คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในระบบแทง

องคการบริหารสวนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บการบริ ห ารงานบุ ค คลสวนทองถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๒ และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสงขลา เรื่องหลักเกณฑ-และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ-และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผล
การปฏิบัติราชการของผูใตบั งคับบัญ ชา เพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้งและเลื่อนเงินเดือน รวมถึงการ
พัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อชวยใหผูบังคับบัญชามีความเขาใจแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการพนักงานสวนตำบลเพื่อนำผลประเมินไปใชประกอบการดำเนินการเรื่องตางๆ ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามเจตนารมณ- ของกฎหมายดังกลาว ซึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีวิธีการในการประเมิน
หลายวิธีที่ สวนราชการสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสม คูมือเลมนี้เป=นคูมือเลมแรกที่อธิบายใหเห็น
ภาพรวมทั้งหมด ซึ่งจะทำใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานเขาใจกรอบแนวทางในภาพรวมของระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และผูใตบังคับบัญชาสามารถวางแผนในการปฏิบัติงานไดถูกตองตรงตามเป?าหมายที่วางไว
ขาพเจา หวั งเป= น อยางยิ่ งวา คู มื อ เลมนี้ จ ะเป= น ประโยชน- กั บ สวนราชการและบุ ค คลและ
ขอขอบคุณผูบริหารสวนราชการและพนักงานทุกทานที่ไดใหความรวมมืออยางยิ่งในการแสดงความคิดเห็น
และรวมพัฒนาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป=นที่มาของการจัดทำคูมือเลมนี้
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บทที่ ๑
การบริหารผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑.๑ ความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ร าชการ หมายถึ ง กระบวนการดำเนิ 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
ประเมินนำไปประกอบการพิ จารณาตอบแทนความดีความชอบแกผูปฏิ บัติงาน เชน การเลื่อนขั้นเงินเดือน
เป=นตน
๑.๒ ความสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการเป=นกลยุทธ-ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค-กร ที่ให
ความสำคั 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 ราชการจะทำใหการปฏิ 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 ะใหความสำคั 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-กรวาจะตองทำอะไรใหเป= น ผลสำเร็จบาง
เพราะเหตุใดจึงตองทำสิ่งเหลานั้น และผลสำเร็จนั้นควรจะมีคุณภาพอยางไร
การวางแผนและกำหนดเป?าหมายผลการปฏิบัติราชการ ควรดำเนินการดังนี้
๑) กำหนดป[จจัยวัดผลสำเร็จของงาน และมาตรฐานผลงาน ที่สามารถวัด/ประเมินไดสามารถ
เขาไปได สามารถตรวจสอบได มีความเที่ยงธรรม และสามารถปฏิบัติใหบรรลุผลสำเร็จได
๒) กำหนดผลงานพื้นฐานที่ผูปฏิบัติงานตองทำใหสำเร็จ
๓) กำหนดแผนปฏิ 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
เพื่ อพิ จารณาความกาวหนา หรือแนวโนมของผลการปฏิบั ติ ราชการรวมทั้ งป[ ญ หาขอขัด ของในการทำงาน
อันนำไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการ เพื่อใหงานบรรลุเป?าหมายตอไป
การติดตามผลการปฏิบัติราชการนี้ อาจจัดใหมีการประชุมเพื่อติดตามความกาวหนา
ของแผนงาน/โครงการตางๆ อยางเป=นทางการ หรืออาจติดตามผลการปฏิบัติราชการอยางไมเป=นทางการ ทั้งนี้
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาตองดำเนิ น การอยางตอเนื่ อ งตลอดรอบการประเมิ น เพื่ อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการ
โดยเปรียบเทียบกับเป?าหมายที่กำหนดเป=นระยะๆหากพบวามีสถานการณ-ที่ทำใหผลการปฏิบัติงานการต่ำกวา
เป?าหมาย จะไดเขาไปชวยแกไขป[ญหาเพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปรับปรุงวิธีการทำใหมีผลการปฏิบัติราชการ
ที่ดีขึ้นและเป=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
และกำหนดแนวทางที่จ ะดำเนิ นงานเรื่องนี้ ใหเหมาะสมกับสภาพงานและบุ คคล เพื่ อใหผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามเป?าหมายขององค-กรบรรลุผลตามที่กำหนดไวตอไป
๑.๓.๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑) ความหมาย
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ หมายถึ ง การประเมิ น ความสำเร็ จ ของงาน
ที่ผูปฏิบัติงานรายบุคคลหรือผลงานกลุมที่ปฏิบั ติไดจริงตลอดรอบการประเมิน ตามวิธีการที่องค-กรกำหนด
เปรียบเทียบกับ เป? าหมายผลการปฏิบั ติราชการตามแผนการปฏิ บัติราชการ และมาตรฐานผลงานที่วางไว
เมื่อตนรอบการประเมิน
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 อาจดำเนิ นการอยางเป= น ทางการหรือไมเป= น ทางการ เชน เมื่อผู
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 สำหรับการใหรางวัลเพื่อตอบแทนผลการตอบแทนผลสำเร็จในการปฏิ บัติ
ราชการตามระบบการบริ ห ารผลการนี้ ในคู มื อเลมนี้ จะใหความสำคั ญ เนนหนั กไปในเรื่อ งการนำผลการ
ประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใชประกอบการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งเป=นการดำเนินการขอ 5
แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ- และเงื่อนไขเกี่ยวกั บ
หลักเกณฑ-และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล พ.ศ. 2558 ที่กำหนดความในวรรค
หนึ่งวา “ผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณา
ในเรื่องตาง ๆตามหลักเกณฑ-และวิธีการวาดวยการนั้น ไดแก การเลื่อนเงินเดือนและคาตอบแทนอื่นๆ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ-และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมากำหนด

บทที่ ๒
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
บทนี้ จ ะไดกลาวถึ งการนำแนวทางของการบริ 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
บริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ราชการนั้ น ก็ คื อการประเมิ น ตามสิ่ งที่ ต กลงกั น ไวหรื อผลสั มฤทธิ์ ของงานซึ่ งกำหนด
โดยตัว ชี้วัด และคาเป? าหมาย รวมถึ งพฤติกรรมซึ่งแสดงออกในการปฏิ บั ติ ราชการซึ่งกำหนดโดยสมรรถนะ
(Competency) นั้นเอง ในการประเมินจะนำคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์สวนหนึ่ง กับคะแนนการประเมิน
สมรรถนะอี กสวนหนึ่ ง เมื่ อนำมาคิ ด คำนวณรวมกั น จะไดคะแนนผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ซึ่ งนำไปใชในการ
พิ จ ารณาความดี ความชอบ ตลอดจนใชเป= น ขอมู ล ในการปรึ ก ษาหารื อระหวางผู ปฏิ บั ติ กั บ ผู บั งคั บ บั ญ ชา
เพื่อนำไปสูการพัฒนาปรับปรุงประสิทฺธิผลในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรตอไป
แผนภาพที่ ๒.๑ จะเป= น การสรุ ป ใหเห็ น ถึ ง ขอพิ เคราะห- ที่ ไดกลาวไปในขางตนสำหรั 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 ารณ าจากองค- ป ระกอบอยางนอย
๒ องค- ป ระกอบ ไดแก องค- ป ระกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน และ องค- ป ระกอบดานพฤติ กรรมการปฏิ บั ติ
ราชการหรื อ สมรรถนะ ที่ ก ลาววาอยางนอย ๒ องค- ป ระกอบก็ เ พราะวา สวนราชการอาจกำหนดใหมี
องค-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 น้ ำหนั 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 ติราชการจะถูกจัด ออกตามระดั บ ผลการปฏิ บั ติ ราชการทั้ งนี้ กรณี
พนั ก งานสวนตำบลผู ทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการนอกจากจะตองจำแนกระดั 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; งระดั บ ผลงาน จะพิ จ ารณาแยกออกเปK น ๒ กรณี คื อ กรณี ทั่ว ไป ซึ่ งครอบคลุ มข& าราชการ
และกรณีข&าราชการทดลองปฏิบัติหน&าที่ราชการ โดย ๒ กรณี แตกต;างกันที่ การแบ;งระดับผลงาน โดยกรณีแรก
จะแบ;งระดับผลงานออกเปKนอย;างน&อย ๕ ระดับส;วนกรณีหลังจะต&องแบ;งเพิ่มว;าผ;าน/ไม;ผ;านด&วย
กรณี
ระดับผลการ
คะแนนในแตละระดับ
หมายเหตุ
ประเมิน
ทั่ ว ไ ป ส ำ 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 ต ำ 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 จะตองมีคะแนนการประเมินไมต่ำกวารอยละ
๖๐ หรื อ ระดั บ พอใช ทั้ งนี้ หากผู ปฏิ บั ติ รายใดที่ มีคะแนนการประเมิ น ต่ ำกวารอยละ ๖๐ หรื ออี กนั ยหนึ่ ง
มี ผ ลงานในระดั บ ตอง ปรับ ปรุ ง ก็ จ ะตองมี การดำเนิ น การตามระเบี ย บการบริห ารงานบุ คคลสวนทองถิ่ น
และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตอไป

-8๔) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จะกระทำโดยพิจารณาตัวชี้วัด และคาเป?าหมายซึ่งตกลง
และเห็นชอบรวมกันระหวางผูปฏิบัติและผูบังคับบัญชาโดยอางอิงความสำเร็จของงานตามตัวชี้วัด และ/หรือ
หลักฐานที่บงชี้ผลผลิตและผลลัพธ-ของงานอยางเป=นรูปธรรม
การกำหนดตั วชี้ วัด และ คาเป? าหมายนั้ น สามารถกระทำไดหลายวิธี ซึ่ งรายละเอีย ดจะได
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 หาสำคั 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 สามารถกระทำ
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 การกำหนด คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานสวนตำบล ขึ้ น เพื่ อ การนี้ โดยมี อ งค- ป ระกอบคื อ ตามขอ 13 แหงประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสงขลา เรื่องหลักเกณฑ-และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ-และวิธีการ
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
กระทำควบคูไปกับการใชแบบฟอร-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 จะทำความตกลงรวมกั 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

-11-

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 โดยนำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล 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 กวาระดับ สมรรถนะของตำแหนงหรือไม และควรปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรม หรือพั ฒ นาตนเองเพื่ อใหมี
พฤติกรรมหรือสมรรถนะตามที่ควรจะเป=น
เนื่องจาก งานของภาครัฐ เป=นงานที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง ทำใหเป?าหมายการปฏิบัติราชการ
อาจตางไปจากที่ไดตกลงกันไวเมื่อเริ่มรอบการประเมิน ในกรณี ดังกลาว 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 มฤทธิ์ของงาน ใหอางอิ งตั วชี้ วัด และคาเป? าหมายที่ ร ะบุ 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 งระดั บ ส ม รรถ น ะที่
คาดหวังจากผู&รับการประเมิน
•แจ&งหลักเกณฑ0การประเมิน

ระหว่ างรอบการประเมิน
ผู้ประเมิน:
• ตรวจสอบติ ด ตามการปฏิ บั ติ
ราชการของผู&รับการประเมิน
• ให& ค ำปรึ ก ษา แนะนำ 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& ท ำ
ความตกลงร;วมกัน
และประกาศให&ทราบโดยทั่วกันเมื่อ
ช;วงเริ่มรอบการประเมิน
• แจ& ง ผ ล ก ารป ระเมิ น แล ะให&
คำปรึกษาชี้แนะแก;ผู&รับ
การประเมิน เปK นรายบุคคลแบบตั ว
ต;อตัว
• เก็ บ แบบสรุ ป ผลการประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ร าชการไว& ที่ส ำนั 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? าหมาย (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<าหมายตัวชี้วัดและค;าเป<าหมาย จะเปKนเครื่องมือที่ใช&ในการติดตามและ
ผลักดัน ให& การปฏิบั ติในรอบการประเมิ นนั้ น เปK นไปตามที่ ได&วางไว& และเมื่ อสิ้ นสุ ดรอบการประเมิ น
ผู&บังคับบัญชา หรือ ผู&ประเมิน จะทำการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการจริง เทียบกับค;าเป<าหมายที่ตก
ลงกันไว& 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 ผลสำเร็ จ ของงาน - การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานตามคำรั 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 ภายในสำนั ก/
กองเดี ย วกั น เชน งานจั ด ทำวารสารประจำเดื อ นของสวน
ราชการ งานจั ด ทำวาระการประชุ 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 ผลสำเร็ จ ของงานจากบนลงลาง (Goal-cascading
Method)
การกำหนดตั ว ชี้ วั ด โดยวิ ธี ก ารถายทอดตั ว ชี้ วั ด ผลสำเร็ 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 ผลสำเร็ จ ของงานจากบนลงลาง เป= น แนวทางที่ พั ฒ นาขึ้ น จาก
แนวความคิ ด ที่ ว า ผลสำเร็ 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 ไดประสบความสำเร็จ 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? าหมายผลการปฏิบัติราชการที่ผูใตบังคับบัญ 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) ในการกำหนด
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

การกำหนดตั 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 กำหนดกลุ; 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 การนำพจนานุ ก รมสมรรถนะมาใชกั บ การประเมิ น โดยนำ
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 สำนั ก /กองพิ จ ารณาผลการ
ประเมินเสร็จสิ้นแลว สามารถแจงผลการประเมินกรณีนี้ โดยประกาศชื่อใหทราบทั่วกันไดในระดับสำนัก/กอง
ก็ได หรือหากตองการใหเป= นการแจงผลภาพระดั บ สำนัก/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+

ไมรับ
ฟeง
โกรธ

สถานการณ

แนวทางการจัดการ

เมื่อผูบังคับบัญ ชาแจงผลการ
ประเมิ น และใหคำแนะนำแก
นางสาว ก. ผูรับการประเมิ น
ปรากฏวาเธอรองให
นางสาว ข. ทำงานไมดี แต
เธอเชื่อวาเธอมีผลการปฏิบั ติ
ราชการดี เมื่ อผู บั งคั บ บั ญ ชา
ชี้ แ นะวาเธอจะตองปรั บ ปรุ ง
การทำงานเธอกลับหัวเราะ ไม
เห็นดวย และเห็นวาสิ่งที่ไดรับ
คำนะนำเป=นเรื่องไรสาระ
นาย ค. เป=นคนที่กระตือรือรน
ในการทำงาน แตมักจะทำงาน
ผิ ด พลาดเนื่ องจากเป= น คนไม
สนใจรายละเอี ย ดปลี ก ยอย
ของงาน เมื่ อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ชี้ใหเห็นถึงจุดบกพรองในขอนี้
เข าโก รธ แ ล ะ บ อ ก ว าเข า
ทำงานหนักมาก (ซึ่งเป=นความ
จ ริ ง ) แ ล ะ ก ล า ว โ ท ษ
ผู บั ง คั บ บั ญ ช า ว า ที่
ผู บั งคั บ บั ญ ชามาตอวาเขานี้
เนื่องจากไมชอบ นาย ค. เป=น
การสวนตัว

ผู บั ง คั บ บั ญ ชาบอกให นางสาว ก. รู วารองไหจึ ง ทำการให
คำปรึกษาแนะนำ
ผูบังคับบัญชาควรถามนาง ข. ใหชัดเจนขึ้นวาเธอไมเห็นดวยกับ
ผู บั งคั บ บั ญ ชาในเรื่ อ งอะไร หลั งจากนั้ น ควรอธิ บ ายเหตุ ผ ลที่
ชัดเจนใหฟ[งอีกครั้งหนึ่ง พรอมแสดงหลักฐานที่ชัดเจนใหเห็นวา
นาง ข.จะตองปรับปรุงงานของเธอ

ผูบั งคั บ บั ญ ชาควรอยูในความสงบ แสดงความเห็ น ใจ บอกให
นาย ค. รูวาผู บั งคั บ บั ญ ชารูดี วาเขาทำงานหนั ก แตก็ ส ามารถ
ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นอีก และใหเนนย้ำการใหคำปรึกษาแนะนำที่
ชัดเจนในประเด็นที่เฉพาะเจาะจงอีกครั้งหนึ่งโดยยกตัวอยางและ
แสดงหลั กฐานพรอมทั้ งแนะนำวิ ธี การหรื อหาแนวการพั ฒ นา
วิธีการทำงานรวมกัน

-29๕.๕ บทบาทของผู+รับการประเมินในการรับฟeงคำปรึกษาแนะนำ
• รับฟ[งและทำความเขาใจอยางดี พยายามที่จะไมดวนตัดสินหรือตัดบทวาสิ่งที่ไดรับฟ[งเป=น
เรื่องจริง ควรพยายามตั้งใจฟ[งใหเขาใจอยางแทจริง
• ขอคำชี้ 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

เลขประจำตัวประชาชน
.................................................
ตำแหนงประเภท
............................................................

ชื่อ – นามสกุล
.............................................................................
ระดับ
.............................................................................................

ผู+ประเมิน

ชื่อ – นามสกุล
.............................................................................
ระดับ
.............................................................................................
สวน/ฝiาย
.......................................................................................

ผู+รับการประเมิน

ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

เลขประจำตัวประชาชน
.................................................
ตำแหนงประเภท
............................................................
งาน
................................................................................

รอบการประเมิน

ตำเหนง
...................................................................................
สำนัก/กอง
..............................................................................

ตำเหนง
...................................................................................
เลขที่ตำแหนง
..........................................................................
สำนัก/กอง
..............................................................................

แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข+าราชการหรือพนักงานสวนท+องถิ่น
(สำหรับตำแหนงประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป)

(ตัวอยาง)

(B)

(A)

รวม

ตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

70

น้ำหนัก
(ร+อยละ)
(C)
1

ระดับคะแนนและคาเป.าหมาย (D)
2
3
4

5

หมายเหตุ 1. ในกรณีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง หรือระดับสูงขึ้น ใหนำวิสัยทัศน-หรือขอเสนอในการพัฒนางานมากำหนดเป=นการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกวาจะไดผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน-หรือขอเสนอ
๒. กรณีชอง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือชอง “ตัวชี้วัด” หากไมสามารถกรอกรายละเอียดไดพอ อาจทำเป=นหลักฐานแนบทายแบบประเมินได

3

2

1

ลำดับ
ที่

1.1 กอนเริ่มรอบการประเมิน

สวนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิข์ องงาน (ร+อยละ 70)

ผลการดำเนินงาน
ที่สำเร็จตามตัวชี้วัด
(E)

รวม

หลักฐาน/ตัวบงชี้
ความสำเร็จ
(F)

การประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(ระดับคะแนน)
(G)

ผลการประเมิน
ของผู+ประเมิน
(ระดับคะแนน)
(H)

(I)=(C)x(H)
5

หมายเหตุ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่ผูรับการประเมินแสดงยืนยันตอผูประเมินวา ผลสัมฤทธิ์ของงานสำเร็จอยูในระดับคะแนนและคาเป?าหมายใด

3

2

1

ลำดับ
ตัวชี้วัด

1.2 หลังสิ้นรอบการประเมิน

น้ำหนัก
(ร+อยละ)

(B)

30

สมรรถนะ

(A)

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3. ความเขาใจในองค-กรและระบบงาน
4. การบริการเป=นเลิศ
5. การทำงานเป=นทีม
สมรรถนะประจำสายงาน
1. การแกไขบัญหาและดำเนินการเชิงลึก
2. การคิดวิเคราะห3. การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในอาชีพ
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน
รวม

สวนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะ (ร+อยละ 30)

2
2
2
2

3
2
2
2
2

ระดับ
ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
กำหนด
ตำแหนง
(C)

ระดับสมรรถนะที่ค+นพบ
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ
การประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ของผู+ประเมิน
หลักฐาน/ตัวบงชี้
ผลการประเมิน
(ระดับ)
ความสำเร็จ
(ระดับ)
(F)
(D)
(E)

(G)

ผลคะแนน
คะแนน
ที่ได+
ที่ได+
ตามตาราง (H) =(B)x(G)
5
เปรียบเทียบ

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

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

4.1 ผลการประเมินตนเอง
ขาพเจาขอรับรองวา ไดประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสำเร็จที่มีอยูจริง

สวนที่ 4 สรุปผลการประเมิน

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

ขอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้น ระหวาง ชื่อ – นามสกุล .............................................ตำแหนง.......................................................................
ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา ผูรับการประเมิน กับ ชื่อ – นามสกุล.............................................................ตำแหนง........................................................ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวาผูประเมิน
ผู ประเมิ น และผู รั บ การประเมิ น ไดมี ข อตกลงรวมกั น กำหนดการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ประกอบดวย สวนที่ 1 การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน
และสวนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ เพื่ อใชสำหรับ การประเมิ นผลการปฏิบั ติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่ ..........ประจำปZงบประมาณ พ.ศ. ...............โดยผูรับ การประเมิ น
ขอใหขอตกลงวา จะมุงมั่นปฏิบัติงานใหเกิดผลงานที่ดีตามเป?าหมาย และเกิดประโยชน-แกประชาชนหรือทางราชการตามที่ไดตกลงไว และผูประเมินขอใหขอตกลงวา ยินดีให
คำแนะนำ คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแกผูรับการประเมิน และจะประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความเป=นธรรม โปรงใสตามที่ตกลงกันไว โดยทั้งสองฝ}ายไดรับทราบขอตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกันแลว จึงลงลายมือไวเป=นหลักฐาน

สวนที่ 3 ข+อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ
ที่เลือกพัฒนา
(ก)

สวนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ

รวม

2. การประเมินสมรรถนะ

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

รายการ

4.2 ผลการประเมินของผูประเมิน
ผลการประเมิน
(รอยละ
ดีเดน
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง

(ข)

วิธีการพัฒนา

ผลการประเมิน
(รอยละ
(ค)

(ง)

ระดับผลการประเมิน

ตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป
ตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90
ตั้งแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80
ตั้งแตรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70
ต่ำกวารอยละ 60

ระดับผลการประเมิน

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

คะแนนเต็ม
(รอยละ)

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

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

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

ไดแจงผลการประเมินแลวเมื่อวันที่.................
แตผูรับการประเมินไมยินยอมลงนามรับทราบ
โดยมี ...............................................เป=นพยาน

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

เห็นชอบกับผลคะแนนของผูประเมิน
มีความเห็นแตกตาง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรไดคะแนนรอยละ ................... เหตุผล ................................................................................................
๒. สมรรถนะ
ควรไดคะแนนรอยละ ................... เหตุผล ...............................................................................................
รวมคะแนนที่ควรไดครั้งนี้รอยละ ....................

สวนที่ 7 ความเห็นของผู+บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ+ามี)

ไดรับทราบผลการประเมินแลว

ไดแจงผลการประเมินใหทราบแลว

สวนที่ 6 การแจ+งและรับทราบผลการประเมิน

(ลงชื่อ) ..........................................................
(...........................................................)
ตำแหนง นายกองค-การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน
วันที่ ...............................................................

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
มีความเห็นแตกตาง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรไดคะแนนรอยละ ................... เหตุผล ................................................................................................
๒. สมรรถนะ
ควรไดคะแนนรอยละ ................... เหตุผล ...............................................................................................
รวมคะแนนที่ควรไดครั้งนี้รอยละ ....................

สวนที่ 9 ผลการพิจารณาของ นายก อบต.

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

เห็นชอบกับผลคะแนนของ ผูประเมินตามสวนที่ 4 หรือ ผูบัคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามสวนที่ 7
มีความเห็นแตกตาง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรไดคะแนนรอยละ ................... เหตุผล ................................................................................................
๒. สมรรถนะ
ควรไดคะแนนรอยละ ................... เหตุผล ...............................................................................................
รวมคะแนนที่ควรไดครั้งนี้รอยละ ....................

สวนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข+าราชการหรือพนักงานสวนท+องถิ่น

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เป=นแบบประเมินผลฯ
ที่สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดขึ้น เพื่อใชเป=นแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบเอกสาร และเพื่อเป=นการรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสสารสนเทศ โดยใหเริ่มใชแบบประเมินผลฯ นี้ ตั้งแต
รอบการประเมินครั้งที่ 2/2563 เป=นตนไป แบงออกเป=น 10 รายการ ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไป ไดแก รอบการประเมิน ขอมูลของผูรับการประเมิน และผูประเมิน
2. สวนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. สวนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ
4. สวนที่ 3 ขอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. สวนที่ 4 สรุปผลการประเมิน
6. สวนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
7. สวนที่ 6 การแจงและรับทราบผลการประเมิน
8. สวนที่ 7 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป (ถามี)
9. สวนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
10. สวนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายกองค-การบริหารสวนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค-การบริหารสวนตำบล
ให+ข+าราชการหรือพนักงานสวนท+องถิ่นทุกคนดำเนินการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข+าราชการหรือพนักงานสวนท+องถิ่น โดยให+บันทึกหรือระบุ
รายการ ดังนี้
1. ข+อมูลทั่วไป ได+แก รอบการประเมิน ข+อมูลของผู+รับการประเมิน และผู+ประเมิน
รอบการประเมิน
ใหผูรับการประเมินบันทึกหรือระบุวาเป=น รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปZถัดไป หรือครั้งที่ 2 ระหวาง
วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปZเดียวกัน
ผู+รับการประเมิน
ผูรับการประเมิน หมายถึง ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่เป=นผูถูกประเมิน โดยใหดำเนินการบันทึก หรือระบุขอมูล ไดแก
- เลขประจำตัวประชาชน ใหระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

คำอธิบาย
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข+าราชการหรือพนักงานสวนท+องถิ่น

ผู+ประเมิน
ผูประเมิน หมายถึง ผูบังคับบัญชาตามขอ 10 ของประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ- และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยใหผูรับการประเมินบันทึกหรือระบุขอมูลของผูประเมิน ไดแก
- เลขประจำตัวประชาชน ใหระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
- ชื่อ นามสกุล ของผูรับการประเมิน
- ตำแหนง หมายถึง ชื่อตำแหนงในการบริหารงาน
- ตำแหนงประเภท หมายถึง ตำแหนงประเภทบริหารงานทองถิ่น หรือตำแหนงประเภทอำนวยการทองถิ่น
- ระดับ หมายถึง ระดับตำแหนงประเภทใดประเภทหนึ่ง
- สำนัก/กอง หมายถึง สวนราชการที่สังกัดของผูประเมินระดับสำนัก หรือกอง
2. สวนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
1.1 กอนเริ่มรอบการประเมิน
- ผลสั มฤทธิ์ของงาน หมายถึ ง งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ ไดตกลงกั น ระหวางผู รับ การประเมิ น และผูประเมิ น โดยในแตละรอบการประเมิ น ตองกำหนด
ผลสัมฤทธิ์ของงานไมนอยกวา
2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ในกรณีมีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง หรือระดับสูงขึ้น ใหนำ

- ชื่อ นามสกุล ของผูรับการประเมิน
- ตำแหนง หมายถึง ใหระบุชื่อตำแหนงในการบริหารงานสำหรับผูดำรงตำแหนงประเภทบริหารทองถิ่น และตำแหนงประเภทอำนวยการทองถิ่น เชน รองปลัดองค-การ
บริหารสวนตำบล ผูอำนวยการกองคลัง หัวหนาสำนักปลัด หรือใหระบุชื่อตำแหนงในสายงานสำหรับผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ และตำแหนงประเภททั่วไป เชน นั ก
ทรัพยากรบุคคล เจาพนักงานสาธารณสุข แลวแตกรณี
- ตำแหนงประเภท หมายถึง ตำแหนงประเภทบริหารทองถิ่น หรือตำแหนงประเภทอำนวยการทองถิ่น หรือตำแหนงประเภทวิชาการ หรือตำแหนงประเภททั่วไป
- ระดับ หมายถึง ระดับตำแหนงประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติงาน
- เลขที่ตำแหนง หมายถึง เลขที่ตำแหนง 12 หลัก ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด
หรือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด
- งาน หมายถึง สวนราชการที่สังกัดของผูรับการประเมินระดับงาน
- สวน/ฝ}าย หมายถึง สวนราชการที่สังกัดของผูรับการประเมินระดับสวน หรือฝ}าย
- สำนัก/กอง หมายถึง สวนราชการที่สังกัดของผูรับการประเมินระดับสำนัก หรือกอง

วิสัยทัศน-หรือขอเสนอในการพั ฒ นางานมากำหนดเป=นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครั้งนั้ น และครั้งถัดไปจนกวาจะไดผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอใน
วิสัยทัศน-หรือขอเสนอ
- ตัวชี้วัด (KPIs) หมายถึง ดัชนีหรือหนวยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้น โดยเป=นหนวยวัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถแยกแยะ
ความแตกตางของผลการปฏิบัติงานได โดยกำหนดเป=นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หรือตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ฯลฯ
- น้ำหนัก หมายถึง การกำหนดคาน้ำหนักของตัวชี้วัดแตละตัว ตามลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดแตละตัว โดยใหมีหนวยเป=นรอยละ คาน้ำหนักรวมกันแลวตองมี
คาเทากับรอยละ 70 หรือรอยละ 50 แลวแตกรณี
- ระดับคะแนนและคาเป.าหมาย หมายถึง ระดับคาคะแนน คาเป?าหมาย และเกณฑ-ใหคะแนนที่ผูรับการประเมินและผูประเมินตกลงรวมกันกำหนดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน โดยแบงออกเป=น
5 ระดับ ไดแก
1) ระดับที่ 5 หมายถึง ระดับคาคะแนนและคาเป?าหมายที่ดีกวาคาเป?าหมายมาก เป=นคาเป?าหมายที่มีความยากและทาทาย หากทำไดสำเร็จตามคาเป?าหมาย
กำหนดจะได 5 คะแนน
2) ระดับที่ 4 หมายถึง ระดับคาคะแนนเป?าหมายที่ดีกวาเป?าหมาย เป=นคาเป?าหมายที่มีความยากในระดับหนึ่ง หากทำไดสำเร็จตามคาเป?าหมายกำหนดจะได
4 คะแนน
3) ระดับที่ 3 หมายถึง ระดับคาคะแนนและคาเป?าหมายคากลาง เป=นไปตามคาเป?าหมาย ที่จะทำใหสำเร็จหรือตั้งไว หากทำไดสำเร็จตามคาเป?าหมายกำหนด
จะได 3 คะแนน
4) ระดับที่ 2 หมายถึง ระดับคาคะแนนและคาเป?าหมายที่ต่ำกวาเป?าหมาย เป=นคาเป?าหมายที่มีความงาย หากทำไดสำเร็จตามคาเป?าหมายกำหนดจะได 2
คะแนน
5) ระดับที่ 1 หมายถึง ระดับคาคะแนนและคาเป?าหมายที่ต่ำกวาคาเป?าหมายมาก เป=นคาเป?าหมายที่มีความงายที่สุด หากทำไดสำเร็จตามคาเป?าหมาย
กำหนดจะได 1 คะแนน
1.2 หลังสิ้นรอบการประเมิน
- ลำดับตัวชี้วัด หมายถึง ลำดับตัวชี้วัดที่กำหนดตามขอ 1.1 เมื่อครั้งกอนเริ่มรอบการประเมิน
- ผลการดำเนินงานที่สำเร็จตามตัวชี้วัด หมายถึง ระดับคาเป?าหมายที่ผูรับการประเมินทำสำเร็จ
- หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสาร ที่ผูรับการประเมินแสดงยืนยันตอผูประเมินวา ที่ผูรับการประเมินไดประเมินผลการดำเนินงานที่สำเร็จ
ตามตัวชี้วัด โดยมีเอกสาร/หลักฐานใด เป=นตัวบงชี้ในการประเมินผลตนเอง
- ผลการประเมิน หมายถึง ระดับคะแนนที่ผูรับการประเมินเป=นผูประเมินตนเอง โดยการเทียบผลการดำเนินงานที่สำเร็จตามตัวชี้วัด (E) กับระดับคะแนนแลละคา
เป?าหมายที่ผูประเมินและผูรับการประเมินกำหนด (D)

2) สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) หมายถึงสมรรถนะที่สนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาที่ผูดำรงตำแหนงนั้นๆ สามารถปฏิบัติภารกิจใน
หนาที่ไดดียิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค-ขององค-กรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตำแหนงประเภทวิชาการและตำแหนงประเภททั่วไป มีการ
ประเมินสมรรถนะประจำสายงาน จำนวนไมนอยกวา 3 สมรรถนะ

 การทำงานเป=นทีม

 การบริการเป=นเลิศ

 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม

- คะแนนที่ได+ หมายถึง การนำผลคะแนนที่ไดมาคำนวณตามสูตรที่กำหนด โดยคิดคำนวณจาก
สูตร = คาน้ำหนนักxผลการประเมินของผูประเมิน(ระดับคะแนน)
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3. สวนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะ หมายถึง การประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกของผูรับการประเมินเมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะที่กำหนด โดยกอนเริ่มรอบการ
ประเมินใหผูรับการประเมินรวมกับผูประเมินกำหนดสมรรถนะ น้ำหนัก และระดับที่คาดหวัง
สมรรถนะ แบงออกเป=นสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผูบริหารสำหรับตำแหนงประเภทบริหารทองถิ่น และตำแหนงประเภทอำนวยการทองถิ่น หรือ
สมรรถนะประจำสายงาน สำหรับตำแหนงประเภทวิชาการ และตำแหนงประเภททั่วไป ตามที่กำหนดไวในมาตรฐานกำหนดตำแหนง
1) สมรรถนะหลัก (Competency) หมายถึง สมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่กำหนดเป=นคุณลักษณะรวมของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ทุกคนจำเป=นตองมี
ดังนั้น ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกคนประเมินสมรรถนะหลัก เพื่อเป=นการหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรม และคานิยมที่พึงประกาศรวมกัน เพื่อใหเกิดประโยชน-สูงสุด
แกองค-กร ประชาชน และประเทศชาติ ประกอบดวย
 การมุงผลสัมฤทธิ์

(D)

- ผลการประเมินของผู+ประเมิน หมายถึง ระดับคะแนนที่ผูประเมินเป=นผูประเมิน โดยการเทียบระดับคะแนนและคาเป?าหมายผูประเมินและผูรับการประเมินกำหนด

- ระดับสมรรถนะที่ค+นพบเมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ หมายถึง ระดับสมรรถนะ หรือ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่ผูรับการประเมินแสดงออกเมื่อ
เทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ ตั้งแต ระดับ 0 (ศูนย-) - ระดับ 5
- หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน หรือเอกสาร หรือขอมูลเชิงประจักษ- หรือคาทางสถิติที่เปรียบเสมือนเป=นเครื่องมือวัดหรือตัวบงชี้บอกถึง
กระบวนการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินใชประเมินตนเอง วาเป=นไปตามสมรรถนะและวัตถุประสงค-ที่ตั้งไวมากนอยเพียงไร
- ผลการประเมิ น (ระดั บ) หมายถึ ง ระดั บ สมรรถนะหรือพฤติ กรรมการปฏิ บั ติราชการ
ที่ ผูรั บ การประเมิ น ประเมิ น ตนเองตามหลั กฐาน/ตั วบงชี้
ความสำเร็จเมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ โดยมี สมรรถนะตั้งแตระดับ 0 (ศูนย-) - ระดับ 5
- ผลการประเมิ น ของผู+ ประเมิ น หมายถึ ง ระดับ สมรรถนะหรือพฤติ กรรมการปฏิบั ติราชการ ที่ ผูประเมิน สั งเกตเห็ น ของผูรับ การประเมิ น เมื่ อเที ยบกั บ
พจนานุกรมสมรรถนะ โดยมีสมรรถนะตั้งแต
ระดับ 0 (ศูนย-) – ระดับ 5

- น้ำหนัก หมายถึง การกำหนดคาน้ำหนักของสมรรถนะแตละตัว ตามลำดับความสำคัญ ของ สมรรถนะ โดยมีหนวยเป=นรอยละ คาน้ำหนักรวมกันแลวตองมี
คาเทากับรอยละ 30 หรือรอยละ 50 แลวแตกรณี
- ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง หมายถึง ระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ ตามที่มาตรฐานกำหนดตำแหนงแตละตำแหนงและแตละระดับ
กำหนด

 การคิดเชิงกลยุทธ

 ความสามารถในการพัฒนาคน

 ความสามารถในการเป=นผูนำ

3) สมรรถนะประจำผูบริหาร หมายถึง สมรรถนะที่กำหนดเป=นคุณลักษณะสำหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดำรงตำแหนงสายงานผูบริหาร ในฐานะ
ผูนำที่มีประสิทธิภาพ เพื่ อนำที มงานหรือผูใตบั งคับบั ญชาใหสามารถปฏิบัติห นาที่ ไดอยางมีป ระสิทธิภาพและสอดคลอวัตถุประสงค-ขององค-กรปกครองสวนทองถิ่น โดยให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตำแหนงประเภทบริหารทองถิ่น และ และ อำนวยการทองถิ่น มีการประเมินสมรรถนะประจำผูบริหาร จำนวน 4 สมรรถนะ ประกอบดวย
 การเป=นผูนำในการเปลี่ยนแปลง

4
ได 5 คะแนน
ได 5 คะแนน
ได 5 คะแนน
ได 4 คะแนน
ได 3 คะแนน

5
ได 5 คะแนน
ได 5 คะแนน
ได 5 คะแนน
ได 5 คะแนน
ได 4 คะแนน

โดยการนำระดับที่ผูประเมิน ประเมินไดมาเทียบกับระดับที่คาดหวัง เชน หากมีระดับสมรรถนะที่ ประเมินได ระดับ 2 และมีระดับที่คาดหวังระดับที่ 2 จะได
คะแนนเทากับ 4 คะแนน หรือหากมีระดับที่ประเมินได มากกวาระดับที่ตองการ 1 ระดับขึ้นไป จะมีคาคะแนนเทากับ 5 คะแนน เป=นตน
- ผลคะแนนที่ได+ หมายถึง การนำผลคะแนนที่ไดจากตารางเปรียบเทียบมาคำนวณตามสูตร ที่กำหนด โดยคิดคำนวณจาก
สูตร = คาน้ำหนัก x คะแนนที่ไดตามตารางเปรียบเทียบ
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4. สวนที่ 3 ข+อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใหผูรับการประเมิน และผูประเมินดำเนินการบันทึก/ระบุขอมูลชื่อ นามสกุล ตำแหนง รอบการประเมินครั้งที่ และประจำปZงบประมาณ พ.ศ. ที่มีการจัดทำ
ขอตกลง แลวลงลายมือชื่อไวเป=นหลักฐาน ตั้งแตตนรอบการประเมิน
5. สวนที่ 4 สรุปผลการประเมิน
- ผลการประเมินตนเอง ใหผูรับการประเมินลงนามรับรองผลการประเมินตนเอง และเอกสาร หรือหลักฐานบงชี้ความสำเร็จ
- ผลการประเมินของผู+ประเมิน ใหผูประเมินสรุปผลการประเมินจากสวนที่ 1 การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของงาน และสวนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ แลวรวมคะแนนผลการ
ประเมิน คะแนนโดยมีหนวย เป=นรอยละ
- ระดับผลการประเมิน ใหผูประเมินระบุระดับผลการประเมิน โดยแบงเป=น 5 ระดับ

- คะแนนที่ได+ตามตารางเปรียบเทียบ ได+แก
ระดับ
ระดับสมรรถนะที่ประเมินได
ที่คาดหวัง
0
1
2
3
1
ได 0 คะแนน ได 4 คะแนน ได 5 คะแนน ได 5 คะแนน
2
ได 0 คะแนน ได 3 คะแนน ได 4 คะแนน ได 5 คะแนน
3
ได 0 คะแนน ได 2 คะแนน ได 3 คะแนน ได 4 คะแนน
4
ได 0 คะแนน ได 1 คะแนน ได 2 คะแนน ได 3 คะแนน
5
ได 0 คะแนน ได 0 คะแนน ได 1 คะแนน ได 2 คะแนน

6. สวนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
ใหผูประเมินกับผูรับการประเมิน ดำเนินการพิจารณากำหนดกิจกรรมในการพัฒนางาน/ สมรรถนะของผูรับการประเมินในรอบการประเมินถัดไป โดยควรเลือก
งาน/สมรรถนะที่ตองการพัฒนาใหดีขึ้น ซึ่งควรเป=นงาน/สมรรถนะ ที่มีผลการประเมินต่ำกวาระดับเป?าหมาย หากไมมี ใหเลือกงาน/สมรรถนะที่ คาดวาจะมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานในอนาคตหรือที่ตองการพัฒนาตามความสนใจสวนตัว ใหดำเนินการ เมื่อสิ้นรอบการประเมินในแตละครั้ง
7. สวนที่ 6 การแจ+งและรับทราบผลการประเมิน
เมื่อสิ้นรอบการประเมินในแตละครั้งใหผูประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานแลวแจงผล การประเมิน ใหผูรับการประเมินทราบเป=นรายบุคล โดยใหผูรับการ
ประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หนึ่งคนลงลายมือชื่อ
เป=นพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย
8. สวนที่ 7 ความเห็นของผู+บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี) เป=นผูพิจารณา และใหความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมิน ปฏิบัติงาน กอนนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
9. สวนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข+าราชการหรือพนักงานสวนท+องถิ่น
ใหประธานกรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงาน สวนทองถิ่น (ปลัด อบจ. หรือปลัดเทศบาล หรือปลัด อบต. แลวแต
กรณี) เป=นผูลงนาม ตามมติหรือความเห็นของการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ กอนนำเสนอนายก อบจ. หรือนายกเทศมนตรี หรือนายก อบต. แลวแตกรณี
10. สวนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.
ในสวนนี้ใหนายก อบจ. หรือนายกเทศมนตรี หรือนายก อบต. เป=นผูพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

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

การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation – ACH)

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

การยึดมั่นในความถูกต+องและจริยธรรม (Integrity-ING)

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

ความเข+าใจในองคกรและระบบงาน (Organization and Process Understanding -OPU)

คำจำกัดความ:การใหบริการที่ดีแกผูรับบริการ หรือประชาชนดวยความใสใจในความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ หรือประชาชน อีกทั้งโดยมุงประโยชน-และความพึงพอใจของผูรับบริการ หรือ
ประชาชนเป=นหลัก
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
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+ปeญหาให+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+บริการที่เป•นประโยชนอยางแท+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

การบริการเป•นเลิศ(Service Mind-SERV)

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
•เอื้อเฟŒ•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

การทางานเป•นทีม (Teamwork-TW)

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: เห็นความจำเป•น 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 3และเตรียมแผนการปรับเปลี่ยนอยางเป•นระบบ
•เตรียมแผนการที่เป=นขั้นเป=นตอนที่ชัดเจนและปฏิบัติไดจริงใหองค-กร หรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
•สรางแรงจูงใจใหผูสนับสนุนและสรางการยอมรับจากผูทาทายใหเห็นโทษของการนิ่งเฉยและเห็นถึงประโยชน-ของการเปลี่ยนแปลงจากสภาวการณ-ป[จจุบันและอยากมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง
นั้น
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และเป•นผู+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

การเป•นผู+นาในการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership-CL)

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+งขาวสารความเป•นไปแกผู+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 1และเป•นผู+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 2และเป•นที่ปรึกษาและให+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 3และประพฤติตนสมกับเป•นผู+นา และเป•นแบบอยางที่ดี (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

ความสามารถในการเป•นผู+นำ (Leadership-LEAD)

คำจำกัดความ:ความตั้งใจหรือความสามารถในการสงเสริม สนับสนุน และการพัฒนาความรูความสามารถผูอื่น โดยมีเจตนามุงเนนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทัง้ เพื่อประโยชน-ของหนวยงาน องค-กร
หรือประโยชน-ในงานของบุคคลเหลานั้น
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: เชื่อมั่นวาผู+อื่นสามารถพัฒนาความรู+ ความสามารถได+ หรือเป‰ดโอกาสให+ผู+อื่นได+รับการพัฒนา
•เปwดโอกาสและสนับสนุนใหผูอื่นไดพัฒนาตนเองตามความประสงค- เพื่อใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง
•แสดงความเชื่อมั่นวาผูอืน่ สามารถจะเรียนรู ปรับปรุงผลงาน และพัฒนาศักยภาพตนเองได
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และสอนงาน และให+คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
•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+างสรรคเพื่อการพัฒนาที่ตอเนื่อง
•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

ความสามารถในการพัฒนาคน (Developing and Coaching-DC)

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

การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking-ST)

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

การกำกับติดตามอยางสม่ำเสมอ (Monitoring and Overseeing-MO)

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+าอยางเป•นระบบ 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+ไขปeญหาแบบมืออาชีพ (Professional Problem Solving –PPS)

คำจำกัดความ:การตระหนักหรือเล็งเห็นโอกาสหรือป[ญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และวางแผน ลงมือกระทาการเพื่อเตรียมใชประโยชน-จากโอกาส หรือป?องกันป[ญหา
ตลอดจนพลิกวิกฤติตางๆ ใหเป=นโอกาส
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: การตอบสนองได+อยางรวดเร็ว และเด็ดเดี่ยวในเหตุวิกฤติ หรือสถานการณจำเป•น
•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

การแก+ปeญหาและดำเนินการเชิงรุก(Problem Solving and Proactiveness-PSP)

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+อมูลอยางเป•นระบบให+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

การค+นหาและการบริหารจัดการข+อมูล (Information Seeking and Management–ISM)

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+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1:ควบคุมอารมณ และความรู+สึกตนเองได+อยางเหมาะสมกับเหตุการณยากลำบาก วิกฤต หรือเหตุการณไมปกติต่ำงๆ 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 หรือเหตุการณไมปกติต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น และ/หรือจัดการอารมณและความรู+สึกของผู+อื่นให+เป•นปกติได+
•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 และจัดการสถานการณที่เกิดขึ้นได+อยางเหมาะสมและให+ความชวยเหลือได+สอดคล+องกับความต+องการของผู+รับบริการ ประชำชน หรือผู+อื่น
•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+อื่นมีความสุข 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+อื่นได+รับประโยชนอยางสูงสุด
•เสียสละ และอุทิศประโยชน-บางสวนขององค-กร เพื่อใหผูรับบริการ ประชาชน หรือผูอื่นไดรับประโยชน-อยางสูงสุด และสอดคลองความตองการอยางแทจริง

การควบคุมและจัดการสถานการณอยางสร+างสรรค(Controlling and Managing Situation-CMS)

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 ออกเป•นประเด็นยอยๆ
•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

การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking-AT)

คำจำกัดความ: ความสามารถในการระบุความเสี่ยง และหาวิธีการป?องกันความเสี่ยง ตลอดจนระแวดระวัง ควบคุม และลดความเสี่ยงในทุกทางที่อาจเกิดขึ้นเพื่อพิทักษ-ผลประโยชนใหแกองค-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+เป•นโอกาสในการดำเนินงาน
•พิจารณาความเสี่ยงดวยมุมมองใหม และหาวิธีแปรความเสี่ยงที่มีอยู หรือที่คาดการณ-ไวใหเป=นโอกาสในการดำเนินงาน
•ใชความเสี่ยงทางการดำเนินงานขององค-กรเป=นเหตุผล หรือแรงกระตุนผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหมๆ เพื่อสรางสรรค-นวัตกรรมใหมๆ ที่เป=นโอกาสในการแขงขันขององค-กร

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management-RISK)

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

การบริหารทรัพยากร (Resource Management-RM)

คำจำกัดความ:ความมุงมั่นที่จะใหความสำคัญกับความปลอดภัย การระวังภัย รวมทั้งการป?องกันภัยตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยรับรูและตระหนักถึงความสำคัญในการป?องกันภัย เหตุ
อันตราย และสาธารณภัยตางๆ ตั้งแตการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันทั่วไป รวมถึงการดำเนินกิจกรรมในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงความสำคัญในการชวยเหลือ การบรรเทาทุกขการฟŒ•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+เห็นถึงความเป•นผู+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

การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย (Safety Mind-SM)

•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 รวมถึงการฟŒ•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 บรรเทาและฟŒ•นฟู ใหมีคุณภาพ เพื่อใหไดสามารถดำเนินการเพื่อสรางความปลอดภัยใหกับองค-กร ชุมชน หรือ
สังคมไดอยางโดดเดนและเกินกวาเป?าหมายที่กำหนดไว
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และประเมินคุณค่ำ และทางเลือก เพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธที่มีผลตอการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว
•สามารถคาดการณ-ป[ญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถประเมินทรัพยากรตางๆ ทางดานการบริหารจัดการสาธารณภัย สำหรับใชเป=นทางเลือกในการดำเนินการเพื่อการป?องกัน
ชวยเหลือ และฟŒ•นฟูสภาพจากการเกิดสาธารณภัยไดอยางเหมาะสมกับสภาพป[ญหาและสถานการณ-ความเปลี่ยนแปลงดานสาธารณภัย
•สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้นในหนวยงานหรือขอบเขตที่รับผิดชอบอันเป=นประโยชน-ตอการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพใน
ระยะยาว
•สนับสนุนใหเกิดการบูรณาการการป?องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขากับทุกกิจกรรมการทางาน
•สนับสนุนการจัดการความรู เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีองค-ความรูที่เพียงพอตอการขับเคลื่อนองค-กร
•สนับสนุนใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธ-เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดขึ้นในระดับชุมชนและสังคม
•เป=นแบบอยางที่ดีของการมีจิตสำนึกความปลอดภัย ทั้งพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การดำเนินกิจกรรมสวนตัวในชีวิตประจำวัน

คำจำกัดความ:เจตนาที่จะกำกับดูแลใหผูอื่นหรือหนวยงานอื่นปฏิบัติใหไดตามมาตรฐาน กฎระเบียบขอบังคับที่กำหนดไวโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ กฎหมาย หรือตามหลัก
แนวทางในวิชาชีพของตนที่มีอยูอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมุงประโยชน-ขององค-กร สังคม และประเทศโดยรวมเป=นสำคัญ ความสามารถนี้อาจรวมถึงการยืนหยัดในสิ่งที่
ถูกตองและความเด็ดขาดในการจัดการกับบุคคลหรือหนวยงานที่ฝ}าฝŒนกฎเกณฑ- 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}าฝŒนกฎเกณฑ- ระเบียบ นโยบายหรือมาตรฐานที่ตั้งไวไปปรับปรุงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพให
เขาเกณฑ-มาตรฐาน แมวาผลของการตัดสินใจอาจสรางศัตรูหรือกอความไมพึงพอใจใหแกผูที่เกี่ยวของหรือเสียประโยชน•กลายอมรับความผิดพลาดและจัดการความความผิดพลาดที่จัดทำลงไป
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และจัดการกับผลงานไมดีหรือสิ่งผิดกฎระเบียบอยางเด็ดขาดตรงไปตรงมา
•ใชวิธีเผชิญหนาอยางเปwดเผยตรงไปตรงมาเมื่อผูอื่นหรือหนวยงานภายใตการกำกับดูแล มีป[ญหาผลงานไมดีหรือทาผิดกฎระเบียบอยางรายแรง
•ยืนหยัดพิทักษ-ผลประโยชน-ตามกฎเกณฑ-ขององค-กร แมในสถานการณ-ที่อาจเสี่ยงตอความมั่นคงในตำแหนงหนาที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวิต

การยึดมั่นในหลักเกณฑ (Acts with Integrity-AI)

คำจำกัดความ:ความสามารถในการวางแผนอยางเป=นหลักการ โดยเนนใหสามารถนำไปปฏิบัติไดจริงและถูกตอง รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการโครงการตางๆ ในความ
รับผิดชอบใหสามารถบรรลุเป?าหมายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: วางแผนงำนออกเป•นสวนยอยๆ
•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+านั้นอยางเป•นระบบ
•ปรับกลยุทธ-และวางแผนอยางรัดกุมและเป=นระบบใหเขากับสถานการณ-ที่เกิดขึ้นอยางไมคาดคิด เพื่อแกป[ญหา อุปสรรค หรือสรางโอกาสนั้นอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค-เป?าหมายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

การวางแผนและการจัดการ(Planning and Organizing-PO)

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

การวิเคราะหและการบูรณาการ (Synthesis Thinking -ST)

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

•เป=นตัวกลาง หรือศูนย-กลางในการรวมพลังทุกภาคสวนและผลักดันการดำเนินการตางๆ รวมกัน เพื่อใหเกิดผลกระทบ (Impact) ในวงกวาง และเกิดประโยชน-แกหนวยงาน องค-กร ประชาชน หรือสังคม
•วางแผนและกำหนดแนวทาง กระบวนการ และกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวน รวมทั้งประเมินศักยภาพของทุกภาคสวนอยางรอบดาน เพื่อใหแนใจวาสามารถดึงการมีสวนรวมและศักยภาพในการดาเนิน
งานตางๆ ใหเกิดผลกระทบในวงกวางที่มีประโยชน-อยางแทจริง

คำจำกัดความ:การตระหนัก เต็มใจ ยอมรับ และเปwดโอกาสใหผูอื่น ประชาชน เครือขาย กลุมบุคคล หรือหนวยงานตางๆ เขามามีสวนรวมในการดาเนินงานของหนวยงาน หรือองค-กร เพื่อสรางและ
สงเสริมใหเกิดกระบวนการและกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางแทจริงและยั่งยืน
ระดับที่ 0:ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
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 และเป‰ดโอกาสให+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

การสร+างให+เกิดการมีสวนรวมในทุกภาคสวน (Building Participation-BP)

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

การสั่งสมความรู+และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ (Collecting Professional Knowledge and Expertise-CPKE)

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+าใจความจาเป•น 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-ใชในหนวยงานใหเกิดประโยชนระดับที่ 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

การให+ความรู+และการสร+างสัมพันธ (Providing Knowledge and Building Relationships-PKBR)

•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

คำจำกัดความ:ความสามารถในการรับฟ[งและเขาใจบุคคลหรือสถานการณ- และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนและตอบสนองใหสอดคลองกับสถานการณ-หรือกลุมคนที่หลากหลายไดอยาง
สรางสรรค-ในขณะที่ยังคงปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป?าหมายที่ตั้งไว
ระดับที่ 0: ไมแสดงสมรรถนะด+านนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1: มีความยืดหยุนในการปฏิบัติหน+าที่
•เขาใจความหมายของผูติดตอสื่อสารและสามารถปรับการทำงานใหคลองตัวและสอดคลองกับความตองการได
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่1 และเข+าใจบุคคลหรือสถานการณได+งายและพร+อมยอมรับความจำเป•นที่จะต+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+าใจผู+อื่นและตอบสนองอยางสร+างสรรค (Understanding People and Creative Responding-UPCR)

•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 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และหมั่นศึกษา ติดตามความเคลื่อนไหวตางๆ อยางใกล+ชิด และมีความรู+ และความเข+าใจที่เฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น และมีความสำคัญ
โดยตรงประชำชน พื้นที่ และระบบการเมืองท+องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ

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 หรือสรางประโยชนใหแกพื้นที่ที่รับผิดชอบไดอยางถูกตอง และเหมาะสม

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู+ และความเข+าใจในเรื่องทั่วๆ ไปที่เกี่ยวข+องกับประชำชน พื้นที่ และระบบการเมืองท+องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ
•มีความเขาใจในเรื่องทั่วไปๆ ที่เกี่ยวของกับประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองทองถิ่นในพื้นทีใ่ นพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ เชน ลักษณะการประกอบการอาชีพ สภาพแวดลอมทั่วไป การ

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

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

ความเข+าใจพื้นที่และการเมืองท+องถิ่น(Understanding of Local Area and Politics-ULAP)

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

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-

ความคิดสร+างสรรค (Innovation-INV)

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

ความละเอียดรอบคอบและความถูกต+องของงาน (Accuracy and Order-AO)

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

จิตสำนึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดล+อม(Environmental Responsibility-ER)

•สื่อสาร และถายทอดวิสัยทัศน-ดานสังคมและสิ่งแวดลอมของหนวยงานดวยวิธีสรางแรงบันดาลใจ และความรวมแรงรวมใจใหเจาหนาที่ในหนวยงานบรรลุวิสัยทัศน-นั้น
•คิดนอกกรอบ นำเสนอความคิดใหมเพื่อใชกำหนดนโยบายดานสังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อประโยชน-ตอสังคมไทยหรือสิ่งแวดลอมโดยรวม อยางที่ไมมีผูใดคิดมากอน
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และเป•นผู+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

คำจำกัดความ:การใชวาทศิลป—และกลยุทธ-ตางๆ ในการสื่อสาร เจรจา โนมนาวเพื่อใหผูอื่นดำเนินการใดๆ ตามที่ตนหรือหนวยงานประสงคระดับที่ 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+ฟeงเป•นสำคัญ
•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

ศิลปะการโน+มน+าวจูงใจ(Communication & Influencing-CI)

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 ที่เป•นประโยชนให+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 หรือทองถิ่นที่รับผิดชอบอยางสม่ำเสมอ
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

สร+างสรรคเพื่อประโยชนของท+องถิ่น (Creating Local Benefits-CLB)

