู
•ประสานงานภายในหนวยงาน และกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพือ่ ใหผูรับบริการหรือประชาชนไดรับบริการที่ตอเนือ่ งและรวดเร็ว
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และเต็มใจชวยเหลือ และแก+ปญ
e หาให+กับผู+บริการได+
•รับเป=นธุระ ชวยแกป[ญหาหรือหาแนวทางแกไขป[ญหาที่เกิดขึ้นแกผูรับบริการอยางรวดเร็ว เต็มใจ ไมบายเบี่ยง ไมแกตัว หรือป[ดภาระ
•คอยดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของใดๆ ในการใหบริการ (ถามี) ไปพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึน้
•อํานวยความสะดวก ใหบริการดวยความเต็มใจ ดาเนินการตางๆ ใหลูกคาไดรับความพึงพอใจเต็มที่
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และให+บริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไปของผู+รับบริการ
•ใหเวลาแกผูรับบริการ โดยเฉพาะเมื่อผูรับบริการประสบความยากลําบาก เชน ใหเวลาและความพยายามพิเศษในการใหบริการ เพื่อชวยผูรับบริการแกป[ญหา
•คอยใหขอมูล ขาวสาร ความรูที่เกี่ยวของกับงานที่กาลังใหบริการอยู ซึ่งเป=นประโยชน,แกผูรับบริการ แมวาผูรับบริการจะไมไดถามถึง หรือไมทราบมากอน
•ใชความพยายามเป=นพิเศษในการใหบริการและดําเนินการตางๆ ใหแกผูรับบริการ หรือประชาชนในระดับที่เกินความคาดหวังทัว่ ไป
•เสียสละเวลาสวนตน อาสาใหความชวยเหลือเป=นพิเศษเมื่อผูรับบริการหรือประชาชนเผชิญป[ญหาหรือความยากลําบาก
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และสามารถเข+าใจและให+บริการที่ตรงตามความต+องการที่แท+จริงของผู+รับบริการได+
•เขาใจความจาเป=นและความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ หรือประชาชนแมในกรณีที่ผูรับบริการ หรือประชาชนอาจจะยังไมไดคํานึงถึงหรือไมเคยขอความชวยเหลือมากอน และนาเสนอบริการที่เป=น
ประโยชน,ไดตรงตามความตองการนั้นๆ ไดอยางแทจริง•ใหคาแนะนาที่เป=นประโยชน,แกผูรับบริการ หรือประชาชน เพื่อตอบสนองความจาเป=นหรือความตองการทีแ่ ทจริงของผูรับบริการ หรือประชาชนได
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และมองการณไกล และสามารถให+บริการที่เปwนประโยชนอยางแท+จริงและยั่งยืนให+กับผูร+ ับบริการ
•เล็งเห็นผลประโยชน,ที่จะเกิดขึ้นกับผูรับบริการในระยะยาว และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือขั้นตอนการใหบริการ เพื่อใหผูรับบริการไดประโยชน,สูงสุด
•ปฏิบัติตนเป=นที่ปรึกษาที่ผรัู บบริการไววางใจ ตลอดจนมีสวนชวยในการตัดสินใจของผูรับบริการ
•สามารถใหความเห็นสวนตัวที่อาจแตกตางไปจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผูรับบริการตองการ เพื่อใหสอดคลองกับความจาเป=น ป[ญหา โอกาส ฯลฯ เพื่อเป=นประโยชน,อยางแทจริงหรือในระยะยาวแกผูรับบริการ
•นําเสนอบริการดวยความเขาใจอยางถองแท เพื่อรักษาผลประโยชน,อันยั่งยืนหรือผลประโยชน,ระยะยาวใหแกผูรับบริการ หรือประชาชน

การทางานเปwนทีม (Teamwork-TW)
คําจํากัดความ:การมีจิตสานึกในความสมานฉันท, ความรวมแรงรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ในฐานะเป=นสวนหนึ่งของทีม เพื่อใหทีมงาน กลุม หรือหมูคณะนั้นๆ บรรลุเป?าหมายรวมกันได
อยางดีที่สุด
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: รู+บทบาทหน+าที่ของตน และทาหน+าที่ของตนในทีมให+สําเร็จ
•ทํางานในสวนที่ตนไดรับมอบหมายไดสําเร็จ และสนับสนุนการตัดสินใจในกลุม
•รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงานในกลุม หรือขอมูลอื่นๆ ที่เป=นประโยชน,ตอการทํางานอยางตอเนื่อง
•รูบทบาทหนาที่ของตนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในทีมและทํางานในสวนของตนไดอยางไมขาดตกบกพรอง
•แบงป[นขอมูลที่เป=นประโยชน,แกเพื่อนรวมงาน สมาชิกในทีมคนอื่นๆ แมวาผูอื่นไมไดรองขอ
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และมีทัศนคติที่ดีตอเพื่อนรวมงาน และให+ความรวมมือในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน
•สรางสัมพันธ, และเขากับผูอื่นในกลุมไดดี
•เอื้อเฟŽ•อเผื่อแผ ใหความรวมมือกับผูอื่นในทีมดวยดี
•เชื่อมั่นในความรูความสามารถของผูอื่นและกลาวถึงผูอื่นในทางที่ดี หรือในเชิงสรางสรรค,
•เคารพการตัดสินใจหรือความเห็นของผูอื่นโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจาเป=น
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และรับฟeงความคิดเห็น และประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม
•เต็มใจรับฟ[งความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจากผูอื่น รวมถึงผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงานเพื่อประโยชน,ในการทํางานรวมกันใหดียิ่งขึ้น
•ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
•ขอความคิดเห็น ประมวลความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานไมวาจะเป=นผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา เพื่อใชประกอบการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานรวมกัน
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และรักษามิตรภาพที่ดี ให+การสนับสนุน และชวยเหลือเพื่อนรวมทีม เพื่อให+งานประสบความสําเร็จ
•แสดงนาใจ รับอาสาชวยเหลือเพื่อนรวมงานที่มีเหตุจําเป=นโดยไมตองรองขอ
•ใหกําลังใจเพื่อนรวมงานอยางจริงใจและรักษามิตรภาพที่ดีระหวางกันเพื่อประโยชน,ตอองค,กรโดยรวม
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะเพื่อมุงใหภารกิจประสบผลสําเร็จ
•สงเสริมความสามัคคีในทีมโดยปราศจากอคติระหวางกัน เพื่อมุงหวังใหทีมประสบความสําเร็จ
•ประสานรอยราว หรือคลี่คลายแกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในทีม และสงเสริมขวัญกําลังใจระหวางกัน เพื่อใหปฏิบัติงานรวมกันไดอยางราบรื่น

การเปwนผู+นาในการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership-CL)
คําจํากัดความ:ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุนผลักดันบุคลากร กลุมคน องค,กร หรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของใหเกิดความตองการในการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงไปใน
แนวทางที่เป=นประโยชน,แกหนวยงาน องค,กร ประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ รวมถึงความสามารถในการดาเนินการถายทอด ชี้แจงและสื่อสารใหผูอื่นรับรู เขาใจ ยอมรับ และดาเนินการให
การปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ เกิดขึ้นจริง
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: เห็นความจําเปwน ความสําคัญ และประโยชนของการปรับเปลี่ยน หรือการเปลีย่ นแปลง
•เห็นความจาเป=น ความสําคัญ และประโยชน,ของการปรับเปลีย่ น และสามารถกําหนดทิศทางและขอบเขตของการปรับเปลี่ยน/การเปลี่ยนแปลงที่ควรเกิดขึ้นภายในองค,กรได
•เขาใจและยอมรับถึงความจําเป=น ทิศทางและขอบเขตของการปรับเปลี่ยน /เปลี่ยนแปลง และตั้งใจในการเรียนรูเพื่อใหสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลงนัน้ ได
•กลาเสนอความคิดเห็น วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่แตกตางไปจากวิธีการเดิมขององค,กร เพื่อปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของหนวยงาน หรือองค,กรใหสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และชวยเหลือ สนับสนุนให+ผู+อื่นเข+าใจ และยอมรับการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
•ชวยเหลือและสนับสนุนใหผูอื่นเขาใจถึงการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นทั้งภายในและนอกองค,กร และอธิบายใหเขาใจถึงความจาเป=น ความสําคัญ และประโยชน,ของการปรับเปลี่ยนนัน้ ๆ
•หาวิธีการจูงใจใหผูอื่นดําเนินการเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานตางๆ ของตนเอง เพื่อใหมีผลสัมฤทธิ์ของงานทีส่ ูงขึ้น
•สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนหนวยงาน องค,กร หรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งเสนอแนะวิธีการที่จะชวยใหการปรับเปลี่ยนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และกระตุ+น และสร+างแรงจูงใจให+ผู+อื่นกล+าเปลี่ยนแปลงเพื่อทาสิ่งใหมๆ ให+แกหนวยงาน หรือองคกร
•กระตุน ผลักดัน และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นมีลักษณะของความเป=นผูนากลาเปลี่ยนแปลงเพื่อทาสิ่งใหมๆ ใหเกิดขึ้นในหนวยงาน หรือองค,กร
•กระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นเห็นความสําคัญ และยอมรับของการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น เพื่อใหเกิดความรวมแรงรวมใจและดําเนินการใหการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เกิดขึ้นจริง
•เนนย้ํา สื่อสาร และสรางความชัดเจนโดยการอธิบายสาเหตุ ความจําเป=น ประโยชน, ฯลฯ ของการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นอยูเสมอ
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และเตรียมแผนการปรับเปลี่ยนอยางเปwนระบบ
•เตรียมแผนการที่เป=นขั้นเป=นตอนที่ชัดเจนและปฏิบัติไดจริงใหองค,กร หรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
•สรางแรงจูงใจใหผูสนับสนุนและสรางการยอมรับจากผูทาทายใหเห็นโทษของการนิ่งเฉยและเห็นถึงประโยชน,ของการเปลี่ยนแปลงจากสภาวการณ,ป[จจุบันและอยากมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง
นั้น
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และเปwนผู+นําการเปลี่ยนแปลงขององคกร และผลักดันให+เกิดการปรับเปลี่ยนอยางแท+จริง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
•เป=นผูนําในการปรับเปลีย่ นทัง้ ขององค,กร และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงผลักดันใหการปรับเปลี่ยนดําเนินไปไดอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จดวยวิธีดําเนินการที่เหมาะสม
•วิเคราะห,ทิศทาง กลยุทธ, นโยบาย และผลกระทบตางๆ ในภาพรวมทั้งทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เป=นตน เพื่อกําหนดแผนกลยุทธ,ขององค,กรในการปรับเปลี่ยน หรือการ
เปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับสถานการณ,ของประเทศหรือสภาวการณ,ป[จจุบนั

ความสามารถในการเปwนผู+นํา (Leadership-LEAD)
คําจํากัดความ:ความตั้งใจหรือความสามารถในการเป=นผูนําของกลุมคน หรือทีมงาน ตลอดจนสามารถปกครอง ดูแล และใหความชวยเหลือ รวมถึงสามารถกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน, กลยุทธ, แผนงาน เป?าหมาย
และวิธีการทํางานตางๆ ใหผูใตบังคับบัญชาหรือทีมงานปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค,ขององค,กร
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: บริหารการประชุมได+ดีและคอยแจ+งขาวสารความเปwนไปแกผู+ที่เกี่ยวข+องอยูเสมอ
•กําหนดประเด็นหัวขอการปะชุม วัตถุประสงค, ตลอดจนควบคุมเวลาและแจกแจงหนาที่รับผิดชอบใหแกบุคคลในกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมในที่นี้อาจเป=นการประชุมอยางเป=นทางการ หรือไมเป=น
ทางการก็ได
•หมั่นแจงขาวสารความเป=นไปรวมทั้งเหตุผลใหผูบังคับบัญชารับทราบอยูเสมอแมไมจําเป=นตองกระทํา เพือ่ ใหมีความเขาใจตรงกันนําไปสูการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
•แจงใหสมาชิกในกลุมทราบขาวสารความเป=นไป ตลอดจนผลกระทบที่อาจไดรับ เหตุผลการตัดสินใจ แมจะไมจําเป=นตองแจงใหทราบก็ได
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และเปwนผู+นําในการทํางานของกลุมและสร+างเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของกลุม
•กําหนดเป?าหมาย ทิศทางที่ชัดเจน เลือกใชคนใหเหมาะกับงานหรือใชวิธีการอื่นๆ เพือ่ สรางสภาพแวดลอมในการทางานที่สงเสริมใหกระบวนการปฏิบัติงานในกลุมมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลยิ่งขึ้น
•กลาวคําชมเชย หรือใหขอคิดเห็นติชมที่สรางสรรค, เพือ่ สงเสริมใหกลุมทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
•ลงมือกระทําการเป=นตัวอยางเพื่อชวยใหกลุมปฏิบัติหนาทีไ่ ดอยางเต็มประสิทธิภาพ
•เลือกคนใหเหมาะกับงาน และกําหนดผลลัพธ,ที่ชัดเจนในแตละงานที่มอบหมาย เพือ่ ชวยสรางเสริมใหกลุมทางานไดดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพขึ้น
•สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน หรือใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาในการแสดงศักยภาพการทํางานอยางเต็มที่ เพือ่ เสริมประสิทธิภาพ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และเปwนที่ปรึกษาและให+การดูแลชวยเหลือผู+ใต+บังคับบัญชา หรือสมาชิกในกลุม
•ปกป?องชื่อเสียงของกลุม สมาชิกในกลุม หรือบุคลากรในความดูแล
•ดูแล และชวยเหลือใหผูใตบังคับบัญชา สมาชิกในกลุม หรือบุคลากรในความดูแลเขาใจและปรับตัวรับการปรับเปลี่ยนที่จําเป=นภายในองค,กรได
•รับฟ[งประเด็นป[ญหา และรับเป=นที่ปรึกษาในการดูแลผูใตบังคับบัญชา สมาชิกในกลุม หรือบุคลากรในความดูแลใหสามารถปฏิบัติงานดวยความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุด
•จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือขอมูลที่สําคัญตางๆ มาใหในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเป?าหมายเพือ่ ใหการสนับสนุนที่จําเป=นและเป=นประโยชน,แกผูใตบังคับบัญชา สมาชิกในกลุม หรือบุคลากรในความดูแล
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และประพฤติตนสมกับเปwนผู+นา และเปwนแบบอยางที่ดี (Role Model) แกผู+ใต+บังคับบัญชา หรือสมาชิกในกลุม
•สรางคานิยม ธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีประจากลุม หนวยงาน หรือองค,กร และประพฤติตนเป=นแบบอยางที่ดแี กผูใตบังคับบัญชา
•บริหารจัดการหนวยงาน หรือองค,กรดวยความเป=นธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) (นิติธรรม คุณธรรม โปรงใส ความมีสวนรวม ความรับผิดชอบ ความคุมคา) ในการปกครองผูใตบังคับบัญชา
•กลาคิด และกลาที่จะตัดสินใจในการดําเนินงานตางๆ โดยอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่เหมาะสมและรับผิดชอบกับสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และสื่อสารวิสัยทัศนที่มีพลังเพื่อนาผู+ใต+บังคับบัญชาและองคกรให+ประสบความสําเร็จในระยะยาว
•สื่อสารวิสัยทัศน,ที่มีพลัง สามารถรวมใจคนและสรางแรงบันดาลใจใหผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานใหภารกิจสําเร็จลุลวงไปไดจริง
•เป=นผูนาในการปรับเปลี่ยน พัฒนา หรือสรางสรรค,สิ่งใหมๆ ใหองค,กร และผลักดันใหองค,กรกาวไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นและประสบความสําเร็จดวยกลยุทธ,และวิธีดาเนินการทีเ่ หมาะสมกับวัฒนธรรมและบริบท
ขององค,กร
•เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีวิสัยทัศน,และเตรียมกลยุทธ,ใหองค,กรไวรับมือการเปลีย่ นแปลงเหลานั้น

ความสามารถในการพัฒนาคน (Developing and Coaching-DC)
คําจํากัดความ:ความตั้งใจหรือความสามารถในการสงเสริม สนับสนุน และการพัฒนาความรูความสามารถผูอื่น โดยมีเจตนามุงเนนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทัง้ เพื่อประโยชน,ของหนวยงาน องค,กร
หรือประโยชน,ในงานของบุคคลเหลานั้น
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนีอ้ ยางชัดเจน
ระดับที่ 1: เชื่อมั่นวาผู+อนื่ สามารถพัฒนาความรู+ ความสามารถได+ หรือเปƒดโอกาสให+ผู+อนื่ ได+รับการพัฒนา
•เปwดโอกาสและสนับสนุนใหผูอื่นไดพัฒนาตนเองตามความประสงค, เพื่อใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง
•แสดงความเชื่อมั่นวาผูอืน่ สามารถจะเรียนรู ปรับปรุงผลงาน และพัฒนาศักยภาพตนเองได
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และสอนงาน และให+คาแนะนาเกีย่ วกับวิธีปฏิบัติงาน
•สอนงานในรายละเอียด และใหคาแนะนาที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานโดยมุงพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลนั้น
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และให+เหตุผลประกอบการสอนและคาแนะนา และให+ความสนับสนุนในด+านตางๆ เพื่อให+ปฏิบัติงานได+งายขึ้น
•ใหแนวทางที่เป=นประโยขน, หรือสาธิตวิธีปฏิบัตงิ านเพื่อเป=นตัวอยางในการปฏิบัติงานจริง พรอมทัง้ อธิบายเหตุผลประกอบการสอนและการพัฒนาบุคลากร
•ใหการสนับสนุนและชวยเหลือผูอื่นเพื่อใหงานงายขึ้น โดยการสนับสนุนดานทรัพยากร อุปกรณ, ขอมูล หรือใหคาแนะนาในฐานะทีเ่ ป=นผูเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ
•จัดหาอุปกรณ,เครื่องมือ และทรัพยากรตางๆที่จําเป=นและเป=นประโยชน,ในการปฏิบัติงานของผูอื่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูอืน่ สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดงาย และดีขึ้น
•สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหโอกาสผูอื่นเสนอแนะวิธีการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
•เต็มใจใหการสนับสนุน หรือการชวยเหลือในภาคปฏิบัติ เพื่อใหมัน่ ใจวาผูอื่นสามารถพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพของตนไดอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และให+คําติชมเรื่องผลงานอยางตรงไปตรงมาและสร+างสรรคเพือ่ การพัฒนาที่ตอเนื่อง
•ติชมผลการปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมาและสรางสรรค, (Constructive Feedback) ทั้งดานบวกและดานลบโดยปราศจากอคติสวนตัว เพือ่ สงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ความสามารถและปรับปรุง
ผลงานอยางตอเนือ่ ง
•แสดงความคาดหวังในดานบวกวาบุคคลนั้นๆ จะสามารถพัฒนาตนเองใหดีขนึ้ ได และใหคําแนะนําที่เฉพาะเจาะจง สอดคลองกับบุคลิก ความสนใจ และความสามารถเฉพาะบุคคล เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ความรูและความสามารถไดอยางเหมาะสม
•วางแผนการพัฒนาที่สอดคลองกับจุดแข็ง และขอจากัดของผูอื่นรวมทั้งดาเนินการติดตามผลอยางสม่ําเสมอ เพื่อสงเสริมการพัฒนาและปรับปรุงในทางที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระยะยาวเพื่อเพิ่มผลงานที่มีประสิทธิภาพตอองคกร
•มอบหมายงานที่เหมาะสม มีประโยชน, และทาทายความสามารถ มองหาโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถและประสบการณ,อื่นๆ เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรสามารถเรียนรูและพัฒนาความสามารถไดอยาง
ตอเนื่องและในระยะยาว
•รณรงค, สงเสริม และผลักดันใหมีแผนหรือโครงการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยางเป=นรูปธรรม เพื่อสรางวัฒนธรรมองค,กรใหมีการสงเสริมการเรียนรู (Learning Organization) อยางเป=นระบบ
•สรางสรรค,ทางออก แนวทาง หรือสิ่งใหมๆ จากความเขาใจในป[ญหาหรือความตองการเบื้องลึกของผูอื่น เพื่อใหการสงเสริม พัฒนา หรือปรับปรุงศักยภาพหรือความสามารถของผูอื่นอยางแทจริงในระยะยาว
•ผลักดันและสรางเสริมใหเกิดบรรยากาศแหงการเรียนรู รวมถึงดําเนินการอยางเป=นรูปธรรม เพื่อรณรงค, สงเสริม ผลักดัน แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหนวยงานหรือองค,กรอยางเป=นระบบ

การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking-ST)
คําจํากัดความ: ความสามารถในการคิด การทําความเขาใจในเชิงสังเคราะห, รวมถึงการมองภาพในเชิงกลยุทธ,หรือยุทธศาสตร,และการเชื่อมโยงวิสัยทัศน,ในระยะยาวรวมถึงทฤษฎี และแนวคิดตางๆ ให
เขากับการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวัน หรือใหไดมาซึ่งกรอบความคิดหรือแนวความคิดใหมๆ อันเป=นผลมาจากการสรุปรูปแบบประยุกต,แนวทางตางๆ จากสถานการณ,หรือขอมูลหลากหลาย และนานา
ทัศนะ ในระดับสูงยังรวมถึงความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงผลกระทบของป[จจัยภายนอกที่มีตอกลยุทธ,และนโยบายขององค,กร
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: เข+าใจและปรับตัวให+สอดคล+องกับกลยุทธของงานของตน
•เขาใจและปฏิบัติตนใหเหมาะสมสอดคลองกับกลยุทธ, วัตถุประสงค, หรือเป?าหมายของในการปฏิบัติภารกิจในงานของตนได
•จัดลาดับความสําคัญของงานประจาวันของตนใหสอดคลองกับเป?าหมายของหนวยงานของตนได
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกตความเข+าใจและเชื่อมโยงสิ่งที่ตนปฏิบัตอิ ยูในงานเข+ากับเป.าหมายใหญของหนวยงานที่ตนรับผิดชอบหรือขององคกร
•ประเมินและเชือ่ มโยงการปฏิบัตภิ ารกิจประจําวันใหเขากับบริบทของกลยุทธ,ของหนวยงาน โดยพิจารณาวา กิจกรรมงานหรือวัตถุประสงค,ในเป?าหมายระยะสั้นนั้นสามารถจะชวยใหบรรลุเป?าหมายของ
หนวยงานไดดวยหรือไม
•สามารถประยุกต,ความเขาใจ รูปแบบ ประสบการณ,และบทเรียนตางๆ มาใชกําหนดขอเสนอหรือแนวทาง (Implication) เชิงกลยุทธ,ที่สนับสนุนใหหนวยงานที่รับผิดชอบบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกตประสบการณ ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซ+อนมาปรับหรือกําหนดกลยุทธในหนวยงานที่ตนรับผิดชอบหรือองคกร
•ประยุกต,ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซอนที่มีฐานมาจากองค,ความรูหรือขอมูลเชิงประจักษ, ในการคิดและพัฒนาเป?าหมายหรือกลยุทธ,ในการปฏิบัติงานขององค,กรหรือหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู
•ประยุกต, Best Practice หรือผลการวิจัยตางๆ มากําหนดโครงการหรือแผนงานที่มีผลสัมฤทธิ์และมีประโยชน,ตอองค,กรหรือหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู
•กําหนดประเด็นตางๆ ป[ญหาอุปสรรค หรือโอกาสตางๆ ที่เกี่ยวของกับงาน แลวประยุกต,ประสบการณ, บทเรียนในอดีต ฯลฯ มาปรับกลยุทธ,และวิธีการทางานของตนหรือหนวยงานเพื่อใหบรรลุเป?าหมายที่
กําหนดไว
ระดับที่ 4: เข+าใจถึงผลกระทบตางๆ ที่ผลตอหนวยงาน หรือองคกร และเตรียมการรองรับ
•คาดการณ,ถงึ ทิศทาง แนวโนมในอนาคต และผลกระทบตางๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทีอ่ าจสงผลกระทบตอหนวยงาน หรือองค,กรและกําหนดแผนกลยุทธ,ไวรองรับ
•ประเมินและสังเคราะห,สถานการณ, ประเด็น หรือป[ญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและตางประเทศที่ซับซอนดวยกรอบแนวคิดและวิธีพิจารณาแบบมองภาพองค,รวม เพื่อใชในการ
กําหนดกลยุทธ, แผนหรือนโยบายขององค,กรหรือหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยูใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระดับที่ 5: กําหนดกลยุทธระยะยาวให+สอดคล+องกับวิสัยทัศนขององคกรและสภาพแวดล+อมภายนอก
•ศึกษาศักยภาพขององค,กรในป[จจุบัน และดาเนินการปรับเปลี่ยนที่สําคัญเพื่อเสริมศักยภาพในการบรรลุวิสัยทัศน,และพันธกิจระยะยาว
•ประเมินและเชือ่ มโยงสถานการณ, ประเด็นตางๆ และป[ญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับองค,กรมาใชกําหนดแผนกลยุทธ,องค,กรในระยะยาว
•สรรสรางและบูรณาการองค,ความรูใหมมาใชในงานกลยุทธ, โดยพิจารณาจากบริบทประเทศไทย ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภาพรวม เพื่อใหไดกลยุทธ,ที่แตกตางและสรางประโยชน,สูงสุดกับ
องค,กร
•คิดและปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ,การพัฒนาองค,กรในภาพรวม ใหเป=นกลยุทธ,ใหมที่ชวยผลักดันใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืนขึ้นได

การกํากับติดตามอยางสม่ําเสมอ (Monitoring and Overseeing-MO)
คําจํากัดความ:เจตนาที่จะกากับดูแลและติดตามการดําเนินงานตางๆ ของผูอื่นที่เกี่ยวของใหปฏิบัติตามมาตรฐานกฎระเบียบหรือขอบังคับที่กําหนดไวโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กฎหมายหรือตามตําแหนงหนาที่ที่มีอยูอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมุงประโยชน,ของหนวยงาน องค,กรหรือประเทศชาติเป=นสําคัญ
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1:ตระหนัก เห็นความสําคัญ และประโยชนของการกํากับติดตามการดําเนินงานตางๆ ของผู+อื่น
•ตระหนัก เห็นความสําคัญ ความจําเป=น และประโยชน,ของการกํากับติดตามการดาเนินงานตางๆ ของผูอื่นที่เกี่ยวของในงาน เพื่อใหผูอื่นปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือขอบังคับที่
กําหนดไว และเพื่อใหเกิดประโยชน,ในการดําเนินงานของตนเอง หนวยงาน หรือองค,กร
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และกระตือรือร+นในการกํากับติดตามการดําเนินงานต่ํางๆ ของผู+อื่น
•แสดงพฤติกรรมกระตือรือรนในการกํากับติดตามการดําเนินงานของผูอื่นที่เกี่ยวของในงาน เพื่อใหผูอื่นปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือขอบังคับที่กําหนดไวใหเกิดประโยชน,ในการ
ดําเนินงานของตนเอง หนวยงาน หรือองค,กร และสามารถระบุความเป=นไป หรือความกาวหนาในการดําเนินงานตางๆ ของผูอื่นได
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกํากับติดตามการดําเนินงานตางๆ ของผู+อื่นอยางสม่ําเสมอ
•ดําเนินการกํากับติดตามการดําเนินงานตางๆ ของผูอื่นอยางสม่ําเสมอ และเป=นระยะ และสามารถวิเคราะห, และระบุขอมูล ขอเท็จจริง สาเหตุสิ่งผิดปกติ และความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่
เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง เพื่อนาไปสูการดําเนินการตางๆ ไดอยางถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานกฎระเบียบหรือขอบังคับที่กําหนดไว
•ปรับสถานการณ,กระบวนการ หรือวิธีการตางๆ เพื่อจํากัดทางเลือกของผูอื่นหรือเพื่อบีบคั้นใหผูอื่นปฏิบัติในกรอบที่ถูกตองตามกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกํากับติดตาม และตรวจสอบความถูกต+องของการดําเนินงานตางๆ ของผู+อื่นอยางใกล+ชิด
•สํารวจ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงานตางๆ ของผูอื่นอยางใกลชิดและในเชิงลึก รวมทั้งวิเคราะห, ประมวล วิจัย และสรุปผลการดาเนินการ การตอบสนอง และการใหบริการ
ตางๆ ที่ถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานกฎระเบียบหรือขอบังคับที่กําหนดไว
•หมั่นควบคุม ตรวจตรา และตรวจสอบความถูกตองของการดาเนินงานตางๆ ในทุกขั้นตอนอยางละเอียดของผูอื่นที่เกี่ยวของในงานใหเป=นไปตามมาตรฐานกฎระเบียบหรือขอบังคับที่
กําหนดไว
•ออกคําเตือน(โดยชัดแจงวาจะเกิดอะไรขึ้นหากผูอื่นไมปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือกระทําการละเมิดกฎหมาย) และสั่งการใหปรับปรุงการดําเนินงานตางๆ ในเชิงปริมาณหรือ
คุณภาพใหถูกตองตามมาตรฐานกฎระเบียบหรือขอบังคับที่กําหนดไว
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และจัดการกับการดําเนินงานต่ํางๆ ที่ไมดี ไมถูกต+อง หรือสิ่งผิดกฎหมายอยางเด็ดขาดตรงไปตรงมา
•ดําเนินการอยางตรงไปตรงมา หรือใชวิธีเผชิญหนาอยางเด็ดขาดเมื่อผูอื่นหรือหนวยงานภายใตการกํากับดูแลมีการดําเนินงานตางๆ ที่ไมดีไมถูกตอง หรือทําผิดกฎหมายอยางรายแรง
•กําหนด หรือปรับมาตรฐาน ขอบังคับ หรือกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของใหแตกตาง ทาทาย หรือสูงขึ้น (เมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนไป) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเกิดการพัฒนาความสามารถ
ใหสูงขึ้น

การแก+ไขปeญหาแบบมืออาชีพ (Professional Problem Solving –PPS)
คําจํากัดความ:ความสามารถในวิเคราะห,ป[ญหาหรือเล็งเห็นป[ญหา พรอมทั้งลงมือจัดการกับป[ญหานั้นๆ อยางมีขอมูล มีหลักการ และสามารถนาความเชี่ยวชาญ หรือแนวคิดในสาย
วิชาชีพมาประยุกต,ใชในการแกไขป[ญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: ติดตามหําความรู+และแนวคิดใหมๆ ในสายวิชําชีพ เพื่อใช+ในการวิเคราะหและแก+ไขปeญหาระยะสั้นที่เกิดขึ้น
•กระตือรือรนในการศึกษาหาความรูหรือเทคโนโลยีใหมๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือในงานของหนวยงาน เพื่อนามาใชใหเกิดประโยชน,ในการแกไขป[ญหา
•ใชความรูในสายอาชีพของตนในการลงมือแกไข เมื่อเล็งเห็นป[ญหาหรืออุปสรรคโดยไมรอชา
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และวิเคราะหและตัดสินใจอยางมีข+อมูลและเหตุผลในการจัดการปeญหาที่เกิดขึ้น
•วิเคราะห,ขอมูล และหาเหตุผลตามแนวคิด และหลักการในวิชาชีพ เพื่อตัดสินใจดาเนินการแกไขป[ญหาที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
•พลิกแพลงหรือประยุกต,แนวทางในการแกป[ญหา โดยอางอิงจากขอมูล หลักการ และแนวคิดในสายวิชาชีพ หรือประสบการณ,ในการทางาน
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และวิเคราะหปeญหาที่ผานมา และวางแผนลวงหน+าอยางเปwนระบบ เพื่อป.องกันหรือหลีกเลี่ยงปeญหา
•วิเคราะห,ขอมูล ป[ญหา หรือสถานการณ,ไดอยางรอบดาน (โดยอาศัยประสบการณ, และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาในสายอาชีพ) รวมทั้งวางแผน และคาดการณ,ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
อยางเป=นระบบ เพื่อป?องกันและหลีกเลี่ยงป[ญหาที่อาจเกิดขึ้น
•วางแผน และทดลองใชวิธีการ องค,ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ ในสายอาชีพ ในการป?องกัน หลีกเลี่ยงหรือแกไขป[ญหาใหเกิดขึ้นในหนวยงานหรือองค,กร
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และผสมผสานแนวคิดในเชิงสหวิทยาการเพื่อหลีกเลี่ยง ป.องกันหรือแก+ไขปeญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
•วิเคราะห, และผสมผสานศาสตร,หลายๆ แขนง (โดยอาศัยประสบการณ, ความเชี่ยวชาญที่ทั้งกวางและลึก รวมทั้งความสามารถพิเศษ (Charisma)) เพื่อแกไขป[ญหาซึ่งมีความซับซอนใน
ระยะสั้นและเตรียมการป?องกันหรือหลีกเลี่ยงป[ญหาในระยะยาวได
•คิดนอกกรอบ ริเริ่มโครงการ หรือกระบวนการทางานตางๆ ในลักษณะบูรณาการหลายหนวยงาน/หลายวิชาชีพ เพื่อแกไขป[ญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และปรับเปลี่ยนหรือสร+างความเชี่ยวชาญในสายอําชีพ/สหวิทยาการ เพื่อแก+ไขและหลีกเลี่ยงปeญหาอยางยั่งยืน
•ปรับเปลี่ยน (Reshape) องค,กรใหมีการบูรณาการในเชิงวิชาชีพ หรือใหมีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพอยางแทจริง เพื่อใหสามารถแกไข ป?องกันและหลีกเลี่ยงป[ญหาที่มีผลกระทบสูง
หรือมีความซับซอนสูงขององค,กรไดอยางยั่งยืน
•เป=นผูนําที่ไดรับการยอมรับวาเป=นผูเชี่ยวชาญในสายอาชีพที่สามารถป?องกัน และหลีกเลี่ยงป[ญหาที่มีผลกระทบเชิงนโยบาย และกลยุทธ,ขององค,กรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือ
สามารถแกไขป[ญหาที่มีผลกระทบ แปรวิกฤติใหเป=นโอกาส และเกิดประโยชน,อยางยั่งยืนแกองค,กรในระยะยาว

การแก+ปeญหาและดําเนินการเชิงรุก(Problem Solving and Proactiveness-PSP)
คําจํากัดความ:การตระหนักหรือเล็งเห็นโอกาสหรือป[ญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และวางแผน ลงมือกระทาการเพื่อเตรียมใชประโยชน,จากโอกาส หรือป?องกันป[ญหา
ตลอดจนพลิกวิกฤติตางๆ ใหเป=นโอกาส
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: การตอบสนองได+อยางรวดเร็ว และเด็ดเดี่ยวในเหตุวิกฤติ หรือสถานการณจําเปwน
•ตอบสนองอยางรวดเร็ว และเด็ดเดี่ยวเมื่อมีเหตุวิกฤติหรือในสถานการณ,ที่จาเป=นเพื่อใหทันตอความเรงดวนของสถานการณ,นั้นๆ
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และตระหนักถึงปeญหาหรือโอกาสและลงมือกระทําการโดยไมรีรอ
•ตระหนักถึงป[ญหาหรือโอกาสในขณะนั้นและลงมือกระทําการโดยไมรีรอใหสถานการณ,คลี่คลายไปเอง หรือปลอยโอกาสหลุดลอยไป อีกทั้งรูจักพลิกแพลงวิธีการ กระบวนการตางๆ
เพื่อใหสามารถแกไขป[ญหา หรือใชประโยชน,จากโอกาสนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และเล็งเห็นโอกาสหรือปeญหาที่อาจเกิดขึ้นได+ในระยะใกล+ (ประมาณ 1-3เดือนข+างหน+า)
•คาดการณ,และเล็งเห็นป[ญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลา 1-3เดือนถัดจากป[จจุบัน และลงมือกระทาการลวงหนาเพื่อป?องกันป[ญหา หรือสรางโอกาสในสถานการณ,นั้นๆ อีกทั้ง
เปwดกวางรับฟ[งแนวทางและความคิดหลากหลายอันอาจเป=นประโยชน,ตอการป?องกันป[ญหา
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และเล็งเห็นโอกาสหรือปeญหาที่อาจเกิดขึ้นได+ในระยะกลาง (ประมาณ 4-12เดือนข+างหน+า)
•คาดการณ,และเล็งเห็นป[ญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลา 4-12 เดือนถัดจากป[จจุบัน และเตรียมการลวงหนาเพื่อป?องกันป[ญหา หรือสรางโอกาสในสถานการณ,นั้นๆ ตลอดจน
ทดลองและเสาะหาวิธีการ แนวคิดใหมๆ ที่อาจเป=นประโยชน,ในการป?องกันป[ญหาและสรางโอกาสในอนาคต
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และเตรียมการลวงหน+าเพื่อป.องกันปeญหาและสร+างโอกาสในระยะยาว
•คาดการณ,และเล็งเห็นป[ญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวและเตรียมการลวงหนาเพื่อป?องกันป[ญหา หรือสรางโอกาส อีกทั้งกระตุนใหผูอื่นเกิดความกระตือรือรนตอการป?องกัน
และแกไขป[ญหาเพื่อสรางโอกาสใหองค,กรในระยะยาว

การค+นหาและการบริหารจัดการข+อมูล (Information Seeking and Management–ISM)
คําจํากัดความ:ความสามารถในการสืบเสาะ เพื่อใหไดขอมูลเฉพาะเจาะจง การไขปมปริศนาโดยซักถามโดยละเอียด หรือแมแตการหาขาวทั่วไปจากสภาพแวดลอมรอบตัวโดยคาดวา
อาจมีขอมูลที่จะเป=นประโยชน,ตอไปในอนาคต และนาขอมูลที่ไดมานั้นมาประมวลและจัดการอยางมีระบบ คุณลักษณะนี้อาจรวมถึงความสนใจใครรูเกี่ยวกับสถานการณ, ภูมิหลัง
ประวัติความเป=นมา ประเด็น ป[ญหา หรือเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของหรือจาเป=นตองานในหนาที่
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: หําข+อมูลในระดับต+นและแสดงผลข+อมูลได+
•สามารถหาขอมูลโดยการถามจากผูที่เกี่ยวของโดยตรง การใชขอมูลที่มีอยู หรือหาจากแหลงขอมูลที่มีอยูแลวและสรุปผลขอมูลเพื่อแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน กราฟ รายงาน
ไดอยางถูกตอง ครบถวน
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และใช+วิธีการสืบเสาะหาข+อมูลเพื่อจับประเด็นหรือแกนความของข+อมูลหรือปeญหาได+
•สามารถสืบเสาะป[ญหาหรือสถานการณ,อยางลึกซึ้งกวาการตั้งคําถามตามปรกติธรรมดา หรือสืบเสาะจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดมาซึ่งแกนหรือประเด็นของเนื้อหา และนําแกนหรือ
ประเด็นเหลานั้นมาจัดการวิเคราะห, ประเมินผลใหเกิดขอมูลที่ลึกซึ้งมากที่สุด
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และหาข+อมูลในเบื้องลึก (Insights)
•คนหาหรือสอบถามเจาะลึกอยางตอเนื่อง (เชน จากหนังสือ หนังสือพิมพ, นิตยสาร ระบบสืบคนโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหลงขาวตางๆ) เพื่อใหเขาใจถึงมุมมองทัศนะ
ความคิดเห็นที่แตกตาง ตนตอของสถานการณ, ป[ญหา หรือโอกาสที่ซอนเรนอยูในเบื้องลึก และนาความเขาใจเหลานั้นมาประเมินผล และตีความเป=นขอมูลไดอยางถูกตองและเกิด
ประโยชน,ตอการปฏิบัติงานสูงสุด
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และสืบค+นข+อมูลอยางเปwนระบบให+เชื่อมตอข+อมูลที่ขาดหายไปหรือคาดการณได+อยางมีนัยสําคัญ
•จัดทาการวิจัยโดยอางอิงจากขอมูลที่มีอยูหรือสืบคนจากแหลงขอมูลที่แปลกใหมแตกตางจากปรกติธรรมดาทั่วไปอยางเป=นระบบหรือเป=นไปตามหลักการทางสถิติ และนําผลที่ไดนั้นมา
เชื่อมตอขอมูลที่ขาดหายไป หรือพยากรณ,หรือสรางแบบจาลอง (model) หรือสรางระบบ (system formula) ไดอยางถูกตองและเป=นระบบ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และวางระบบการสืบค+น เพื่อหําข+อมูลอยางตอเนื่อง
•วางระบบการสืบคน เพื่อใหมีขอมูลที่ทันเหตุการณ,ป?อนเขามาอยางตอเนื่องและสามารถออกแบบ เลือกใช หรือประยุกต,วิธีการในการจัดทาแบบจาลองหรือระบบตางๆ ไดอยางถูกตอง
และมีนัยสําคัญ

การควบคุมและจัดการสถานการณอยางสร+างสรรค(Controlling and Managing Situation-CMS)
คําจํากัดความ:ความสามารถในการควบคุม และบริหารจัดการอารมณ, ความรูสึกของตนเองไดอยางถูกตองและเหมาะสม แมวาอยูในเหตุการณ,ทวี่ ิกฤติ คับขัน และยากลําบาก โดยมีเจตนาที่จะให
บุคคลรอบขางมีอารมณ,และความรูสึกที่เป=นปกติเชนกัน นอกจากนั้นยังเป=นความสามารถในการควบคุม และจัดการสถานการณ,ที่เกิดขึ้นไดเหมาะสมกับแตละสถานการณ, และดําเนินการใหความ
ชวยเหลือ บริการ บรรเทาทุกข, หรือการดําเนินการตางๆ ที่สอดคลองกับความตองการและเป=นประโยชน,แกผูบริการ ประชาชน หรือผูอื่น โดยมีพื้นฐานของความมีจิตใจที่เป=นกุศล (จิตสาธารณะ) เห็น
ความสุขของผูบริการ ประชาชน หรือผูอื่นเป=นที่ตั้งมากกวาสิ่งอื่นใด
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนีอ้ ยางชัดเจน
ระดับที่ 1:ควบคุมอารมณ และความรู+สึกตนเองได+อยางเหมาะสมกับเหตุการณยากลําบาก วิกฤต หรือเหตุการณไมปกติตา่ํ งๆ ที่เกิดขึ้น
•ควบคุมอารมณ,และความรูสึกของตนเองไดอยางเหมาะสม (โดยไมแสดงอาการตื่นตระหนก ตกใจ หรือเสียใจ) กับสถานการณ,ทเี่ กิดขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ,ทไี่ มปกติ เชน เหตุการณ,คับขัน ยากลําบาก
หรือเหตุการณ,รายแรงตางๆ เป=นตน เพื่อป?องกันมิใหบุคคลรอบขางเกิดอารมณ,หรือมีความรูสึกรวมดวย
•ใสใจกับสภาพแวดลอม สัญญาณทางกายภาพ และสถานการณ,ตางๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา และพยายามควบคุมอารมณ, ความรูสึก และปฏิกิริยาของตนใหอยูภาวะปกติได
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความอดทนตอเหตุการณยากลําบาก วิกฤต หรือเหตุการณไมปกติตา่ํ งๆ ที่เกิดขึ้น และ/หรือจัดการอารมณและความรู+สึกของผู+อนื่ ให+เปwนปกติได+
•มีความอดทนตอเหตุการณ,ตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน เหตุการณ,ที่มีความยากลําบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอันไมปกติตางๆ เป=นตน โดยไมแสดงความยอทอ หรือความไมพอใจตอความยากลําบากนั้นๆ
•ไมบายเบี่ยง หรือหลีกเลี่ยงจากเหตุการณ,ที่มีความยากลําบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอันไมปกติตางๆ แตเขาไปมีสวนรวมอยางเต็มใจ และตั้งใจ โดยมีความมุงหวังที่จะใหการดูแล ความชวยเหลือ และ
บรรเทาทุกข,ผรัู บบริการ ประชาชน หรือผูอื่นไดอยางถูกตองเหมาะสม
•บริหารจัดการ หรือควบคุมอารมณ,และความรูสึกของผูรับบริการ ประชาชน หรือผูอืน่ ใหเป=นปกติได เชน ปลอบใจ โนมนาวจูงใจ หรือใหคําแนะนาตางๆ เป=นตน เมื่ออยูในเหตุการณ,ที่มีความยากลําบาก
วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอันไมปกติตางๆ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และจัดการสถานการณทีเ่ กิดขึ้นได+อยางเหมาะสมและให+ความชวยเหลือได+สอดคล+องกับความต+องการของผู+รับบริการ ประชําชน หรือผู+อนื่
•ควบคุม ดูแล และจัดการสถานการณ, หรือเหตุการณ,ตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน เหตุการณ,ที่มีความยากลําบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอันไมปกติตางๆเป=นตน ไดอยางเหมาะสม
•ใหการดูแล ความชวยเหลือ และบรรเทาทุกข,ผูรับบริการ ประชาชน หรือผูอื่นไดอยางถูกตองเหมาะสมกับแตละสถานการณ, และสอดคลองความตองการของผูรับบริการ ประชาชน หรือผูอื่น
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และให+บริการ ความชวยเหลือ และดําเนินการต่ํางๆ ด+วยจิตกุศลให+ผู+รับบริการ ประชําชน หรือผู+อนื่ มีความสุข และได+รับประโยชนอยางสูงสุด
•ใหบริการ ความชวยเหลือ บรรเทาทุกข, และดําเนินการตางๆ แกผูรับบริการ ประชาชน หรือผูอื่น (ที่มีความเดือดรอน) ดวยจิตกุศล (จิตสาธารณะ) แมวาตนเองจะตองประสบกับความยากลําบาก
อุปสรรค หรือสูญเสียประโยชน,บางอยาง โดยมีความมุงหวังใหผูรับบริการ ประชาชน หรือผูอื่นมีความสุข และไดรับประโยชน,อยางสูงสุด
•ติดตาม และประเมินผลการใหบริการ ความชวยเหลือ บรรเทาทุกข, และดาเนินการตางๆ แกผูรับบริการ ประชาชน หรือผูอื่นอยางใกลชิด ตอเนื่อง และสม่ําเสมอ เพื่อใหแนใจวาสามารถใหบริการ ความ
ชวยเหลือ บรรเทาทุกข, และดําเนินการตางๆ ไดอยางถูกตอง เหมาะสม สอดคลองความตองการ และไดรับประโยชน,อยางสูงสุด
•เสียสละ และอุทิศประโยชน,สวนตัว และความสะดวกสบายตางๆ เพื่อใหบริการ ความชวยเหลือ บรรเทาทุกข, และดําเนินการตางๆ แกผูรับบริการประชาชนหรือผูอื่นโดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเสียสละประโยชนบางสวนขององคกร เพื่อให+ผู+รับบริการ ประชาชน หรือผู+อนื่ ได+รับประโยชนอยางสูงสุด
•เสียสละ และอุทิศประโยชน,บางสวนขององค,กร เพื่อใหผูรับบริการ ประชาชน หรือผูอื่นไดรับประโยชน,อยางสูงสุด และสอดคลองความตองการอยางแทจริง

การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking-AT)
คําจํากัดความ:ความสามารถในการทาความเขาใจในสถานการณ, ประเด็น ป[ญหา โดยคิดวิเคราะห,ออกเป=นสวนยอยๆ เป=นรายการ หรือเป=นขั้นตอน และเห็นความสัมพันธ,ของ
สถานการณ, ประเด็น หรือป[ญหาที่เกิดขึ้นโดยรูถึงสาเหตุ และผลกระทบของสถานการณ, ประเด็น หรือป[ญหาที่อาจเกิดขึ้นได
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: แตกและแยกแยะปeญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ออกเปwนประเด็นยอยๆ
•แยกแยะหรือแตกป[ญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ, หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป=นประเด็นยอยๆ โดยยังไมคํานึงถึงลําดับความสําคัญ
•จัดทําและระบุรายการหรือป[ญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ, หลักการ ทฤษฎีตางๆ เป=นขอๆ แตอาจยังไมไดจัดลําดับกอนหลัง
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และจัดลําดับความสําคัญของประเด็น ปeญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯได+
•แยกแยะหรือแตกป[ญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ, หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป=นประเด็นยอยๆ และจัดเรียงงาน กิจกรรมตางๆ ตามลําดับความสําคัญกอนหลังเพื่อประโยชน,ใน
การดําเนินการตอไปตามความเรงดวนหรือความจําเป=น
•เขาใจและระบุขั้นตอน ลําดับกอนหลังของประเด็นตางๆ ได ตั้งขอสังเกต ระบุขอบกพรองของขั้นตอนงานไดอันเป=นผลจากความเขาใจในลําดับความสําคัญหรือลําดับกอนหลังของสิ่ง
ตางๆ
ระดับที่ 3: แสดงความสามารถระดับที่ 2และเข+าใจและเชื่อมโยงความสัมพันธเบื้องต+นของปeญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ได+
•เชื่อมโยงความสัมพันธ,อยางงายๆ ระหวางเหตุและผลที่กอใหเกิดเป=นป[ญหาได
•ระบุไดวาอะไรเป=นเหตุเป=นผลแกกันในสถานการณ,หนึ่งๆ หรือแยกแยะขอดีขอเสียของประเด็นตางๆ ได
•อธิบายเหตุผลความเป=นมา แยกแยะขอดี และขอเสียของป[ญหา สถานการณ, ฯลฯ เป=นประเด็นตางๆ ไดอยางมีเหตุมีผล
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และเข+าใจและเชื่อมโยงความสัมพันธที่ซับซ+อนของปeญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ได+
•แยกแยะและเชื่อมโยงประเด็น ป[ญหา หรือป[จจัยตางๆ ที่ซับซอนไดในหลายๆ แงมุม เชน เหตุ ก. นาไปสู เหตุ ข. เหตุ ข. นาไปสูเหตุ ค. และนําไปสูเหตุ ค. ฯลฯ
•แยกแยะองค,ประกอบตางๆ ของประเด็น ป[ญหาที่มีเหตุป[จจัยเชื่อมโยงซับซอนเป=นรายละเอียดในชั้นตางๆ อีกทั้งวิเคราะห,วาแงมุมตางๆ ของป[ญหาหรือสถานการณ,หนึ่งๆ สัมพันธ,กัน
อยางไร คาดการณ,วาจะมีโอกาส หรืออุปสรรคอะไรบาง
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และใช+เทคนิคและความรู+เฉพาะด+านในการคิดวิเคราะห
•ประยุกต,ใชความรู ความเชี่ยวชาญ เทคนิคเฉพาะดาน เชน หลักสถิติขั้นสูง ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ,หรือบริการมาวิเคราะห,ประเด็น หรือป[ญหาตางๆ ในงาน
อันทําใหไดขอสรุปหรือคําตอบที่ไมอาจบรรลุไดดวยวิธีปรกติธรรมดาทั่วไป
•วิเคราะห,ป[ญหาในแงมุมที่ลึกซึ้งถึงปรัชญาแนวคิดเบื้องหลังของประเด็นหรือทางเลือกตางๆ ที่ซับซอนเหลานั้น

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management-RISK)
คําจํากัดความ: ความสามารถในการระบุความเสี่ยง และหาวิธีการป?องกันความเสี่ยง ตลอดจนระแวดระวัง ควบคุม และลดความเสี่ยงในทุกทางที่อาจเกิดขึ้นเพื่อพิทักษ,ผลประโยชน,
ใหแกองค,กร และสรางองค,กรใหเติบโตอยางยั่งยืนและมีเสถียรภาพ
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: เห็นถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงในหนวยงาน
• ตระหนักและใหความรวมมือในการพิทักษ,ประโยชน,และบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน
• สามารถระบุความเสี่ยงของงานและกิจกรรมที่เกี่ยวของได
• วิเคราะห,และประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอภารกิจในหนวยงานของตนได
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่1 และปรับปรุงงานของตนให+พร+อมเผชิญความเสี่ยงด+านตางๆ
•คํานึงถึงผลของความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และเตรียมการรับมือไวกอน
•ศึกษาและพัฒนาศักยภาพดานความรู ทักษะ และเทคนิคตางๆและนามาประยุกต,ใชในจัดทาแผนเพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหนวยงาน
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่2 และคาดการณลวงหน+าและเตรียมรับมือกับความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอซึ่งจะมีผลเสียตอการทํางาน
•หมั่นคาดการณ,และหาแนวโนม ชองโหว ขอบกพรอง ฯลฯ ทั้งจากป[จจัยภายในและภายนอกองค,กร อันอาจกอใหเกิดความเสี่ยงในการดําเนินงานในหนวยงาน และดําเนินการแกไข
หรือเตรียมหาทางรับมือกับความเสี่ยงนั้น
•ติดตาม ประเมิน และปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือกับทุกสถานการณ,ที่อาจเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่3 และบริหารความเสี่ยงขององคกรในภาพรวม
•ควบคุม บริหาร และกระจายความเสี่ยงในระดับกลยุทธ,ของหนวยงาน/องค,กร เพื่อสงเสริมใหองค,กรมีการดาเนินงานไปในทิศทางที่มีเสถียรภาพมั่นคง
•กําหนดวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค,กรและสอดคลองกับนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค,กร หรือมาตรฐานสากล
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่4 และแปรความเสี่ยงให+เปwนโอกาสในการดําเนินงาน
•พิจารณาความเสี่ยงดวยมุมมองใหม และหาวิธีแปรความเสี่ยงที่มีอยู หรือที่คาดการณ,ไวใหเป=นโอกาสในการดําเนินงาน
•ใชความเสี่ยงทางการดําเนินงานขององค,กรเป=นเหตุผล หรือแรงกระตุนผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหมๆ เพื่อสรางสรรค,นวัตกรรมใหมๆ ที่เป=นโอกาสในการแขงขันขององค,กร

การบริหารทรัพยากร (Resource Management-RM)
คําจํากัดความ:การตระหนักเสมอถึงความคุมคาระหวางทรัพยากร (งบประมาณ เวลา กําลังคนเครื่องมือ อุปกรณ, ฯลฯ) ที่ลงทุนไปหรือที่ใชการปฏิบัติภารกิจ (Input) กับผลลัพธ,ที่ได
(Output) และพยายามปรับปรุงหรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาใหการปฏิบัติงานเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด อาจหมายรวมถึงความสามารถในการจัด
ความสําคัญในการใชเวลา ทรัพยากร และขอมูลอยางเหมาะสม และประหยัดคาใชจายสูงสุด
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความคุ+มคาและคาใช+จายที่เกิดขึ้น
•ตระหนักถึงความคุมคาและคาใชจายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
•ปฏิบัติงานตามกระบวนการขั้นตอนที่กําหนดไว เพื่อใหสามารถใชทรัพยากรไมเกินขอบเขตที่กําหนด
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงคาใช+จายที่เกิดขึ้น และมีความพยายามที่จะลดคาใช+จายเบื้องต+น
•ตระหนักและควบคุมคาใชจายที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานโดยมีความพยายามที่จะลดคาใชจายตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
•จัดสรรงบประมาณ คาใชจาย ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหคุมคาและเกิดประโยชน,ในการปฏิบัติงานอยางสูงสุด
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และกําหนดการใช+ทรัพยากรให+สัมพันธกับผลลัพธที่ต+องการ
•ประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานที่ผานมาเพื่อปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรใหไดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น หรือมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีคาใชจายที่ลดลง
•ระบุขอบกพรอง วิเคราะห,ขอดี ขอเสียของกระบวนการการทํางานและกําหนดการใชทรัพยากรที่สัมพันธ,กับผลลัพธ,ที่ตองการโดยมองผลประโยชน,ของ องค,กรเป=นหลัก
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และเชื่อมโยงหรือประสานการบริหารทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานเพื่อให+เกิดการใช+ทรัพยากรที่คุ+มค่ําสูงสุด
•เลือกปรับปรุงกระบวนการทํางานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับหลายหนวยงาน และไมกระทบกระบวนการทํางานตางๆ ภายใน องค,กร
•วางแผนและเชื่อมโยงภารกิจของหนวยงานตนเองกับหนวยงานอื่น (Synergy) เพื่อใหการใชทรัพยากรของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดเกิดประโยชน,สูงสุด
•กําหนดและ/หรือสื่อสารกระบวนการการบริหารทรัพยากรที่สอดคลองกันทั่วทั้งองค,กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค,กร
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และเสนอกระบวนการใหมๆ ในการทํางานให+มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให+เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
•พัฒนากระบวนการใหมๆ โดยอาศัยวิสัยทัศน, ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ,ตางๆ มาประยุกต,ในกระบวนการทํางาน เพื่อลดภาระการบริหารงานใหสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
•สามารถเพิ่มผลผลิตหรือสรางสรรค,งานใหม ที่โดดเดนแตกตางใหกับหนวยงาน และองค,กร โดยใชทรัพยากรเทาเดิม

การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย (Safety Mind-SM)
คําจํากัดความ:ความมุงมั่นที่จะใหความสําคัญกับความปลอดภัย การระวังภัย รวมทั้งการป?องกันภัยตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยรับรูและตระหนักถึงความสําคัญในการป?องกันภัย เหตุ
อันตราย และสาธารณภัยตางๆ ตั้งแตการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันทั่วไป รวมถึงการดําเนินกิจกรรมในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงความสําคัญในการชวยเหลือ การบรรเทาทุกข,
การฟŽ•นฟูผูประสบภัยใหไดรับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนและเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยและการระวังภัยตางๆ ใหเกิดขึ้นในระดับหนวยงาน องค,กร
ชุมชน และสังคมในระยะยาว
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1:ตระหนักถึงความสําคัญด+านความปลอดภัย และผลเสียของการเกิดเหตุอันตราย สาธารณภัย รวมถึงสามารถอธิบายได+ถึงวิธีการจัดการเพื่อแก+ไข และการป.องกันเหตุไม
ปลอดภัยต่ํางๆ
•ใหความสนใจกับป[จจัยตาง ๆ รอบตัว ที่อาจเป=นตนเหตุของการเกิดภัย และความไมปลอดภัยตาง ๆ รวมถึงสนใจในที่มาของเหตุการณ,ความไมปลอดภัย/ป[ญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
โดยสามารถอธิบายถึงสาเหตุของความไมปลอดภัยดังกลาว
•รูวิธีจัดการกับความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดภัย การป?องกัน และวิธีแกไขป[ญหาความไมปลอดภัย หรือเพื่อมิใหภัยลุกลามขยายวงกวางจนกลายเป=นป[ญหาสาธารณภัย
•ขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป?องกันและแกไขป[ญหาอันตราย สาธารณภัย รวมถึงความรูในการป?องกันและแกไขป[ญหาความไมปลอดภัยตาง ๆ
•เขารวมกิจกรรมการเรียนรู การแลกเปลี่ยนความรู และการรณรงค,เพื่อพฤติกรรมที่ปลอดภัยตาง ๆ
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และแสดงออกให+เห็นถึงความเปwนผู+ไมประมาท รอบคอบ ระแวดระวังภัย และความไมปลอดภัยต่ํางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งกับตัวเองหรือ
ผู+รวมงาน และสามารถประยุกตใช+ความรู+และทรัพยากรที่มีอยูในการป.องกันและแก+ไขปeญหาความไมปลอดภัยได+
•กระทําการใดๆ ดวยความรอบคอบ ไมประมาท เพื่อใหเกิดความปลอดภัย ทั้งในการดําเนินกิจกรรมสวนตัวในชีวิตประจําวัน และการปฏิบัติงาน
•โนมนาวชักชวนเพื่อนรวมงานและผูเกี่ยวของใหตระหนักถึงคุณประโยชน,ของความปลอดภัยอยางแทจริง ชี้ใหเห็นถึงอันตรายและผลเสียของการกระทําที่ไมปลอดภัยที่อาจการลุกลาม
ขยายวงกวางจนกลายเป=นป[ญหาสาธารณภัย
•ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติแกเพื่อนรวมงานและผูเกี่ยวของใหมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย
•สามารถประยุกต,ใชความรูในการป?องกันมิใหเกิดภัย รวมถึงประยุกต,ใชความรูและทรัพยากรที่มีอยูในการแกไขป[ญหาความไมปลอดภัย เพื่อมิใหลุกลามขยายวงกวางจนกลายเป=นป[ญหา
สาธารณภัย
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวิเคราะห สังเคราะห มองเห็นทางเลือกในการนําวิธีการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เหมาะสมมาปรับใช+ให+ได+ประโยชนสูงสุด
•มองเห็นทางเลือกในการนําวิธีการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เหมาะสมมาปรับใชใหไดประโยชน,สูงสุด
•สามารถวิเคราะห,สภาพป[ญหาในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เป=นอยู อธิบายใหความเห็นตางๆ ในประเด็นป[ญหาของการป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระบบการบริหาร
จัดการในป[จจุบันไดอยางถูกตอง

•หมั่นวิเคราะห, และมองหาแนวโนม ชองโหว ขอบกพรอง ฯลฯ ทั้งจากป[จจัยภายในและภายนอกองค,กร อันจะทําใหเกิดป[ญหากับการบริหารจัดการสาธารณภัย และดําเนินการแกไข
หรือเตรียมหาทางรับมือกับป[ญหานั้น
•ติดตาม ประเมิน และปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือกับทุกสถานการณ,ความไมปลอดภัย/ป[ญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ที่อาจเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ
•สามารถจัดการกับป[ญหาสาธารณภัยประเภทตางๆ ที่มีความซับซอนได ทั้งในแงของการป?องกัน การชวยเหลือ บรรเทา รวมถึงการฟŽ•นฟู
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และพัฒนากระบวนการในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
•สังเคราะห,องค,ความรูดานการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อใหไดนวัตกรรมหรือรูปแบบในการบริหารจัดการสาธารณภัย ที่เหมาะสมตอการนําไปใชในสถานการณ,ภัยในพื้นที่ตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
•เสนอแนวทางปฏิบัติในการจัดการกับป[ญหาในการป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย และถายทอดแบบอยางที่ดีของการดําเนินงานป?องกันและบรรเทาสาธารณภัยใหผูรวมงานและ
ผูเกี่ยวของไดรับทราบ เพื่อมุงหวังใหผูที่เกี่ยวของตางๆ สามารถดําเนินการบริหารจัดการสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
•มุงปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบ และวิธีการในการป?องกัน ชวยเหลือ บรรเทาและฟŽ•นฟู ใหมีคุณภาพ เพื่อใหไดสามารถดําเนินการเพื่อสรางความปลอดภัยใหกับองค,กร ชุมชน หรือ
สังคมไดอยางโดดเดนและเกินกวาเป?าหมายที่กําหนดไว
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และประเมินคุณค่ํา และทางเลือก เพื่อกําหนดนโยบายและกลยุทธที่มีผลตอการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว
•สามารถคาดการณ,ป[ญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถประเมินทรัพยากรตางๆ ทางดานการบริหารจัดการสาธารณภัย สําหรับใชเป=นทางเลือกในการดําเนินการเพื่อการป?องกัน
ชวยเหลือ และฟŽ•นฟูสภาพจากการเกิดสาธารณภัยไดอยางเหมาะสมกับสภาพป[ญหาและสถานการณ,ความเปลี่ยนแปลงดานสาธารณภัย
•สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้นในหนวยงานหรือขอบเขตที่รับผิดชอบอันเป=นประโยชน,ตอการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพใน
ระยะยาว
•สนับสนุนใหเกิดการบูรณาการการป?องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขากับทุกกิจกรรมการทางาน
•สนับสนุนการจัดการความรู เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีองค,ความรูที่เพียงพอตอการขับเคลื่อนองค,กร
•สนับสนุนใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธ,เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดขึ้นในระดับชุมชนและสังคม
•เป=นแบบอยางที่ดีของการมีจิตสํานึกความปลอดภัย ทั้งพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การดําเนินกิจกรรมสวนตัวในชีวิตประจําวัน

การยึดมั่นในหลักเกณฑ (Acts with Integrity-AI)
คําจํากัดความ:เจตนาที่จะกํากับดูแลใหผูอื่นหรือหนวยงานอื่นปฏิบัติใหไดตามมาตรฐาน กฎระเบียบขอบังคับที่กําหนดไวโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ กฎหมาย หรือตามหลัก
แนวทางในวิชาชีพของตนที่มีอยูอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมุงประโยชน,ขององค,กร สังคม และประเทศโดยรวมเป=นสําคัญ ความสามารถนี้อาจรวมถึงการยืนหยัดในสิ่งที่
ถูกตองและความเด็ดขาดในการจัดการกับบุคคลหรือหนวยงานที่ฝ}าฝŽนกฎเกณฑ, ระเบียบหรือมาตรฐานที่ตั้งไว
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: กระทําสิ่งตางๆ ตามมาตรฐาน หรือตามกฎระเบียบข+อบังคับที่กําหนดไว+
•ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส ถูกตองทั้งตามหลักกฎหมายระเบียบขอบังคับที่กําหนดไว
•ยึดถือหลักการและแนวทางตามหลักวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ
•เปwดเผยขอมูลหรือเหตุผลอยางตรงไปตรงมา
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และยึดมั่นในแนวทํางานหรือขอบเขตข+อจํากัดในการกระทําสิ่งตางๆ
•ปฏิเสธขอเรียกรองของผูอื่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ขาดเหตุผลหรือผิดกฎระเบียบหรือแนวทางนโยบายที่วางไว
•ดําเนินการอยางไมบิดเบือน โดยไมอางขอยกเวนใหตนเองหรือผูใตบังคับบัญชาหรือคนรูจักหรือหนวยงานภายใตการดูแลหากมีการดําเนินงานที่ยอมรับไมได
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และติดตามควบคุมให+ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือตามกฎหมายข+อบังคับ
•หมั่นควบคุมตรวจตราการดําเนินการของหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบใหเป=นไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบหรือแนวทางนโยบายที่วางไว
•ออกคําเตือนหรือพยายามประนีประนอมอยางชัดแจงวาจะเกิดอะไรขึ้นหากผลงานไมไดมาตรฐานที่กําหนดไวหรือกระทําการละเมิดกฎระเบียบหรือแนวทางนโยบายที่วางไว
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และรับผิดชอบในสิ่งที่อยูในการดูแล
•กลาตัดสินใจในหนาที่ โดยสั่ง ตอรองหรือประนีประนอมใหบุคคลหรือหนวยงานที่ฝ}าฝŽนกฎเกณฑ, ระเบียบ นโยบายหรือมาตรฐานที่ตั้งไวไปปรับปรุงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพให
เขาเกณฑ,มาตรฐาน แมวาผลของการตัดสินใจอาจสรางศัตรูหรือกอความไมพึงพอใจใหแกผูที่เกี่ยวของหรือเสียประโยชน,
•กลายอมรับความผิดพลาดและจัดการความความผิดพลาดที่จัดทําลงไป
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และจัดการกับผลงานไมดีหรือสิ่งผิดกฎระเบียบอยางเด็ดขาดตรงไปตรงมา
•ใชวิธีเผชิญหนาอยางเปwดเผยตรงไปตรงมาเมื่อผูอื่นหรือหนวยงานภายใตการกํากับดูแล มีป[ญหาผลงานไมดีหรือทาผิดกฎระเบียบอยางรายแรง
•ยืนหยัดพิทักษ,ผลประโยชน,ตามกฎเกณฑ,ขององค,กร แมในสถานการณ,ที่อาจเสี่ยงตอความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวิต

การวางแผนและการจัดการ(Planning and Organizing-PO)
คําจํากัดความ:ความสามารถในการวางแผนอยางเป=นหลักการ โดยเนนใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและถูกตอง รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการโครงการตางๆ ในความ
รับผิดชอบใหสามารถบรรลุเป?าหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: วางแผนงํานออกเปwนสวนยอยๆ
•วางแผนงานเป=นขั้นตอนอยางชัดเจน มีผลลัพธ, สิ่งที่ตองจัดเตรียม และกิจกรรมตางๆ ที่จะเกิดขึ้นอยางถูกตอง
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และเห็นลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนของงาน
•วางแผนงานไดโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมตางๆ ตามลําดับความสําคัญหรือความเรงดวน
•จัดลําดับของงานและผลลัพธ,ในโครงการเพื่อใหสามารถจัดการโครงการใหบรรลุตามแผนและเวลาที่วางไวได
•วิเคราะห,หาขอดี ขอเสียและผลตอเนื่องของแผนงานที่วาง เพื่อสามารถวางแผนงานใหมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และวางแผนหรือเชื่อมโยงงานหรือกิจกรรมตางๆ ที่มีความซับซ+อนเพื่อให+บรรลุตามแผนที่กําหนดไว+ได+
•วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มีผูเกี่ยวของหลายฝ}ายไดอยางมีประสิทธิภาพ
•วางแผนงานที่มีความเชื่อมโยงหรือซับซอนกันหลายๆ งานหรือหลายๆ โครงการโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่สนับสนุนและไมขัดแยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และสามารถคาดการณลวงหน+าเกี่ยวกับปeญหา/งานและเตรียมทางเลือกสําหรับการป.องกัน/แก+ไขปeญหาที่เกิดขึ้น
•วางแผนงานที่ซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มีหนวยงานหรือผูเกี่ยวของหลายฝ}าย รวมถึงคาดการณ,ป[ญหา อุปสรรค และวางแนวทางการป?องกันแกไขไว
ลวงหนา อีกทั้งเสนอแนะทางเลือกและขอดีขอเสียไวให
•เตรียมแผนรับมือกับสิ่งไมคาดการณ,ไวไดอยางรัดกุมและมีประสิทธิภาพ
•วางแผนงานที่มีความเชื่อมโยงหรือซับซอนกันหลายๆ งานหรือหลายๆ โครงการโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่สนับสนุนและไมขัดแยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และปรับกลยุทธในแผนให+เข+ากับสถานการณเฉพาะหน+านั้นอยางเปwนระบบ
•ปรับกลยุทธ,และวางแผนอยางรัดกุมและเป=นระบบใหเขากับสถานการณ,ที่เกิดขึ้นอยางไมคาดคิด เพื่อแกป[ญหา อุปสรรค หรือสรางโอกาสนั้นอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค,เป?าหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

การวิเคราะหและการบูรณาการ (Synthesis Thinking -ST)
คําจํากัดความ:ความสามารถในการคิดวิเคราะห,และทําความเขาใจในเชิงสังเคราะห, รวมถึงการมองภาพรวมขององค,กร จนไดเป=นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม อันเป=นผลมาจาก
การสรุปรูปแบบ ประยุกต,แนวทางตางๆ จากสถานการณ,หรือขอมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: เข+าใจแผนและนโยบายขององคกรหรือหนวยงานต่ํางๆ ในองคกร
•เขาใจนโยบาย กลยุทธ,ของหนวยงาน หรือองค,กร และสามารถนําความเขาใจนั้นมาวิเคราะห,ป[ญหา อุปสรรค โอกาสของหนวยงาน หรือองค,กรออกเป=นประเด็นยอยๆ ได
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และประยุกตความเข+าใจ รูปแบบหรือประสบการณไปสูข+อเสนอหรือแนวทางตางๆ ในงาน
•สามารถระบุป[ญหาในสถานการณ,ป[จจุบันที่อาจมีความคลายคลึง หรือตางจากประสบการณ,ที่เคยประสบมาใชกําหนดขอเสนอหรือแนวทาง (Implication) เชิงกลยุทธ,ที่สนับสนุนให
องค,กรหรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของบรรลุภารกิจที่กําหนดไวหรือใหปฏิบัติการไดเหมาะสมกับสถานการณ,ที่เกิดขึ้นได+
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และประยุกตทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ+อนในการพิจารณาสถานการณ หรือกําหนดแผนงานหรือข+อเสนอต่ํางๆ
•ประยุกต,ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซอนที่มีฐานมาจากองค,ความรูหรือขอมูลเชิงประจักษ, ในการพิจารณาสถานการณ, แยกแยะขอดีขอเสียของประเด็นตางๆ ในการปฏิบัติงานขององค,กร
หรือหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู
•สามารถใชแนวคิดตางๆ ที่เรียนรูมาเชื่อมโยงอธิบายเหตุผลความเป=นมา แยกแยะขอดี และขอเสียของป[ญหา สถานการณ, ฯลฯ เป=นประเด็นตางๆ ไดอยางมีเหตุมีผล
•ประยุกต, Best Practice หรือผลการวิจัยตางๆ มากําหนดโครงการหรือแผนงานที่ผลสัมฤทธิ์มีประโยชน,ตอองค,กรหรืองานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และเชื่อมโยงสถานการณในประเทศและตางประเทศเพื่อกําหนดแผนได+อยางทะลุปรุโปรง
•ประเมินและสังเคราะห,สถานการณ, ประเด็น หรือป[ญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและตางประเทศที่ซับซอนดวยกรอบแนวคิดและวิธีพิจารณาแบบมองภาพองค,รวม
เพื่อใชในการกําหนดแผนหรือนโยบายขององค,กรหรือหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู
•ระบุไดวาอะไรเป=นเหตุเป=นผลแกกันในสถานการณ,หนึ่งๆ ในระดับหนวยงาน/องค,กร/ประเทศ แลวแยกแยะขอดีขอเสียของประเด็นตางๆรวมถึงอธิบายชี้แจงสถานการณ,ที่ซับซอน
ดังกลาวใหสามารถเป=นที่เขาใจได
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และสร+างสรรคและบูรณาการองคความรู+ใหมมาใช+ในงานกลยุทธ
•สรรค,สรางและบูรณาการองค,ความรูใหมมาใชในงานกลยุทธ, โดยพิจารณาจากบริบทประเทศไทยและระบบอุตสาหกรรมในภาพรวมและปรับใหเหมาะสม ปฏิบัติไดจริง
•วิเคราะห,ป[ญหาในแงมุมที่ลึกซึ้งถึงปรัชญาแนวคิดเบื้องหลังของประเด็นหรือทางเลือกตางๆ ที่ซับซอน อันนําไปสูการประดิษฐ,คิดคน การสรางสรรค,และนาเสนอรูปแบบ วิธี ตลอดจน
องค,ความรูใหมที่ไมเคยปรากฏมากอนและเป=นประโยชน,ตอองค,กร หรือสังคมและประเทศชาติโดยรวม

การสร+างให+เกิดการมีสวนรวมในทุกภาคสวน (Building Participation-BP)
คําจํากัดความ:การตระหนัก เต็มใจ ยอมรับ และเปwดโอกาสใหผูอื่น ประชาชน เครือขาย กลุมบุคคล หรือหนวยงานตางๆ เขามามีสวนรวมในการดาเนินงานของหนวยงาน หรือองค,กร เพื่อสรางและ
สงเสริมใหเกิดกระบวนการและกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางแทจริงและยั่งยืน
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนีอ้ ยางชัดเจน
ระดับที่ 1: ตระหนักและเห็นความสําคัญและประโยชนของการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
•ตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของหนวยงาน หรือองค,กร
•สนับสนุนใหผูอื่น ประชาชน เครือขาย กลุมบุคคล หรือหนวยงานตางๆ เห็นความสําคัญและประโยชน,ของการมีสวนรวมในการจัดการป[ญหาตางๆ ที่เกีย่ วของ
•เชื่อมั่นในขอดีและประโยชน,ของการมีสวนรวมของผูอื่น ประชาชน เครือขาย กลุมบุคคล หรือหนวยงานตางๆ จะชวยใหการดําเนินงานของหนวยงาน หรือองค,กรประสบความสําเร็จได
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่1 และเปƒดโอกาสให+ทุกภาคสวนเข+ามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือดําเนินงานต่ํางๆ รวมกัน
•เปwดใจ เต็มใจ และยอมรับใหผูอื่น ประชาชน เครือขาย กลุมบุคคล หรือหนวยงานตางๆ เขามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ขอมูล หรือแสดงศักยภาพในการดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของของหนวยงาน หรือ
องค,กร
•เปwดโอกาสใหผูอื่น ประชาชน เครือขาย กลุมบุคคล หรือหนวยงานตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการดําเนินงานมากขึ้น
•รับฟ[งความคิดเห็น คําแนะนํา ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ จากผูอืน่ ประชาชน เครือขาย กลุมบุคคล หรือหนวยงานตางๆ เพื่อสรางการมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่2 และประยุกต เชื่อมโยง และตอยอดความคิดเห็นของทุกภาคสวน และรวมตัดสินใจการดําเนินการตางๆ ให+เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
•ประยุกต, เชื่อมโยง และตอยอดความคิด ขอมูล และศักยภาพของการดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของของการมีสวนรวมจากผูอื่น เครือขายภาคี หรือหนวยงานตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชน,และผลสัมฤทธิส์ ูงสุด
•วิเคราะห, ปรับปรุง และขยายขอบเขตการมีสวนรวมในวงกวางมากขึ้น เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในทุกภาคสวนอยางแทจริง
•ผสมผสาน (Integrate) ความคิดเห็น คําแนะนํา ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ จากทุกภาคสวน และหาผลสรุปรวมกัน รวมทั้งใหทุกภาคสวนไดรวมตัดสินใจ (Decision Making) ในการดําเนินการตางๆ เพื่อสราง
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางแทจริง
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่3 และรวมพลังทุกภาคสวนและผลักดันให+เกิดผลกระทบในวงกว+าง และเกิดประโยชนอยางแท+จริง
•เป=นตัวกลาง หรือศูนย,กลางในการรวมพลังทุกภาคสวนและผลักดันการดําเนินการตางๆ รวมกัน เพื่อใหเกิดผลกระทบ (Impact) ในวงกวาง และเกิดประโยชน,แกหนวยงาน องค,กร ประชาชน หรือสังคม
•วางแผนและกําหนดแนวทาง กระบวนการ และกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวน รวมทั้งประเมินศักยภาพของทุกภาคสวนอยางรอบดาน เพื่อใหแนใจวาสามารถดึงการมีสวนรวมและศักยภาพในการดาเนิน
งานตางๆ ใหเกิดผลกระทบในวงกวางที่มีประโยชน,อยางแทจริง

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร+างวัฒนธรรมและบรรยากาศของการมีสวนรวมอยางแท+จริง เปwนระบบ และยั่งยืน
•สรางวัฒนธรรมและบรรยากาศของการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นภายในองค,กรอยางเป=นรูปธรรมและยั่งยืน เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการและกลไกการมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
•สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการอยางเป=นรูปธรรม เพื่อรณรงค, และผลักดันกระบวนการและกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพือ่ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอประชาชน สังคม และประเทศชาติอยางแทจริงและ
ยั่งยืน

การสั่งสมความรู+และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ (Collecting Professional Knowledge and Expertise-CPKE)
คําจํากัดความ:ความขวนขวาย สนใจใฝ}รู เพื่อสั่งสมพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน ดวยการศึกษา คนควาหาความรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อีกทั้ง
รูจักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต,ใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: แสดงความสนใจและติดตามความรู+ใหมๆ ในสําขําอําชีพของตน/ที่เกี่ยวข+อง
•กระตือรือรนในการศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองค,ความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน
•หมั่นทดลองวิธีการทํางานแบบใหม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความรูความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้น
•ติดตามเทคโนโลยีองค,ความรูใหมๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ที่จะเป=นประโยชน,ตอการปฏิบัติงาน
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และมีความรู+ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน
•รอบรูเทาทันเทคโนโลยีหรือองค,ความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตนและที่เกี่ยวของ หรืออาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของตน
•ติดตามแนวโนมวิทยาการที่ทันสมัย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับงานอยางตอเนื่อง
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และสามารถนําความรู+ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหมๆ ที่ได+ศึกษามาปรับใช+กับการทํางาน
•เขาใจประเด็นหลักๆ นัยสําคัญ และผลกระทบของวิทยาการตางๆ อยางลึกซึ้ง
•สามารถนาวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกต,ใชในการปฏิบัติงานได
•สั่งสมความรูใหมๆ อยูเสมอ และเล็งเห็นประโยชน, ความสําคัญขององค,ความรู เทคโนโลยีใหมๆ ที่จะสงผลกระทบตองานของตนในอนาคต
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และศึกษา พัฒนาตนเองให+มีความรู+ และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้นทั้งในเชิงลึก และเชิงกว+างอยางตอเนื่อง
•มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหลายดาน (สหวิทยาการ) และสามารถนาความรูไปปรับใชใหปฏิบัติไดอยางกวางขวางครอบคลุม
•สามารถนาความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศน, เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
•ขวนขวายหาความรูที่เกี่ยวของกับงานทั้งเชิงลึกและเชิงกวางอยางตอเนื่อง
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และสนับสนุนการทํางานของคนในองคกรที่เน+นความเชี่ยวชาญในวิทยาการด+านตางๆ
•สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค,กร ดวยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ,ที่เอื้อตอการพัฒนา
•ใหการสนับสนุน ชมเชย เมื่อมีผูแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญในงาน
•มีวิสัยทัศน,ในการเล็งเห็นประโยชน,ของเทคโนโลยี องค,ความรู หรือวิทยาการใหมๆ ตอการปฏิบัติงานในอนาคต และสนับสนุนสงเสริมใหมีการนํามาประยุกต,ใชในหนวยงานอยาง
ตอเนื่อง

การให+ความรู+และการสร+างสัมพันธ (Providing Knowledge and Building Relationships-PKBR)
คําจํากัดความ:มีพฤติกรรมที่มุงมั่น และตั้งใจที่จะนําภูมิป[ญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และองค,ความรูตางๆ ไปสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูประกอบการหรือ
เครือขาย ควบคูไปกับการสราง พัฒนา และรักษาความสัมพันธ,อันดีกับผูประกอบการ หรือเครือขาย เพื่อใหผูประกอบการ หรือเครือขาย มีความรู ความเขาใจ และสามารถ นําไปใช
พัฒนาหนวยงานใหมีประโยชน, อีกทั้งเป=นการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: เข+าใจความจาเปwน ความสําคัญ และ/หรือแสวงหาโอกาส และชองทางในการให+ความรู+ และการพัฒนาผู+ประกอบการ หรือเครือขาย
•เขาใจความจาเป=น และความสําคัญในการใหองค,ความรู คําแนะนํา ภูมิป[ญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีตางๆ ที่เป=นประโยชน,แกผูประกอบการ หรือเครือขาย เพื่อใหผูประกอบการ
หรือเครือขายเกิดการเสริมสรางความรู ความเขาใจ และสามารถนาไปใชใหเกิดประโยชน,ในหนวยงานได
•แสวงหาโอกาส และชองทางในการใหองค,ความรู คําแนะนํา ภูมิป[ญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีตางๆ แกผูประกอบการ หรือเครือขาย โดยมีเจตนาที่จะชวยใหผูประกอบการ หรือ
เครือขายเกิดการพัฒนาความรู ความสามารถ และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันได
ระดับที่ 2:แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให+องคความรู+ ภูมิปeญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีทั่วไปอยางกว+างๆ แกผู+ประกอบการ หรือเครือขาย
•ริเริ่ม และใหองค,ความรู คําแนะนํา ภูมิป[ญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีตางๆ ทั่วไปอยางกวางๆ แกผูประกอบการ หรือเครือขาย เพื่อใหผูประกอบการ หรือเครือขายสามารถนาไป
ปรับและประยุกต,ใชในหนวยงานใหเกิดประโยชน,
ระดับที่ 3:แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับเปลี่ยนเทคนิค และแนวทางในการให+ความรู+ และการพัฒนาได+อยางถูกต+อง เหมาะสม และสอดคล+องตามความต+องการในการ
ประกอบการอยางแท+จริง
•ปรับเปลี่ยนเทคนิค วิธีการ รูปแบบ และแนวทางในการพัฒนา และการใหความรูไดถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามความตองการ หรือการดําเนินงานทางธุรกิจของผูประกอบการ
หรือเครือขายอยางแทจริง
•เยี่ยมเยียน ลงพื้นที่ และไปมาหาสูผูประกอบการ หรือเครือขายอยางสม่ําเสมอ และสามารถใหองค,ความรู คําแนะนํา ภูมิป[ญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีตางๆ ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม และสอดคลองตามความตองการของผูประกอบการ หรือเครือขายอยางแทจริง
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเล็งเห็นแนวโน+ม ข+อจํากัด โอกาส หรือคาดการณ เตรียมการลวงหน+า เพื่อให+คําแนะนํา และแนวทางในการพัฒนาการประกอบการได+
ในระยะยาว
•เล็งเห็นแนวโนม ขอจากัด ขอบกพรอง และโอกาส ฯลฯ ที่เป=นผลกระทบตอการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการของผูประกอบการ หรือเครือขาย และสามารถ
ประยุกต, และพัฒนาองค,ความรู คําแนะนํา ภูมิป[ญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีตางๆ ไดอยางถูกตอง เหมาะสม และสงเสริมการพัฒนาการประกอบการในระยะยาว
•คาดการณ,ลวงหนาอันอาจกอใหเกิดป[ญหา อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความสามารถของผูประกอบการ หรือเครือขายในระยะยาว รวมทั้ง
ดําเนินการแกไข พัฒนา หรือเตรียมหาทางรับมือกับป[ญหา อุปสรรค หรือโอกาสนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

•สราง รักษา และมีความสัมพันธ,อันดี และแนนแฟ?นกับผูประกอบการ หรือเครือขายในความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถพัฒนา และตอยอดความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหมๆ ที่
เป=นประโยชน,ในการประกอบการอยางแทจริง และในระยะยาว
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกําหนดนโยบายและกรอบการพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในภาพรวมได+สอดคล+องกับสภาวการณเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของ
ประเทศ
•กําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร, กลยุทธ, และกรอบการพัฒนาผูประกอบการ หรือเครือขายในภาพรวมของประเทศไดสอดคลองกับสภาวการณ,เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของ
ประเทศ และสามารถนําไปปฏิบัติใชจริง (Implementation) เพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาอยางยั่งยืน
•ปลูกจิตสานึก กระตุน และสงเสริมใหทุกหนวยงานในองค,กรตระหนัก เห็นความสําคัญ และดําเนินการดานการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการหรือเครือขายอยางเป=นรูปธรรม เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศใหเติบโตและมีประสิทธิภาพสูงสุด
•วางแผน พัฒนาแผนการพัฒนา และใหความรู คําแนะนํา และการพัฒนาโดยประยุกต, Best Practice ผลการวิจัย ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ,อันยาวนาน ในการกําหนด
แผนงานดานการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ หรือเครือขายไดอยางถูกตอง เหมาะสม และนําไปปฏิบัติใชจริง (Implementation) ได

ความเข+าใจผู+อื่นและตอบสนองอยางสร+างสรรค (Understanding People and Creative Responding-UPCR)
คําจํากัดความ:ความสามารถในการรับฟ[งและเขาใจบุคคลหรือสถานการณ, และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนและตอบสนองใหสอดคลองกับสถานการณ,หรือกลุมคนที่หลากหลายไดอยาง
สรางสรรค,ในขณะที่ยังคงปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป?าหมายที่ตั้งไว
ระดับที่ 0: ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: มีความยืดหยุนในการปฏิบัติหน+าที่
•เขาใจความหมายของผูติดตอสื่อสารและสามารถปรับการทํางานใหคลองตัวและสอดคลองกับความตองการได
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่1 และเข+าใจบุคคลหรือสถานการณได+งายและพร+อมยอมรับความจําเปwนที่จะต+องปรับเปลี่ยน
•เต็มใจ ยอมรับ และเขาใจความคิดเห็นของผูอื่นทั้งในเชิงเนื้อหาและนัยเชิงอารมณ,
•เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิดทัศนคติและทางานใหบรรลุตามเป?าหมายเมื่อสถานการณ,ปรับเปลี่ยนไป เชนไดรับขอมูลใหมหรือขอคิดเห็นใหมจากผูเชี่ยวชาญ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่2 และเข+าใจความหมายแฝงของบุคคลและสถานการณและเลือกปฏิบัติงํานอยางยืดหยุนและสร+างสรรค
•มีวิจารณญาณในการปรับใหเขากับสถานการณ,เฉพาะหนาเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานหรือเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค,ของหนวยงานหรือขององค,กร
•สามารถตีความหมายเบื้องลึกที่ไมไดแสดงออกอยางชัดเจนของบุคคลหรือสถานการณ,ที่เกิดขึ้น แลวปรับตัวใหสอดคลอง และเหมาะสมกับกับแตละบุคคลหรือสถานการณ,ดังกลาวได
อยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค,
•สามารถเลือกทางเลือก วิธีการ หรือกระบวนการมาปรับใชกับสถานการณ,ที่เฉพาะเจาะจงไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อใหไดผลงานที่ดี
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่3 และใช+ความเข+าใจในเชิงลึกตอบุคคลหรือสถานการณมาปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานให+ได+งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
•ใชความเขาใจอยางลึกซึ้งในบุคคลหรือสถานการณ,ตางๆ ใหเป=นประโยชน,ในทางานใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
•ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานระเบียบขั้นตอนหรือลักษณะการประสานงานของหนวยงานหรือองค,กรใหเขากับแตละสถานการณ,แตยังคงเป?าหมายเดิมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่4 และปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธทั้งหมดเพื่อให+งานมีประสิทธิภาพ
•ปรับแผนกลยุทธ,ทั้งหมดอยางสรางสรรค,เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ,เฉพาะหนา
•มีจิตวิทยาในการใชความเขาใจผูอื่นในสถานการณ,ตางๆ เพื่อเป=นพื้นฐานในการเจรจาทาความเขาใจหรือดําเนินงานไหไดตามภารกิจของหนวยงาน

ความเข+าใจพื้นที่และการเมืองท+องถิ่น(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:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1:ตระหนักถึงความสําคัญของการมีความเข+าใจที่ถูกต+อง และ/หรือรวบรวมข+อมูลต่ํางๆ ที่เกี่ยวกับประชําชน พื้นที่ และระบบการเมืองท+องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความ
รับผิดชอบ
•ตระหนัก เห็นความสําคัญ และความจําเป=นของการมีความรู และความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบวาจะชวยใหสามารถ
ใหบริการ ใหความรูความชวยเหลือ คําแนะนํา การพัฒนา หรือการสงเสริมในดานตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
•รวบรวมขอมูล ขาวสาร และรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับประชาชน พืน้ ที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในพื้นทีท่ ี่ตนเองมีความรับผิดชอบ เพื่อเป=นขอมูลที่เป=นประโยชน,ในการใหบริการ ให
ความรู ความชวยเหลือ การพัฒนา หรือการสงเสริมในดานตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง และเหมาะสม

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู+ และความเข+าใจในเรื่องทั่วๆ ไปที่เกี่ยวข+องกับประชําชน พื้นที่ และระบบการเมืองท+องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ
•มีความเขาใจในเรื่องทั่วไปๆ ที่เกี่ยวของกับประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในพื้นทีใ่ นพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ เชน ลักษณะการประกอบการอาชีพ สภาพแวดลอมทั่วไป การ
ดําเนินชีวิตความเป=นอยู ป[ญหาและความตองการตางๆ ผูนํา ผูมีสวนไดสวนเสีย และระบบการปกครอง เป=นตน เพื่อใหสามารถใหบริการ ใหความรู ความชวยเหลือ คําแนะนํา การพัฒนา หรือ
การสงเสริมในดานตางๆ ที่เกี่ยวของแกประชาชน หรือสรางประโยชน,ใหแกพื้นที่ที่รับผิดชอบไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
•ติดตามขอมูล ขาวสาร และความเคลื่อนไหวตางๆ ของประชาชน พืน้ ที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในพื้นที่ทตี่ นเองมีความรับผิดชอบ และมีความรู และความเขาใจทั่วไปนั้นๆ ที่ถูกตอง เพือ่
สามารถใหบริการ ใหความรู ความชวยเหลือ คําแนะนํา การพัฒนา หรือการสงเสริมในดานตางๆ ที่เกี่ยวของแกประชาชนในพืน้ ที่ที่รับผิดชอบไดอยางถูกตอง และเหมาะสม หรือสรางประโยชน,
ใหแกพื้นที่ที่รับผิดชอบไดอยางถูกตอง และเหมาะสม

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และหมั่นศึกษา ติดตามความเคลื่อนไหวตางๆ อยางใกล+ชิด และมีความรู+ และความเข+าใจที่เฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น และมีความสําคัญ
โดยตรงประชําชน พื้นที่ และระบบการเมืองท+องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ
•มีความเขาใจที่เฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น และมีความสําคัญโดยตรงตอประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ ตลอดจนศึกษา วิเคราะห, และระบุขอดี ขอเสีย
ตางๆ ที่มีผลกระทบตอประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบได และสามารถใหบริการ ใหความรู ความชวยเหลือ คาแนะนา การพัฒนา หรือการสงเสริมในดาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการ หรือเกิดประโยชน,แกพื้นที่ที่รับผิดชอบ
•หมั่นศึกษา คนควา และติดตามขอมูล ขาวสาร และความเคลื่อนไหวตางๆ ทีเ่ กี่ยวของกับประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบอยางใกลชิด และสม่ําเสมอ และ
สามารถระบุสาเหตุ และป[จจัยเชิงลึกที่มีความสําคัญและมีผลกระทบโดยตรงทีชวยใหสามารถใหบริการ ใหความรู ความชวยเหลือ คําแนะนํา การพัฒนา หรือการสงเสริมตางๆ แกประชาชนในพื้นที่ที่
ตนเองมีความรับผิดชอบไดอยางถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการ หรือสรางประโยชน,ที่เกิดความไดเปรียบแกพืน้ ที่ที่รับผิดชอบ

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข+าใจจุดแข็ง จุดออน โอกาส และข+อจํากัดตางๆ และสามารถประยุกตและปรับความเข+าใจนั้นๆ มาสร+างประโยชนแกประชาชน
พื้นที่ และระบบการเมืองท+องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบได+อยางมีประสิทธิภาพ และสอดคล+องกับความต+องกํารอยางแท+จริง
•เขาใจถึงป[จจัย และผลกระทบโดยตรง และโดยออม ตลอดจนเขาใจจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดตางๆ ของประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
และสามารถประยุกต,และปรับความเขาใจนั้นๆ ใหเกิดประโยชน,แกประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการอยางแทจริง
•เสนอแนะวิธีการ แนวทาง และผลักดันการใหบริการ ใหความรู ความชวยเหลือ คําแนะนํา การพัฒนา หรือการสงเสริมตางๆใหเกิดการปฏิบัติใชจริง (Implementation) อยางเป=น
ระบบ รูปธรรม และตอเนื่องที่เกิดประโยชน,อยางแทจริงโดยรวมแกประชาชน และพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยอาศัยการประยุกต, ปรับ เชื่อมโยง และผสมผสาน (Integrate) ความเขาใจ
ประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในเชิงลึกที่สั่งสมมา
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช+ความเข+าใจประชําชน พื้นที่ และระบบการเมืองท+องถิ่นในเชิงลึกและรอบด+านมากําหนดกลยุทธ และนโยบายที่สร+างประโยชนใน
ระยะยาวแกประชําชน ชุมชน และสังคมได+อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
•ใชความเขาใจประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในเชิงลึกและรอบดาน ตลอดจนประสบการณ, และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอยางยาวนานมากําหนดกลยุทธ, นโยบาย และ
แผนงานตางๆ ที่สรางประโยชน,ในระยะยาว ตลอดจนมูลคาเพิ่ม (Value Added) แกประชาชน ชุมชน และสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความคิดสร+างสรรค (Innovation-INV)
คําจํากัดความ:ความสามารถในการที่จะนาเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแกป[ญหา (Solution) หรือสรางนวัตกรรม หรือ ริเริ่มสรางสรรค,กิจกรรมหรือสิ่งใหมๆ ที่จะเป=น
ประโยชน,ตอองค,กร
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อย่ํางชัดเจน
ระดับที่ 1: สนับสนุนความคิดสร+างสรรคและยอมทดลองวิธีอื่นๆ เพื่อมาทดแทนวิธีการที่ใช+อยูเดิมในการปฏิบัติงํานอยางเต็มใจและใครรู+
•เต็มใจที่จะยอมรับและปรับตัวตอความริเริ่มสรางสรรค,หรือสิ่งใหม เพื่อสนับสนุนใหหนวยงานบรรลุเป?าหมายที่กําหนด
•แสดงความสงสัยใครรูและตองการทดลองวิธีการใหมๆ ที่อาจสงผลใหปฏิบัติงานไดดีขึ้น
•เต็มใจที่จะเสาะหาและศึกษาวิธีการที่แปลกใหมที่อาจนามาประยุกต,ใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และสร+างสรรคและหมั่นปรับปรุงกระบวนการทํางํานของตนอยางสม่ําเสมอ
•หมั่นปรับปรุงกระบวนการทํางานของตนอยางสม่ําเสมอ
•เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือขั้นตอนการทํางานใหมๆ ที่สอดคลองและสนับสนุนหนวยงานใหสามารถบรรลุเป?าหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และคิดนอกกรอบเพื่อปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหมในหนวยงานเพื่อให+งานมีประสิทธิภาพ
•ประยุกต,ใชประสบการณ,ในการทํางานมาปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน ใหเขากับสถานการณ, แตยังคงเป?าหมายไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
•ไมจํากัดตนเองอยูกับแนวคิดดั้งเดิมที่ใชกัน พรอมจะทดลองวิธีการใหมๆ มาปรับแกไขระเบียบขั้นตอนการทํางานที่ลาสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงาน
•นาเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแกป[ญหา (Solution) ในงานของตนอยางสรางสรรค,กอนที่จะปรึกษาผูบังคับบัญชา
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และสร+างสรรคสิ่งใหมๆ ในองคกร
•ประยุกต,ใชองค,ความรู ทฤษฎี หรือแนวคิดที่ไดรับการยอมรับมาเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแกป[ญหา (Solution) ในการพัฒนาองค,กรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
•ริเริ่มสรางสรรค,แนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงานหรือดําเนินการตางๆ ใหองค,กรสามารถบรรลุพันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพสูงขึ้น โดยแนวทางใหมๆ หรือ Best
Practice นี้อาจมีอยูแลวในองค,กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชน และทั้งในและตางประเทศ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และสร+างนวัตกรรมในระบบอุตสาหกรรมของประเทศโดยรวม
•คิดนอกกรอบ พิจารณาสิ่งตางๆ ในงานดวยมุมมองที่แตกตาง อันนําไปสูการวิจัย การประดิษฐ,คิดคน หรือการสรางสรรค, เพื่อนําเสนอตนแบบ สูตร รูปแบบ วิธี ตลอดจนองค,ความรู
ใหมที่ไมเคยปรากฏมากอนและเป=นประโยชน,ตอระบบอุตสาหกรรมหรือสังคมและประเทศชาติโดยรวม
•สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงความคิดสรางสรรค,หรือสรางโอกาสใหมทางธุรกิจในองค,กร ดวยการใหการสนับสนุนทางทรัพยากร หรือจัดกิจกรรมตางๆ ที่จะชวยกระตุนใหเกิดการ
แสดงออกทางความคิดสรางสรรค,

ความละเอียดรอบคอบและความถูกต+องของงาน (Accuracy and Order-AO)
คําจํากัดความ:ความพยายามที่จะปฏิบัติงานใหถูกตองครบถวนตลอดจนลดขอบกพรองที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการควบคุมตรวจตราใหงานเป=นไปตามแผนที่วางไวอยางถูกตอง
ชัดเจน
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: ต+องการทํางานให+ถูกต+องและชัดเจน
•ตั้งใจทางานใหถูกตอง สะอาดเรียบรอย
•ละเอียดถี่ถวนในการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่วางไว
•แสดงอุปนิสัยรักความเป=นระเบียบเรียบรอยทั้งในงานและในสภาวะแวดลอมรอบตัว อาทิ จัดระเบียบโต˜ะทางาน และบริเวณหนวยงานที่ตนปฏิบัติหนาที่อยู ริเริ่มหรือรวมดําเนิน
กิจกรรมเพื่อความเป=นระเบียบของสถานที่ทํางาน อาทิ กิจกรรม 5ส. ดวยความสมัครใจ กระตือรือรน ฯลฯ
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และตรวจทานความถูกต+องของงานที่ตนรับผิดชอบ
•ตรวจทานความถูกตองของงานอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อใหงานมีความถูกตองสูงสุด
•ลดขอผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นแลวจากความไมตั้งใจ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และดูแลความถูกต+องของงานทั้งของตนและผู+อื่น (ที่อยูในความรับผิดชอบของตน)
•ตรวจสอบความถูกตองโดยรวมของงานของตนเอง เพื่อมิใหมีขอผิดพลาดประการใดๆ เลย
•ตรวจสอบความถูกตองโดยรวมของงานผูอื่น (ผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของภายในหนวยงานหรือองค,กร) โดยอิงมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือกฎหมาย ขอบังคับ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และกํากับตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด
•ตรวจสอบวาผูอื่นปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานที่วางไวหรือไมใหความเห็นและชี้แนะใหผูอื่นปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานที่วางไว เพื่อความถูกตองของงาน
•ตรวจสอบความกาวหนาและความถูกตอง/คุณภาพของผลลัพธ,ของโครงการตามกําหนดเวลาที่วางไว
•ระบุขอบกพรองหรือขอมูลที่ขาดหายไป และกํากับดูแลใหหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหไดผลลัพธ,หรือผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ,ที่กําหนด
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และสร+างความชัดเจนของความถูกต+องและคุณภาพของขั้นตอนการทํางานหรือผลงานหรือโครงการโดยละเอียด
•สรางความชัดเจนของความถูกตองและคุณภาพของขั้นตอนการทํางานหรือผลงานหรือโครงการโดยละเอียดเพื่อควบคุมใหผูอื่นปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานที่วางไวอยางถูกตองและ
เกิดความโปรงใสตรวจสอบได
•สรางระบบและวิธีการที่สามารถกํากับตรวจสอบความกาวหนาและความถูกตอง/คุณภาพของผลงานหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผูอื่น หรือหนวยงานอื่น ไดอยางสม่ําเสมอ

จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดล+อม(Environmental Responsibility-ER)
คําจํากัดความ:การมีจิตสานึก ตระหนัก ใหความสําคัญ และมีความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีความมุงมั่น และทุมเทที่จะอนุรักษ, และรักษาสิ่งแวดลอม
สังคม และชุมชนใหนาอยู ตลอดจนเขาไปมีสวนรวมในการปฏิบัติงานหรือรวมกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับสังคม และสิ่งแวดลอมขององค,กรอยางเต็มที่เพื่อเกิดประโยชน,ตอ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมโดยรวม
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: แสดงความสนใจ ตระหนัก และเห็นความสําคัญ ประโยชนของกํารอนุรักษ และการรักษาสิ่งแวดล+อม
•ตระหนัก หรือมีจิตสานึกรับผิดชอบตอสังคม หรือสิ่งแวดลอมตามนโยบายขององค,กรที่กําหนดไว
•เห็นความสําคัญและประโยชน,ของกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดลอมขององค,กร
•เห็นคุณคาและความจาเป=นของการอนุรักษ, และการรักษาสิ่งแวดลอม
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และแสวงหําโอกาสในการมีสวนรวมในกํารอนุรักษและการรักษาสิ่งแวดล+อม
•แสวงหาโอกาส และเขาไปมีสวนรวมในการอนุรักษ,และการรักษาสิ่งแวดลอมของหนวยงาน องค,กร ชุมชน หรือสังคม
•ใหความรวมมือ เขารวม หรือเป=นสวนหนึ่งของกิจกรรม/โครงการตางๆ ทางสังคมหรือสิ่งแวดลอมขององค,กร หรือหนวยงานตางๆ อยางเต็มใจ และปฏิบัติตนอยางเครงครัดดานการ
อนุรักษ,และการรักษาสิ่งแวดลอมใหนาอยู และปลอดภัย
•อาสาและแสดงความภาคภูมิใจและความพึงพอใจที่ไดเป=นสวนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมหรือเพื่อสิ่งแวดลอมขององค,กร (โดยไมตองรองขอ)
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และกระตุ+นและสร+างแรงจูงใจให+ผู+อื่นเห็นความสําคัญประโยชนของกิจกรรม โครงการ หรือนโยบายด+านกํารอนุรักษและการรักษา
สิ่งแวดล+อม
•กระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นเห็นความสําคัญและประโยชน,ของกิจกรรม โครงการ หรือนโยบายเพื่อสังคม และสิ่งแวดลอม หรือดานการอนุรักษ,และการรักษาสิ่งแวดลอม
ตลอดจนการดูแลรักษาชุมชน หรือสังคมใหนาอยู เพื่อใหเกิดการรวมแรงรวมใจอยางแทจริง
•พัฒนา และปรับปรุงระบบ วิธีการ และแนวทางการดาเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคม หรือสิ่งแวดลอม หรือการอนุรักษ,และการรักษาสิ่งแวดลอม การดูแลรักษาชุมชน หรือสังคมใน
เชิงสรางสรรค,
•เป=นกําลังสําคัญในการผลักดันใหเกิดกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคม หรือสิ่งแวดลอม หรือการอนุรักษ,และการรักษาสิ่งแวดลอม การดูแลรักษาชุมชน หรือสังคมขององค,กรอยางเป=น
รูปธรรม
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และศรัทธา และสนับสนุนกิจกรรม โครงการ หรือนโยบายเพื่อสังคม และสิ่งแวดล+อมอยางเต็มศักยภาพ
•ยืนหยัด สนับสนุนการตัดสินใจที่จะเกิดประโยชน,ตอชุมชน สังคมไทย หรือสิ่งแวดลอมโดยรวม ถึงแมจะคนสวนใหญจะไมสนับสนุน หรืออาจจะตองทําใหหนวยงานของตนตองเสีย
ประโยชน,ในระยะสั้น

•สื่อสาร และถายทอดวิสัยทัศน,ดานสังคมและสิ่งแวดลอมของหนวยงานดวยวิธีสรางแรงบันดาลใจ และความรวมแรงรวมใจใหเจาหนาที่ในหนวยงานบรรลุวิสัยทัศน,นั้น
•คิดนอกกรอบ นําเสนอความคิดใหมเพื่อใชกําหนดนโยบายดานสังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อประโยชน,ตอสังคมไทยหรือสิ่งแวดลอมโดยรวม อยางที่ไมมีผูใดคิดมากอน
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และเปwนผู+นําที่มีบทบาทสําคัญในงานเพื่อสังคม และสิ่งแวดล+อม
•มีบทบาทสําคัญในงานเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม และสรางวัฒนธรรมองค,กรที่เนนประโยชน,เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เพื่อใหเจาหนาที่ทุกระดับในองค,กรมีความมุงมั่น
ยึดมั่น และรับผิดชอบตอชุมชน สังคมไทย และสิ่งแวดลอมอยางเป=นรูปธรรม
•เป=นที่รูจักอยางกวางขวางในแวดวงที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดลอม และเป=นแบบอยางที่ดี (Role Model) ในองค,กรดานการพัฒนา และรักษาสิ่งแวดลอมใน
สังคมไทยใหนาอยู

ศิลปะการโน+มน+าวจูงใจ(Communication & Influencing-CI)
คําจํากัดความ:การใชวาทศิลป™และกลยุทธ,ตางๆ ในการสื่อสาร เจรจา โนมนาวเพื่อใหผูอื่นดําเนินการใดๆ ตามที่ตนหรือหนวยงานประสงค,
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: นําเสนอข+อมูลอยางตรงไปตรงมา
•นําเสนอขอมูล อธิบาย ชี้แจงรายละเอียดแกผูฟ[งอยางตรงไปตรงมาโดยอิงขอมูลที่มีอยู แตอาจยังมิไดมีการปรับใจความและวิธีการใหสอดคลองกับความสนใจและบุคลิกลักษณะของ
ผูฟ[ง
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และเจรจาโน+มน+าวใจโดยอาศัยหลักการและเหตุผล
•เตรียมการนําเสนอขอมูลเป=นอยางดี และใชความพยายามเจรจาโนมนาวใจโดยยกหลักการและเหตุผลที่เกี่ยวของมาประกอบการนําเสนออยางมีขั้นตอน
•ใชความพยายามเจรจาโนมนาวใจโดยยกหลักการและเหตุผลที่เกี่ยวของมาอธิบายประกอบการนําเสนออยางมีขั้นตอน
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และเจรจาตอรองหรือนําเสนอข+อมูลโดยปรับสารให+สอดคล+องกับผู+ฟeงเปwนสําคัญ
•ประยุกต,ใชความเขาใจ ความสนใจของผูฟ[งใหเป=นประโยชน,ในเจรจาเสนอขอมูล นาเสนอหรือเจรจาโดยคาดการณ,ถึงปฏิกิริยา ผลกระทบที่จะมีตอผูฟ[งเป=นหลัก
•สามารถนาเสนอทางเลือกหรือใหขอสรุปในการเจรจาอันเป=นประโยชน,แกทั้งสองฝ}าย
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และใช+กลยุทธการสื่อสารจูงใจทางอ+อม
•ใชความเขาใจบุคคลหรือองค,กรใหเป=นประโยชน,โดยการนําเอาบุคคลที่สามหรือผูเชี่ยวชาญมาสนับสนุนใหการเจรจาโนมนาวจูงใจประสบผลสําเร็จหรือมีนาหนักมากยิ่งขึ้น
•ใชทักษะในการโนมนาวใจทางออม เพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ดังประสงค,โดยคํานึงถึงผลกระทบและความรูสึกของผูอื่นเป=นสําคัญ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และใช+กลยุทธที่ซับซ+อนในการจูงใจ
•สรางกลุมแนวรวมเพื่อสนับสนุนใหการเจรจาโนมนาวใจมีนาหนักและสัมฤทธิ์ผลไดดียิ่งขึ้น
•ประยุกต,ใชหลักจิตวิทยามวลชนหรือจิตวิทยากลุมใหเป=นประโยชน,ในการเจรจาโนมนาวจูงใจไดอยางมีประสิทธิภาพ

สร+างสรรคเพื่อประโยชนของท+องถิ่น (Creating Local Benefits-CLB)
คําจํากัดความ:ความสามารถในการคิดคน ออกแบบ และสรางสรรค,สิ่งใหมๆ ที่แปลกและแตกตางไปจากเดิม โดยการมุงเนนพัฒนาและสรางสรรค,สิ่งใหมๆ ที่เป=นประโยชน,ในระยะยาว
และยั่งยืนใหแกประชาชน พืน้ ที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบอยางเป=นรูปธรรม
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: ตระหนักถึงความสําคัญ และประโยชนของการพัฒนาและการสร+างสรรคสิ่งต่ํางๆ ที่เปwนประโยชนให+แกประชําชน พื้นที่ หรือท+องถิ่นที่รับผิดชอบ
•ตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเป=น และประโยชน,ของการพัฒนา และการสรางสรรค,สิ่งตางๆ ที่เป=นประโยชน,ใหแกประชาชน พืน้ ที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบ
•หมั่นแสวงหาชองทาง และโอกาสอยางสม่ําเสมอในการเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา และการสรางสรรค,ประโยชน,ตางๆ ใหแกประชาชน พืน้ ที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบ
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และกล้ําเสนอความคิดเห็นใหม และเข+าไปมีสวนรวมในการพัฒนาและการสร+างสรรคประโยชนต่ํางๆ ให+แกประชําชน พื้นที่ หรือท+องถิ่นที่รับผิดชอบ
•กลานําเสนอความคิดเห็น แนวทาง และวิธีการที่สรางสรรค, แปลกใหม แตกตาง และหลากหลายที่กอใหเกิดการพัฒนาและการสรางสรรค,ประโยชน,ตางๆ ใหแกประชาชน พืน้ ที่ หรือทองถิ่นที่
รับผิดชอบ
•เขาไปมีสวนรวมหรือเป=นสวนหนึ่งในการพัฒนา และการสรางสรรค,ประโยชน,ตางๆ ใหแกประชาชน พื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบอยางสม่าํ เสมอ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2และพัฒนาและสร+างสรรคประโยชนให+แกประชาชน พื้นที่ หรือท+องถิ่นที่รับผิดชอบในระยะสั้น
•พัฒนา และสรางสรรค,ประโยชน,ตางๆ ใหกับพืน้ ที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบในระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ หรือยกระดับคุณภาพของพื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบใหเพิ่มสูงขึ้น เชน ระบบ
สาธารณูปโภค การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดลอม การพัฒนา/การสงเสริมอาชีพ เป=นตน
•ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงกระบวนการ หรือวิธีการใหมๆ ในพัฒนา และการสรางสรรค,ประโยชน,ตางๆ ใหกับพืน้ ที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบเพื่อใหประชาชน พืน้ ที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบไดรับ
ประโยชน,และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และพัฒนาและสร+างสรรคประโยชนให+แกประชาชน พื้นที่ หรือท+องถิ่นที่รับผิดชอบในระยะกลาง
•พัฒนาและสรางสรรค,ประโยชน,ใหกับประชาชน พื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบในระยะกลาง โดยตอยอดจุดแข็ง ลดจุดออน และสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added)ใหแกประชาชน พื้นที่ หรือ
ทองถิ่นที่รับผิดชอบอยางแทจริง
•คิดนอกกรอบ สรางนวัตกรรมใหมๆ หรือนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาประยุกต,ใชใหเหมาะสมกับประชาชน พื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อใหเกิดประโยชน, และสรางความไดเปรียบ
(Advantage) ของพื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และพัฒนาและสร+างสรรคประโยชนให+แกประชาชน พื้นที่ หรือท+องถิ่นที่รับผิดชอบในระยะยาว
•พัฒนาและสรางสรรค,ประโยชน,อยางเป=นรูปธรรม และเกิดประโยชน,ในระยะยาวใหแกประชาชน พืน้ ที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบ จนไดรับการยกยองและเป=นตนแบบที่ดีแกพืน้ ที่หรือทองถิ่นอื่นๆ
•ศึกษาศักยภาพของประชาชน พื้นที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบในป[จจุบัน รวมทัง้ ประเมินศักยภาพในอนาคต เพื่อพัฒนาและสรางสรรค,ประโยชน,อยางยั่งยืนและระยะยาว ใหแกประชาชน พืน้ ที่
หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบ

