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คู่มือสมรรถนะสำหรับข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่นนี้ จัดทำขึ้นเพื่ออธิ บำยควำมหมำย
ของสมรรถนะและอธิ บำยรำยละเอี ยดของระดับสมรรถนะที่ จ ำเป็ นส ำหรั บข้ำ รำชกำรส่ ว น
ท้องถิ่นตำมที่ สปร. ได้ทำกำรวิจยั และรำยงำนกำรวิเครำะห์และกำรจัดทำต้นแบบสมรรถนะ
(Competency Model) ของข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่น ตำมโครงกำรศึกษำวิจยั กำรปรับปรุ งระบบ
จำแนกตำแหน่ งและค่ ำตอบแทนของข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่ น เพื่อจะได้เป็ นแนวทำงสำหรั บ
ผูป้ ฏิบตั ิงำนด้ำนกำรบริ หำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในกำรกำหนดสมรรถนะ
ที่จำเป็ นสำหรับตำแหน่งต่ำงๆ โดยได้จดั ทำเป็ นรวม 3 เล่ม ได้แก่
1. คู่มือสมรรถนะหลัก
2. คู่มือสมรรถนะประจำผูบ้ ริ หำร
3. คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงำน
ส ำหรั บ คู่ มื อ “สมรรถนะประจ าต าแหน่ งงาน” เล่ ม นี้ ได้ จ ัด ท ำขึ้ นโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่ออธิ บำยควำมหมำยของสมรรถนะประจำตำแหน่ งงำน (สำหรับประเภททัว่ ไป
และประเภทวิชำกำร) โดยมีสมรรถนะทั้งหมด 22 สมรรถนะ
เพื่อให้ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรบริ หำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ศึกษำทำควำมเข้ำใจ และใช้ประกอบกำรกำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่ ง
งำน กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ และกำหนดระดับสมรรถนะให้เป็ นไปอย่ำงถูกต้องตำมคำจำกัด
ควำมของสมรรถนะที่ จะได้มีกำรนำมำใช้ในระบบจำแนกตำแหน่ งใหม่ของข้ำรำชกำรส่ วน
ท้องถิ่น (ระบบแท่ง) ให้เป็ นไปอย่ำงถูกต้องและเป็ นมำตรฐำนเดียวกัน
....................................................................................
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ด้วยมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งใหม่ตำมระบบแท่ง (Broadband) ที่จะนำมำใช้กบั
ข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่น จะมีกำรกำหนดตำมสำยงำนที่ได้มีกำรยุบ หรื อเพิ่มสำยงำน โดยจะมีกำร
กำหนดรู ปแบบมำตรฐำนเพื่อจัดทำมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ งใหม่ โดยใช้วิธี Role Profiling
เป็ น 3 ส่ วน ซึ่งจะคล้ำยคลึงกับของข้ำรำชกำรพลเรื อน ประกอบด้วย
ส่ วนที่หนึ่ง หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (Key Accountabilities) จะเป็ นกำรกำหนดว่ำ
ตำแหน่งงำนนั้น จะต้องบรรลุผลสำเร็ จด้ำนใดบ้ำง จึงจะถือว่ำบรรลุวตั ถุประสงค์ของงำนประจำ
ตำแหน่งนั้น
ส่ วนที่สอง กรอบคุณวุฒิ (Knowledge and Experiences) จะเป็ นกำรกำหนดว่ำผูท้ ี่
จะมำดำรงตำแหน่งงำนนั้น ต้องมีคุณสมบัติ เชิงคุณวุฒิกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในระดับใดที่
จำเป็ นและเพียงพอแก่กำรปฏิบตั ิงำนประจำตำแหน่งให้สัมฤทธิ ผล ไม่ต่ำหรื อสู งเกินควำมจำเป็ น
ของระดับงำนในตำแหน่งนั้น
ส่ วนที่ สำม กรอบควำมรู ้ ทักษะ และสมรรถนะ (Skills and Competencies) จะ
เป็ นกำรกำหนดว่ำตำแหน่ งงำนต่ำงๆ ต้องกำรควำมรู ้ ทักษะ และสมรรถนะแบบใดที่จำเป็ นใน
กำรปฏิบตั ิงำนให้ได้ผลงำนที่ดี
ดังนั้น เพื่อให้กำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นไป
อย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ และข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่ นปฏิ บตั ิ งำนอย่ำงมี คุณภำพ จึ งได้มีกำรกำหนด
ต้นแบบสมรรถนะที่ จำเป็ นสำหรั บตำแหน่ งข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่ น เพื่อใช้เป็ นแนวทำงกำหนด
สมรรถนะที่จำเป็ นสำหรับตำแหน่ งงำนขึ้น โดยในแต่ละสมรรถนะจะต้องมีกำรกำหนดพฤติกรรม
บ่งชี้ หรื อตัวอย่ำงพฤติกรรม เพื่อแสดงสมรรถนะที่เหมำะสมของแต่ละระดับ เพื่อให้กำรกำหนดตัว
บ่งชี้ พฤติกรรมหรื อตัวอย่ำงพฤติกรรมเป็ นไปอย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนที่กำหนดขึ้น จึงจัดทำคู่มือ
กำรก ำหนดสมรรถนะข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่ น “คู่ มื อสมรรถนะประจ าต าแหน่ งงาน” โดยมี
จุ ดมุ่ งหมำย เพื่ ออธิ บำยค ำจ ำกัดควำมของสมรรถนะประจ ำต ำแหน่ งงำนและรำยละเอี ยดของ
สมรรถนะในแต่ละระดับ เพื่อให้ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรบริ หำรงำนบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น และผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ศึก ษำทำควำมเข้ำ ใจเกี่ย วกับสมรรถนะประจำตำแหน่ ง งำน
ทั้ง 22 รำยกำร และใช้เ ป็ นแนวทำงในกำรกำหนดสมรรถนะดังกล่ำวได้อย่ำงถูกต้องและเป็ น
มำตรฐำนเดี ยวกัน โดยจะได้อธิ บำยคำจำกัดควำมในแต่ละระดับว่ำมี รำยละเอี ยดและจุดเน้น
อย่ำงไร เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ
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สมรรถนะประจ ำต ำแหน่ ง งำน หมำยถึ ง คุ ณ ลัก ษณะเชิ ง พฤติ ก รรมที่ ก ำหนด
เฉพำะสำหรับสำยงำนหรื อกลุ่มงำนที่ปฏิบตั ิ เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มให้ขำ้ รำชกำรท้องถิ่นใน
สำยงำนหรื อกลุ่มงำนนั้นๆ มีพฤติกรรมที่เหมำะสมแก่กำรปฏิบตั ิงำนให้สำมำรถปฏิบตั ิงำนใน
หน้ำที่ที่รับผิดชอบได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด โดยสมรรถนะประจำตำแหน่ งงำน
ประกอบด้วย
1. กำรคิดวิเครำะห์
2. กำรค้นหำและกำรจัดกำรฐำนข้อมูล
3. กำรแก้ไขปัญหำแบบมืออำชีพ
4. ศิลปะกำรโน้มน้ำวจูงใจ
5. กำรให้ควำมรู ้และกำรสร้ำงสัมพันธ์
6. กำรแก้ไขปัญหำและกำรดำเนินกำรเชิงรุ ก
7. กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
8. กำรบริ หำรทรัพยำกร
9. กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
10. กำรวิเครำะห์และกำรบูรณำกำร
11. ควำมละเอียดรอบคอบและควำมถูกต้องของงำน
12. กำรยึดมัน่ ในหลักเกณฑ์
13. กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่ วมในทุกภำคส่ วน
14. ควำมคิดสร้ำงสรรค์
15. กำรมุ่งควำมปลอดภัยและกำรระวังภัย
16. กำรกำกับติดตำมอย่ำงสม่ำเสมอ
17. กำรสั่งสมควำมรู ้และควำมเชี่ยวชำญในสำยอำชีพ
18. กำรควบคุมและจัดกำรสถำนกำรณ์อย่ำงสร้ำงสรรค์
19. จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
20. ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
21. สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
22. ควำมเข้ำใจผูอ้ ื่นและตอบสนองอย่ำงสร้ำงสรรค์
............................................................................................
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กำรพิจำรณำระดับสมรรถนะประจำตำแหน่ งงำน ควรต้องถึงมิติ (Dimension) ของ
ระดับที่แตกต่ำงกันไปของแต่ละสมรรถนะ โดยมิติที่มกั ใช้ในกำรพิจำรณำระดับสมรรถนะมี 4 มิติที่
มีลกั ษณะเฉพำะของแต่ละมิติ มีรำยละเอียด ดังนี้
1. ระดั บ ความเข้ มข้ น หรื อความสมบู รณ์ ของกิ จ กรรม (Intensity or
Completeness of Action) เป็ นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมตั้งใจที่ทุ่มเทลงไป และควำมสมบูรณ์
ของกำรกระทำที่เกิดขึ้นเพื่อให้ควำมตั้งใจนั้นเป็ นจริ ง
ตัวอย่ าง
สมรรถนะ “กำรแก้ไขปั ญหำแบบมืออำชี พ” ” ควำมเข้มข้นหรื อควำมสมบูรณ์
ของพฤติกรรม ได้แก่ กำรกระตือรื อร้นในกำรศึกษำหำควำมรู ้หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในระดับที่ 1
ไปจนถึงกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล และหำเหตุผลตำมแนวคิด และหลักกำรในวิชำชีพในระดับที่ 2 และ
วำงแผน และทดลองใช้วธิ ีกำร องค์ควำมรู ้ หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในระดับที่ 3 เป็ นต้น
2. ระดับของผลกระทบ (Size of Impact) หมำยถึงผลกระทบที่เกิดจำกกำรกระทำ
ซึ่ งอำจหมำยถึงทั้งบุคคลที่รับกำรประเมิน บุคคลอื่น กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ส่ วนรำชกำร องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ขนำดของโครงกำร หรื อขอบเขตควำมรุ นแรงของปัญหำ เป็ นต้น
ตัวอย่ าง
สมรรถนะ “กำรยึดมัน่ ในหลักเกณฑ์” ระดับของผลกระทบ ได้แก่ กำรปฏิ บตั ิ
หน้ำที่ดว้ ยควำมโปร่ งใส ถูกต้องทั้งตำมหลักกฎหมำยระเบียบข้อบังคับในระดับที่ 1 ไปจนถึง
กำรไม่บิดเบือน ให้ตนเอง หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชำหรื อคนรู ้จกั หรื อหน่วยงำนหำกมีกำรดำเนินกำร
ที่ยอมรับไม่ได้ ในระดับ 2 และเพิ่มระดับผลกระทบจำกกำรยึดหมัน่ ในหลักเกณฑ์ที่อำจสร้ำง
ศัตรู หรื อก่อควำมไม่พึงพอใจให้แก่ผเู ้ กี่ยวข้องหรื อเสี ยประโยชน์ในระดับ 4 เป็ นต้น
3. ระดั บ ความซั บ ซ้ อนของพฤติ ก รรม (Complexity) หมำยถึ ง กำรน ำปั จ จัย
หลำกหลำยมำพิจำรณำตัดสิ นใจ ตั้งแต่สิ่งของ บุคคล ข้อมูล แนวคิด หรื อสำเหตุต่ำงๆ ซึ่งเป็ นกำร
แสดงถึงสมรรถนะของสมรรถนะบำงประเภท ส่ วนใหญ่จะพบพฤติกรรมนี้ ในสมรรถนะกลุ่ม
ควำมคิด
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ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ

ำห

น่า

ย

ตัวอย่ าง
สมรรถนะ “การคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละบู ร ณาการ” เป็ นควำมสำมำรถในกำรคิ ด
วิเครำะห์ที่ซบั ซ้อน เริ่ มตั้งแต่นอ้ ยจำกกำรวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค มำแตกเป็ นประเด็นย่อยๆ ใน
ระดับ 1 และเพิ่มมำกขึ้นในระดับ 2 ระดับ 3 โดยสำมำรถประยุกต์ทฤษฎีหรื อแนวคิดที่ซบั ซ้อน
มำแยกแยะข้อดีขอ้ เสี ยในกำรปฏิบตั ิงำนขององค์กร เป็ นต้น
หรื อ สมรรถนะ “ความคิดสร้ างสรรค์ ” ควำมซับซ้อนเริ่ มจำกกำรยอมรับและ
ปรับตัวต่อสิ่ งใหม่ หรื อกำรแสดงควำมสงสัยใคร่ รู้ในระดับ 1 ไปจนถึงควำมซับซ้อนที่เพิ่มมำก
ขึ้นในระดับ 2 ระดับ 3 โดยสำมำรถปรับปรุ งกระบวนกำรทำงำนหรื อกำรประยุกต์องค์ควำมรู ้
ทฤษฎี แนวคิด มำเสนอทำงเลือกหรื อสร้ำงสรรค์แนวทำงใหม่ๆ ในกำรทำงำน เป็ นต้น
4. ระดับของความพยายามที่ใส่ ลงไป (Amount of Effort) หมำยถึงปริ มำณของ
ควำมพยำยำมที่ใส่ ลงไป หรื อปริ มำณเวลำที่ทุ่มเทลงไปในกำรทำงำน
ตัวอย่ าง
สมรรถนะ “การค้ นหาและการบริ หารจัดการข้ อมูล” เริ่ มตั้งแต่ระดับ 1 ซึ่ งเป็ น
ควำมพยำมในกำรหำข้อมูลโดยกำรถำมจำกผูเ้ กี่ยวข้องและแสดงผลข้อมูลเบื้องต้นได้ แล้วใช้
ควำมพยำยำมมำกขึ้นในระดับ 2 ในกำรสื บเสำะปั ญหำสถำนกำรณ์อย่ำงลึกซึ้ งกว่ำกำรตั้งคำถำม
และใช้ควำมพยำมในเชิงลึกมำกขึ้นในระดับ 3 โดยกำรค้นหำหรื อสอบถำมเจำะลึกเพื่อหำข้อมูล
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เข้ำใจในเชิงลึกมำกขึ้น เป็ นต้น

แจ
ก

กำรนำต้นแบบสมรรถนะไปใช้ ปั ญหำอำจจะเกิดในกรณี ของกำรนำเหตุกำรณ์ใน
กำรทำงำนจริ งมำเปรี ยบเทียบกับระดับของสมรรถนะ เช่ น กำรค้นหำหรื อสอบถำมเจำะลึกเพื่อ
หำข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องนั้น หำกผูร้ ับกำรประเมินไม่ได้แสดงควำมพยำยำมในกำรวำงระบบสื บค้น
ในเชิ งลึ กอย่ำงต่ อเนื่ อง ก็ไม่อำจถื อว่ำผูร้ ั บกำรประเมิ นได้สมรรถนะเรื่ องกำรค้นหำและกำร
บริ ห ำรจัด กำรข้อ มู ล ในระดับที่ 5 เป็ นต้น ดัง นั้น กำรพิ จ ำรณำระดับ ของสมรรถนะจึ ง ควร
พิจำรณำในหลำยๆ มิติ ประกอบกันด้วย
............................................................................................
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ม

คาจากัดความและตัวอย่ างพฤติกรรมบ่ งชี้
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สมรรถนะ “การคิดวิเคราะห์ ”
(Analytical Thinking- AT)
คาจากัดความ

ควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเข้ำ ใจในสถำนกำรณ์ ประเด็น ปั ญ หำ โดยคิ ด
วิ เ ครำะห์ อ อกเป็ นส่ ว นย่ อ ยๆ เป็ นรำยกำร หรื อ เป็ นขั้น ตอน และเห็ น ควำมสั ม พัน ธ์ ข อง
สถำนกำรณ์ ประเด็น หรื อ ปั ญ หำที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยรู ้ ถึ ง สำเหตุ และผลกระทบของสถำนกำรณ์
ประเด็น หรื อปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้

ำห

ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน

น่า

ย

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่ งชี้

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ

ระดับที่ 1: แตกและแยกแยะปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ
ออกเป็ นประเด็นย่ อยๆ
• แยกแยะหรื อแตกปัญหำ แนวคิด ประเด็น สถำนกำรณ์ หลักกำร ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็ น
ประเด็นย่อยๆ โดยยังไม่คำนึงถึงลำดับควำมสำคัญ
• จัดทำและระบุรำยกำรหรื อปัญหำ แนวคิด ประเด็น สถำนกำรณ์ หลักกำร ทฤษฎีต่ำงๆ
เป็ นข้อๆ แต่อำจยังไม่ได้จดั ลำดับก่อนหลัง

แจ
ก

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดลาดับความสาคัญของประเด็น ปัญหา แนวคิด
ประเด็น สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ได้
• แยกแยะหรื อแตกปัญหำ แนวคิด ประเด็น สถำนกำรณ์ หลักกำร ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็ น
ประเด็นย่อยๆ และจัดเรี ยงงำน กิจกรรมต่ำงๆ ตำมลำดับควำมสำคัญก่อนหลังเพื่อ
ประโยชน์ในกำรดำเนินกำรต่อไปตำมควำมเร่ งด่วนหรื อควำมจำเป็ น
• เข้ำใจและระบุข้ นั ตอน ลำดับก่อนหลังของประเด็นต่ำงๆ ได้ ตั้งข้อสังเกต ระบุ
ข้อบกพร่ องของขั้นตอนงำนได้อนั เป็ นผลจำกควำมเข้ำใจในลำดับควำมสำคัญหรื อ
ลำดับก่อนหลังของสิ่ งต่ำงๆ
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ระดับที่ 3: แสดงวามสามารถระดับที่ 2 และเข้ าใจและเชื่ อมโยงความสั มพันธ์ เบื้องต้ นของ
ปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ได้
• เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์อย่ำงง่ำยๆ ระหว่ำงเหตุและผลที่ก่อให้เกิดเป็ นปัญหำได้
• ระบุได้วำ่ อะไรเป็ นเหตุเป็ นผลแก่กนั ในสถำนกำรณ์หนึ่งๆ หรื อแยกแยะข้อดีขอ้ เสี ย
ของประเด็นต่ำงๆ ได้
• อธิบำยเหตุผลควำมเป็ นมำ แยกแยะข้อดี และข้อเสี ยของปัญหำ สถำนกำรณ์ ฯลฯ เป็ น
ประเด็นต่ำงๆ ได้อย่ำงมีเหตุมีผล

นั้น

ห้า

มจ

ำห

น่า

ย

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้ าใจและเชื่ อมโยงความสั มพันธ์ ทซี่ ับซ้ อนของ
ปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ได้
• แยกแยะและเชื่อมโยงประเด็น ปัญหำ หรื อปัจจัยต่ำงๆ ที่ซบั ซ้อนได้ในหลำยๆ แง่มุม
เช่น เหตุ ก. นำไปสู่ เหตุ ข. เหตุ ข. นำไปสู่ เหตุ ค. และนำไปสู่ เหตุ ง. ฯลฯ
• แยกแยะองค์ประกอบต่ำงๆ ของประเด็น ปัญหำที่มีเหตุปัจจัยเชื่อมโยงซับซ้อนเป็ น
รำยละเอียดในชั้นต่ำงๆ อีกทั้งวิเครำะห์วำ่ แง่มุมต่ำงๆ ของปัญหำหรื อสถำนกำรณ์
หนึ่งๆ สัมพันธ์กนั อย่ำงไร คำดกำรณ์วำ่ จะมีโอกำส หรื ออุปสรรคอะไรบ้ำง

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้ เทคนิคและความรู้ เฉพาะด้ านในการคิดวิเคราะห์
• ประยุกต์ใช้ควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญ เทคนิคเฉพำะด้ำน เช่น หลักสถิติข้ นั สู ง ควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะสำขำที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรมำวิเครำะห์ประเด็น หรื อ
ปัญหำต่ำงๆ ในงำนอันทำให้ได้ขอ้ สรุ ปหรื อคำตอบที่ไม่อำจบรรลุได้ดว้ ยวิธีปรกติ
ธรรมดำทัว่ ไป
• วิเครำะห์ปัญหำในแง่มุมที่ลึกซึ้งถึงปรัชญำแนวคิดเบื้องหลังของประเด็นหรื อทำงเลือก
ต่ำงๆ ที่ซบั ซ้อนเหล่ำนั้น
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สมรรถนะ “การค้ นหาและการบริหารจัดการข้ อมูล”
(Information Seeking and Management– ISM)
คาจากัดความ

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่ งชี้

มจ

ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน

ำห

น่า

ย

ควำมสำมำรถในกำรสื บเสำะ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเฉพำะเจำะจง กำรไขปมปริ ศนำโดย
ซักถำมโดยละเอียด หรื อแม้แต่ กำรหำข่ ำวทัว่ ไปจำกสภำพแวดล้อมรอบตัวโดยคำดว่ำอำจมี
ข้อมูลที่จะเป็ นประโยชน์ต่อไปในอนำคต และนำข้อมูลที่ได้มำนั้นมำประมวลและจัดกำรอย่ำงมี
ระบบ คุ ณลักษณะนี้ อำจรวมถึ งควำมสนใจใคร่ รู้เ กี่ ยวกับสถำนกำรณ์ ภู มิหลัง ประวัติควำม
เป็ นมำ ประเด็น ปัญหำ หรื อเรื่ องรำวต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อจำเป็ นต่องำนในหน้ำที่

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

ระดับที่ 1: หาข้ อมูลในระดับต้ นและแสดงผลข้ อมูลได้
• สำมำรถหำข้อมูลโดยกำรถำมจำกผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยตรง กำรใช้ขอ้ มูลที่มีอยู่ หรื อหำจำก
แหล่งข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้วและสรุ ปผลข้อมูลเพื่อแสดงผลข้อมูลในรู ปแบบต่ำงๆ เช่น กรำฟ
รำยงำน ได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน

แจ
ก

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใช้ วธิ ีการสื บเสาะหาข้ อมูลเพื่อจับประเด็นหรื อแก่น
ความของข้ อมูลหรื อปัญหาได้
• สำมำรถสื บเสำะปัญหำหรื อสถำนกำรณ์อย่ำงลึกซึ้งกว่ำกำรตั้งคำถำมตำมปรกติธรรมดำ
หรื อสื บเสำะจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ เพื่อให้ได้มำซึ่งแก่นหรื อประเด็นของเนื้อหำ และนำแก่น
หรื อประเด็นเหล่ำนั้นมำจัดกำรวิเครำะห์ ประเมินผลให้เกิดข้อมูลที่ลึกซึ้งมำกที่สุด
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และหาข้ อมูลในเบื้องลึก (Insights)
• ค้นหำหรื อสอบถำมเจำะลึกอย่ำงต่อเนื่อง (เช่น จำกหนังสื อ หนังสื อพิมพ์ นิตยสำร
ระบบสื บค้นโดยอำศัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนแหล่งข่ำวต่ำงๆ) เพื่อให้เข้ำใจถึง
มุมมองทัศนะควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง ต้นตอของสถำนกำรณ์ ปัญหำ หรื อโอกำสที่ซ่อน
เร้นอยูใ่ นเบื้องลึก และนำควำมเข้ำใจเหล่ำนั้นมำประเมินผล และตีควำมเป็ นข้อมูลได้
อย่ำงถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิงำนสู งสุ ด
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ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสื บค้ นข้ อมูลอย่ างเป็ นระบบให้ เชื่ อมต่ อข้ อมูลที่
ขาดหายไปหรื อคาดการณ์ ได้ อย่ างมีนัยสาคัญ
• จัดทำกำรวิจยั โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลที่มีอยูห่ รื อสื บค้นจำกแหล่งข้อมูลที่แปลกใหม่
แตกต่ำงจำกปรกติธรรมดำทัว่ ไปอย่ำงเป็ นระบบหรื อเป็ นไปตำมหลักกำรทำงสถิติ และ
นำผลที่ได้น้ นั มำเชื่อมต่อข้อมูลที่ขำดหำยไป หรื อพยำกรณ์หรื อสร้ำงแบบจำลอง
(model) หรื อสร้ำงระบบ (system formula) ได้อย่ำงถูกต้องและเป็ นระบบ

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ

ำห

น่า

ย

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบการสื บค้ น เพื่อหาข้ อมูลอย่ างต่ อเนื่อง
• วำงระบบกำรสื บค้น เพื่อให้มีขอ้ มูลที่ทนั เหตุกำรณ์ป้อนเข้ำมำอย่ำงต่อเนื่องและ
สำมำรถออกแบบ เลือกใช้ หรื อประยุกต์วธิ ีกำรในกำรจัดทำแบบจำลองหรื อระบบต่ำงๆ
ได้อย่ำงถูกต้องและมีนยั สำคัญ
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สมรรถนะ “การแก้ ไขปัญหาแบบมืออาชีพ”
(Professional Problem Solving – PPS)
คาจากัดความ

ควำมสำมำรถในวิเครำะห์ปัญหำหรื อเล็งเห็นปั ญหำ พร้ อมทั้งลงมื อจัดกำรกับ
ปั ญหำนั้นๆ อย่ำงมีขอ้ มูล มีหลักกำร และสำมำรถนำควำมเชี่ยวชำญ หรื อแนวคิดในสำยวิชำชี พ
มำประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ

ย

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่ งชี้

ำห

น่า

ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ

ระดับที่ 1: ติดตามหาความรู้ และแนวคิดใหม่ ๆ ในสายวิชาชีพ เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ และ
แก้ไขปัญหาระยะสั้ นทีเ่ กิดขึน้
• กระตือรื อร้นในกำรศึกษำหำควำมรู ้หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสำขำอำชีพของตนหรื อ
ในงำนของหน่วยงำน เพื่อนำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรแก้ไขปัญหำ
• ใช้ควำมรู ้ในสำยอำชีพของตนในกำรลงมือแก้ไข เมื่อเล็งเห็นปัญหำหรื ออุปสรรคโดย
ไม่รอช้ำ

แจ
ก

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และวิเคราะห์ และตัดสิ นใจอย่ างมีข้อมูลและ
เหตุผลในการจัดการปัญหาทีเ่ กิดขึน้
• วิเครำะห์ขอ้ มูล และหำเหตุผลตำมแนวคิด และหลักกำรในวิชำชีพ เพื่อตัดสิ นใจ
ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นอย่ำงมีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
• พลิกแพลงหรื อประยุกต์แนวทำงในกำรแก้ปัญหำ โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูล หลักกำร และ
แนวคิดในสำยวิชำชีพ หรื อประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
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ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวิเคราะห์ ปัญหาทีผ่ ่ านมา และวางแผนล่วงหน้ า
อย่างเป็ นระบบ เพื่อป้ องกันหรื อหลีกเลีย่ งปัญหา
• วิเครำะห์ขอ้ มูล ปัญหำ หรื อสถำนกำรณ์ได้อย่ำงรอบด้ำน (โดยอำศัยประสบกำรณ์ และ
ควำมเชี่ยวชำญที่สั่งสมมำในสำยอำชีพ) รวมทั้งวำงแผน และคำดกำรณ์ผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นอย่ำงเป็ นระบบ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงปั ญหำที่อำจเกิดขึ้น
• วำงแผน และทดลองใช้วธิ ีกำร องค์ควำมรู ้ หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสำยอำชีพ ในกำร
ป้องกัน หลีกเลี่ยงหรื อแก้ไขปัญหำให้เกิดขึ้นในหน่วยงำนหรื อองค์กร

นั้น

ห้า

มจ

ำห

น่า

ย

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และผสมผสานแนวคิดในเชิงสหวิทยาการ
เพื่อหลีกเลีย่ ง ป้ องกันหรื อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว
• วิเครำะห์ และผสมผสำนศำสตร์หลำยๆ แขนง (โดยอำศัยประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญ
ที่ท้ งั กว้ำงและลึก รวมทั้งควำมสำมำรถพิเศษ (Charisma)) เพื่อแก้ไขปัญหำซึ่งมีควำม
ซับซ้อนในระยะสั้นและเตรี ยมกำรป้องกันหรื อหลีกเลี่ยงปัญหำในระยะยำวได้
• คิดนอกกรอบ ริ เริ่ มโครงกำร หรื อกระบวนกำรทำงำนต่ำงๆ ในลักษณะบูรณำกำรหลำย
หน่วยงำน/หลำยวิชำชีพ เพื่อแก้ไขปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลีย่ นหรื อสร้ างความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ/
สหวิทยาการ เพื่อแก้ไขและหลีกเลีย่ งปัญหาอย่ างยัง่ ยืน
• ปรับเปลี่ยน (Reshape) องค์กรให้มีกำรบูรณำกำรในเชิงวิชำชีพ หรื อให้มีควำม
เชี่ยวชำญในสำยอำชีพอย่ำงแท้จริ ง เพื่อให้สำมำรถแก้ไข ป้องกันและหลีกเลี่ยงปั ญหำที่
มีผลกระทบสู งหรื อมีควำมซับซ้อนสู งขององค์กรได้อย่ำงยัง่ ยืน
• เป็ นผูน้ ำที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็ นผูเ้ ชี่ยวชำญในสำยอำชีพที่สำมำรถป้องกัน และ
หลีกเลี่ยงปั ญหำที่มีผลกระทบเชิงนโยบำย และกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพสู งสุ ด หรื อสำมำรถแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบ แปรวิกฤติให้เป็ นโอกำส
และเกิดประโยชน์อย่ำงยัง่ ยืนแก่องค์กรในระยะยำว
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สมรรถนะ “ศิลปะการโน้ มน้ าวจูงใจ”
(Communication & Influencing- CI)
คาจากัดความ

กำรใช้ว ำทศิ ลป์ และกลยุทธ์ต่ ำ งๆ ในกำรสื่ อสำร เจรจำ โน้ม น้ำ วเพื่ อให้ผูอ้ ื่ น
ดำเนินกำรใดๆ ตำมที่ตนหรื อหน่วยงำนประสงค์

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่ งชี้

น่า

ย

ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน

นั้น

ห้า

มจ

ำห

ระดับที่ 1: นาเสนอข้ อมูลอย่ างตรงไปตรงมา
• นำเสนอข้อมูล อธิบำย ชี้แจงรำยละเอียดแก่ผฟู ้ ังอย่ำงตรงไปตรงมำโดยอิงข้อมูลที่มี
อยู่ แต่อำจยังมิได้มีกำรปรับใจควำมและวิธีกำรให้สอดคล้องกับควำมสนใจและ
บุคลิกลักษณะของผูฟ้ ัง

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเจรจาโน้ มน้ าวใจโดยอาศัยหลักการและเหตุผล
• เตรี ยมกำรนำเสนอข้อมูลเป็ นอย่ำงดี และใช้ควำมพยำยำมเจรจำโน้มน้ำวใจโดยยก
หลักกำรและเหตุผลที่เกี่ยวข้องมำประกอบกำรนำเสนออย่ำงมีข้ นั ตอน
• ใช้ควำมพยำยำมเจรจำโน้มน้ำวใจโดยยกหลักกำรและเหตุผลที่เกี่ยวข้องมำอธิบำย
ประกอบกำรนำเสนออย่ำงมีข้ นั ตอน
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเจรจาต่ อรองหรื อนาเสนอข้ อมูลโดยปรับสารให้
สอดคล้องกับผู้ฟังเป็ นสาคัญ
• ประยุกต์ใช้ควำมเข้ำใจ ควำมสนใจของผูฟ้ ังให้เป็ นประโยชน์ในเจรจำเสนอข้อมูล
นำเสนอหรื อเจรจำโดยคำดกำรณ์ถึงปฏิกิริยำ ผลกระทบที่จะมีต่อผูฟ้ ังเป็ นหลัก
• สำมำรถนำเสนอทำงเลือกหรื อให้ขอ้ สรุ ปในกำรเจรจำอันเป็ นประโยชน์แก่ท้ งั สอง
ฝ่ ำย
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ห้า
ม

จำ
หน
่า

ย

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใช้ กลยุทธ์ การสื่ อสารจูงใจทางอ้อม
• ใช้ควำมเข้ำใจบุคคลหรื อองค์กรให้เป็ นประโยชน์โดยกำรนำเอำบุคคลที่สำมหรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชำญมำสนับสนุนให้กำรเจรจำโน้มน้ำวจูงใจประสบผลสำเร็จหรื อมีน้ ำหนักมำก
ยิง่ ขึ้น
• ใช้ทกั ษะในกำรโน้มน้ำวใจทำงอ้อม เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ดงั ประสงค์โดยคำนึงถึง
ผลกระทบและควำมรู ้สึกของผูอ้ ื่นเป็ นสำคัญ

แจ
ก

ฟร

ีเท่า

นั้น

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้ กลยุทธ์ ทซี่ ับซ้ อนในการจูงใจ
• สร้ำงกลุ่มแนวร่ วมเพื่อสนับสนุนให้กำรเจรจำโน้มน้ำวใจมีน้ ำหนักและสัมฤทธิ์ผลได้ดี
ยิง่ ขึ้น
• ประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยำมวลชนหรื อจิตวิทยำกลุ่มให้เป็ นประโยชน์ในกำรเจรจำโน้ม
น้ำวจูงใจได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
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สมรรถนะ “การให้ ความรู้ และการสร้ างสั มพันธ์ ”
(Providing Knowledge and Building Relationships – PK)
คาจากัดความ

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่ งชี้

มจ

ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน

ำห

น่า

ย

มีพฤติ กรรมที่มุ่งมัน่ และตั้งใจที่ จะนำภู มิปัญญำ นวัตกรรม เทคโนโลยี ควำม
เชี่ยวชำญ และองค์ควำมรู ้ต่ำงๆ ไปส่ งเสริ ม สนับสนุ น และพัฒนำผูป้ ระกอบกำร หรื อเครื อข่ำย
ควบคู่ ไปกับกำรสร้ ำง พัฒ นำ และรั กษำควำมสัมพัน ธ์อนั ดี กบั ผูป้ ระกอบกำร หรื อเครื อข่ ำ ย
เพื่อให้ผปู ้ ระกอบกำร หรื อเครื อข่ำย มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถ นำไปใช้พฒั นำหน่วยงำน
ให้มีประโยชน์ อีกทั้งเป็ นกำรเสริ มสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอย่ำงยัง่ ยืน

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

ระดับที่ 1: เข้ าใจความจาเป็ น ความสาคัญ และ/หรื อแสวงหาโอกาส และช่ องทางในการให้ ความรู้
และการพัฒนาผู้ประกอบการ หรื อเครื อข่ าย
• เข้ำใจควำมจำเป็ น และควำมสำคัญในกำรให้องค์ควำมรู ้ คำแนะนำ ภูมิปัญญำ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีต่ำงๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่ผปู ้ ระกอบกำร หรื อเครื อข่ำย เพื่อให้
ผูป้ ระกอบกำร หรื อเครื อข่ำยเกิดกำรเสริ มสร้ำงควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงำนได้
• แสวงหำโอกำส และช่องทำงในกำรให้องค์ควำมรู ้ คำแนะนำ ภูมิปัญญำ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีต่ำงๆ แก่ผปู ้ ระกอบกำร หรื อเครื อข่ำย โดยมีเจตนำที่จะช่วยให้ผปู ้ ระกอบกำร
หรื อเครื อข่ำยเกิดกำรพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และสำมำรถเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันได้
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้ องค์ ความรู้ ภูมปิ ัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทัว่ ไปอย่ างกว้ างๆ แก่ผู้ประกอบการ หรื อเครื อข่ าย
• ริ เริ่ ม และให้องค์ควำมรู ้ คำแนะนำ ภูมิปัญญำ นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่ำงๆ ทัว่ ไป
อย่ำงกว้ำงๆ แก่ผปู ้ ระกอบกำร หรื อเครื อข่ำย เพื่อให้ผปู ้ ระกอบกำร หรื อเครื อข่ำยสำมำรถ
นำไปปรับและประยุกต์ใช้ในหน่วยงำนให้เกิดประโยชน์
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ำห

น่า

ย

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับเปลีย่ นเทคนิค และแนวทางในการให้ ความรู้
และการพัฒนาได้ อย่ างถูกต้ อง เหมาะสม และสอดคล้องตามความต้ องการในการ
ประกอบการอย่ างแท้ จริง
• ปรับเปลี่ยนเทคนิค วิธีกำร รู ปแบบ และแนวทำงในกำรพัฒนำ และกำรให้ควำมรู ้ได้
ถูกต้อง เหมำะสม และสอดคล้องตำมควำมต้องกำร หรื อกำรดำเนินงำนทำงธุ รกิจของ
ผูป้ ระกอบกำร หรื อเครื อข่ำยอย่ำงแท้จริ ง
• เยีย่ มเยียน ลงพื้นที่ และไปมำหำสู่ ผปู ้ ระกอบกำร หรื อเครื อข่ำยอย่ำงสม่ำเสมอ และ
สำมำรถให้องค์ควำมรู ้ คำแนะนำ ภูมิปัญญำ นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่ำงๆ ได้อย่ำง
ถูกต้อง เหมำะสม และสอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผูป้ ระกอบกำร หรื อเครื อข่ำย
อย่ำงแท้จริ ง

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเล็งเห็นแนวโน้ ม ข้ อจากัด โอกาส หรื อคาดการณ์
เตรียมการล่วงหน้ า เพื่อให้ คาแนะนา และแนวทางในการพัฒนาการประกอบการ
ได้ ในระยะยาว
• เล็งเห็นแนวโน้ม ข้อจำกัด ข้อบกพร่ อง และโอกำส ฯลฯ ที่เป็ นผลกระทบต่อกำรพัฒนำ
และกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพในกำรประกอบกำรของผูป้ ระกอบกำร หรื อเครื อข่ำย และ
สำมำรถประยุกต์ และพัฒนำองค์ควำมรู ้ คำแนะนำ ภูมิปัญญำ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และส่ งเสริ มกำรพัฒนำกำรประกอบกำรในระยะยำว
• คำดกำรณ์ล่วงหน้ำอันอำจก่อให้เกิดปัญหำ อุปสรรค และโอกำสในกำรพัฒนำและเพิ่ม
ประสิ ทธิภำพ ศักยภำพ และควำมสำมำรถของผูป้ ระกอบกำร หรื อเครื อข่ำยในระยะยำว
รวมทั้งดำเนินกำรแก้ไข พัฒนำ หรื อเตรี ยมหำทำงรับมือกับปัญหำ อุปสรรค หรื อโอกำส
นั้นๆ ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
• สร้ำง รักษำ และมีควำมสัมพันธ์อนั ดี และแน่นแฟ้นกับผูป้ ระกอบกำร หรื อเครื อข่ำยใน
ควำมรับผิดชอบ รวมทั้งสำมำรถพัฒนำ และต่อยอดควำมรู ้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่เป็ นประโยชน์ในกำรประกอบกำรอย่ำงแท้จริ ง และในระยะยำว

WWW.LOCALTRAIN57.COM

16

แจ
ก

ฟร

ีเท่า

นั้น

ห้า
ม

จำ

หน
่า

ย

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกาหนดนโยบายและกรอบการพัฒนาภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมในภาพรวมได้ สอดคล้องกับสภาวการณ์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
ของประเทศ
• กำหนดนโยบำย แผนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และกรอบกำรพัฒนำผูป้ ระกอบกำร หรื อ
เครื อข่ำยในภำพรวมของประเทศได้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์เศรษฐกิจ และ
อุตสำหกรรมของประเทศ และสำมำรถนำไปปฏิบตั ิใช้จริ ง (Implementation) เพื่อ
สนับสนุนและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงยัง่ ยืน
• ปลูกจิตสำนึก กระตุน้ และส่ งเสริ มให้ทุกหน่วยงำนในองค์กรตระหนัก เห็นควำมสำคัญ
และดำเนินกำรด้ำนกำรส่ งเสริ มและพัฒนำผูป้ ระกอบกำรหรื อเครื อข่ำยอย่ำงเป็ นรู ปธรรม
เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของประเทศให้เติบโตและมีประสิ ทธิภำพ
สู งสุ ด
• วำงแผน พัฒนำแผนกำรพัฒนำ และให้ควำมรู ้ คำแนะนำ และกำรพัฒนำโดยประยุกต์
Best Practice ผลกำรวิจยั ควำมเชี่ยวชำญ หรื อประสบกำรณ์อนั ยำวนำน ในกำรกำหนด
แผนงำนด้ำนกำรส่ งเสริ มและพัฒนำผูป้ ระกอบกำร หรื อเครื อข่ำยได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม และนำไปปฏิบตั ิใช้จริ ง (Implementation) ได้

WWW.LOCALTRAIN57.COM

17

สมรรถนะ “การแก้ ปัญหาและดาเนินการเชิงรุก”
(Problem Solving and Proactiveness- PSP)
คาจากัดความ

กำรตระหนักหรื อเล็งเห็นโอกำสหรื อปัญหำอุปสรรคที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต และ
วำงแผน ลงมือกระทำกำรเพื่อเตรี ยมใช้ประโยชน์จำกโอกำส หรื อป้ องกันปั ญหำ ตลอดจนพลิก
วิกฤติต่ำงๆ ให้เป็ นโอกำส

ย

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่ งชี้

ำห

น่า

ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน

ห้า

มจ

ระดับที่ 1: การตอบสนองได้ อย่ างรวดเร็ว และเด็ดเดี่ยวในเหตุวกิ ฤติ หรื อสถานการณ์ จาเป็ น
• ตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว และเด็ดเดี่ยวเมื่อมีเหตุวกิ ฤติหรื อในสถำนกำรณ์ที่จำเป็ นเพื่อให้
ทันต่อควำมเร่ งด่วนของสถำนกำรณ์น้ นั ๆ

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตระหนักถึงปัญหาหรื อโอกาสและลงมือกระทาการ
โดยไม่ รีรอ
• ตระหนักถึงปัญหำหรื อโอกำสในขณะนั้นและลงมือกระทำกำรโดยไม่รีรอให้
สถำนกำรณ์คลี่คลำยไปเอง หรื อปล่อยโอกำสหลุดลอยไป อีกทั้งรู ้จกั พลิกแพลงวิธีกำร
กระบวนกำรต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถแก้ไขปัญหำ หรื อใช้ประโยชน์จำกโอกำสนั้นได้
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเล็งเห็นโอกาสหรื อปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ในระยะใกล้
(ประมาณ 1-3 เดือนข้ างหน้ า)
• คำดกำรณ์และเล็งเห็นปัญหำหรื อโอกำสที่อำจเกิดขึ้นในระยะเวลำ 1-3 เดือนถัดจำก
ปัจจุบนั และลงมือกระทำกำรล่วงหน้ำเพื่อป้องกันปั ญหำ หรื อสร้ำงโอกำสใน
สถำนกำรณ์น้ นั ๆ อีกทั้งเปิ ดกว้ำงรับฟังแนวทำงและควำมคิดหลำกหลำยอันอำจเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรป้องกันปัญหำ
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ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเล็งเห็นโอกาสหรื อปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ใน
ระยะกลาง (ประมาณ 4-12 เดือนข้ างหน้ า)
• คำดกำรณ์และเล็งเห็นปัญหำหรื อโอกำสที่อำจเกิดขึ้นในระยะเวลำ 4-12 เดือนถัดจำก
ปัจจุบนั และเตรี ยมกำรล่วงหน้ำเพื่อป้องกันปัญหำ หรื อสร้ำงโอกำสในสถำนกำรณ์
นั้นๆ ตลอดจนทดลองและเสำะหำวิธีกำร แนวคิดใหม่ๆ ที่อำจเป็ นประโยชน์ในกำร
ป้องกันปัญหำและสร้ำงโอกำสในอนำคต

แจ
ก

ฟร

ีเท่า

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการล่วงหน้ าเพื่อป้ องกันปัญหาและ
สร้ างโอกาสในระยะยาว
• คำดกำรณ์และเล็งเห็นปัญหำหรื อโอกำสที่อำจเกิดขึ้นในระยะยำวและเตรี ยมกำร
ล่วงหน้ำเพื่อป้องกันปัญหำ หรื อสร้ำงโอกำส อีกทั้งกระตุน้ ให้ผอู ้ ื่นเกิดควำม
กระตือรื อร้นต่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเพื่อสร้ำงโอกำสให้องค์กรในระยะยำว
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สมรรถนะ “การบริหารความเสี่ ยง”
(Risk Management- RISK)
คาจากัดความ

ควำมสำมำรถในกำรระบุควำมเสี่ ยง และหำวิธีกำรป้องกันควำมเสี่ ยง ตลอดจน
ระแวดระวัง ควบคุม และลดควำมเสี่ ยงในทุกทำงที่อำจเกิดขึ้นเพื่อพิทกั ษ์ผลประโยชน์ให้แก่
องค์กร และสร้ำงองค์กรให้เติบโตอย่ำงยัง่ ยืนและมีเสถียรภำพ

ย

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่ งชี้

น่า

ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน

นั้น

ห้า

มจ

ำห

ระดับที่ 1: เห็นถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ ยงและระบุความเสี่ ยงในหน่ วยงาน
• ตระหนักและให้ควำมร่ วมมือในกำรพิทกั ษ์ประโยชน์ และบริ หำรควำมเสี่ ยงของหน่วยงำน
• สำมำรถระบุควำมเสี่ ยงของงำน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้
• วิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อภำรกิจในหน่วยงำนของตนได้

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และปรับปรุงงานของตนให้ พร้ อมเผชิญความเสี่ ยง
ด้ านต่ างๆ
• คำนึงถึงผลของควำมเสี่ ยงหรื อควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้น ประเมินระดับควำมเสี่ ยงที่
ยอมรับได้ และเตรี ยมกำรรับมือไว้ก่อน
• ศึกษำและพัฒนำศักยภำพด้ำนควำมรู ้ ทักษะ และเทคนิคต่ำงๆ และนำมำประยุกต์ใช้ใน
จัดทำแผนเพื่อป้องกันหรื อลดควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้นกับหน่วยงำน
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และคาดการณ์ ล่วงหน้ าและเตรียมรับมือกับความเสี่ ยง
อย่างสมา่ เสมอซึ่งจะมีผลเสี ยต่ อการทางาน
• หมัน่ คำดกำรณ์และหำแนวโน้ม ช่องโหว่ ข้อบกพร่ อง ฯลฯ ทั้งจำกปัจจัยภำยในและ
ภำยนอกองค์กร อันอำจก่อให้เกิดควำมเสี่ ยงในกำรดำเนินงำนในหน่วยงำน และ
ดำเนินกำรแก้ไข หรื อเตรี ยมหำทำงรับมือกับควำมเสี่ ยงนั้น
• ติดตำม ประเมิน และปฏิบตั ิงำนเชิงรุ กเพื่อเตรี ยมควำมพร้อมในกำรรับมือกับทุก
สถำนกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงสม่ำเสมอ
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ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และบริหารความเสี่ ยงขององค์ กรในภาพรวม
• ควบคุม บริ หำร และกระจำยควำมเสี่ ยงในระดับกลยุทธ์ของหน่วยงำน/องค์กร เพื่อ
ส่ งเสริ มให้องค์กรมีกำรดำเนินงำนไปในทิศทำงที่มีเสถียรภำพมัน่ คง
• กำหนดวิธีกำรปฏิบตั ิในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กรและสอดคล้องกับ
นโยบำยบริ หำรควำมเสี่ ยงขององค์กร หรื อมำตรฐำนสำกล

แจ
ก

ฟร

ีเท่า

นั้น

ห้า
ม

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และแปรความเสี่ ยงให้ เป็ นโอกาสในการดาเนินงาน
• พิจำรณำควำมเสี่ ยงด้วยมุมมองใหม่ และหำวิธีแปรควำมเสี่ ยงที่มีอยู่ หรื อที่คำดกำรณ์ไว้
ให้เป็ นโอกำสในกำรดำเนินงำน
• ใช้ควำมเสี่ ยงทำงกำรดำเนินงำนขององค์กรเป็ นเหตุผล หรื อแรงกระตุน้ ผลักดันให้เกิด
กำรปรับเปลี่ยนใหม่ๆ เพื่อสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็ นโอกำสในกำรแข่งขันของ
องค์กร
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สมรรถนะ “การบริหารทรัพยากร”
(Resource Management- RM)
คาจากัดความ

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่ งชี้

มจ

ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน

ำห

น่า

ย

กำรตระหนักเสมอถึงควำมคุม้ ค่ำระหว่ำงทรัพยำกร (งบประมำณ เวลำ กำลังคน
เครื่ องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ) ที่ลงทุนไปหรื อที่ใช้กำรปฏิบตั ิภำรกิจ (Input) กับผลลัพธ์ที่ได้ (Output)
และพยำยำมปรับปรุ งหรื อลดขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อพัฒนำให้กำรปฏิบตั ิงำนเกิดควำมคุม้ ค่ำ
และมีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด อำจหมำยรวมถึงควำมสำมำรถในกำรจัดควำมสำคัญในกำรใช้เวลำ
ทรัพยำกร และข้อมูลอย่ำงเหมำะสม และประหยัดค่ำใช้จ่ำยสู งสุ ด

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

ระดับที่ 1: ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงความคุ้มค่ าและค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้
• ตระหนักถึงควำมคุม้ ค่ำและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้นในกำรปฏิบตั ิงำน
• ปฏิบตั ิงำนตำมกระบวนกำรขั้นตอนที่กำหนดไว้ เพื่อให้สำมำรถใช้ทรัพยำกรไม่เกิน
ขอบเขตที่กำหนด

แจ
ก

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และปฏิบัติงานโดยคานึงถึงค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ และ
มีความพยายามทีจ่ ะลดค่ าใช้ จ่ายเบื้องต้ น
• ตระหนักและควบคุมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบตั ิงำนโดยมีควำมพยำยำมที่จะลด
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น
• จัดสรรงบประมำณ ค่ำใช้จ่ำย ทรัพยำกรที่มีอยูอ่ ย่ำงจำกัดให้คุม้ ค่ำและเกิดประโยชน์ใน
กำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงสู งสุ ด
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ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกาหนดการใช้ ทรัพยากรให้ สัมพันธ์ กบั ผลลัพธ์
ทีต่ ้ องการ
• ประเมินผลควำมมีประสิ ทธิภำพของกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำเพื่อปรับปรุ งกำรจัดสรร
ทรัพยำกรให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น หรื อมีกำรทำงำนที่มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น หรื อมี
ค่ำใช้จ่ำยที่ลดลง
• ระบุขอ้ บกพร่ อง วิเครำะห์ขอ้ ดี ข้อเสี ยของกระบวนกำรกำรทำงำนและกำหนดกำรใช้
ทรัพยำกรที่สัมพันธ์กบั ผลลัพธ์ที่ตอ้ งกำรโดยมองผลประโยชน์ของ องค์กรเป็ นหลัก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ

ำห

น่า

ย

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเชื่ อมโยงหรื อประสานการบริหารทรัพยากรร่ วมกัน
ระหว่ างหน่ วยงานเพื่อให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรทีค่ ุ้มค่ าสู งสุ ด
• เลือกปรับปรุ งกระบวนกำรทำงำนที่เกิดประสิ ทธิภำพสู งสุ ดกับหลำยหน่วยงำน และไม่
กระทบกระบวนกำรทำงำนต่ำงๆ ภำยใน องค์กร
• วำงแผนและเชื่อมโยงภำรกิจของหน่วยงำนตนเองกับหน่วยงำนอื่น (Synergy) เพื่อให้
กำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกิดประโยชน์สูงสุ ด
• กำหนดและ/หรื อสื่ อสำรกระบวนกำรกำรบริ หำรทรัพยำกรที่สอดคล้องกันทัว่ ทั้ง
องค์กร เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถขององค์กร

แจ
ก

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเสนอกระบวนการใหม่ ๆ ในการทางานให้ มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึน้ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
• พัฒนำกระบวนกำรใหม่ๆ โดยอำศัยวิสัยทัศน์ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ต่ำงๆ
มำประยุกต์ในกระบวนกำรทำงำน เพื่อลดภำระกำรบริ หำรงำนให้สำมำรถดำเนินงำน
ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
• สำมำรถเพิ่มผลผลิตหรื อสร้ำงสรรค์งำนใหม่ ที่โดดเด่นแตกต่ำงให้กบั หน่วยงำน และ
องค์กร โดยใช้ทรัพยำกรเท่ำเดิม
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สมรรถนะ “การวางแผนและการจัดการ
(Planning and Organizing- PO)

คาจากัดความ

ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนอย่ำงเป็ นหลักกำร โดยเน้นให้สำมำรถนำไปปฏิบตั ิ
ได้จริ งและถูกต้อง รวมถึงควำมสำมำรถในกำรบริ หำรจัดกำรโครงกำรต่ำงๆ ในควำมรับผิดชอบ
ให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด

ย

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่ งชี้

น่า

ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน

ห้า

มจ

ำห

ระดับที่ 1: วางแผนงานออกเป็ นส่ วนย่ อยๆ
• วำงแผนงำนเป็ นขั้นตอนอย่ำงชัดเจน มีผลลัพธ์ สิ่ งที่ตอ้ งจัดเตรี ยม และกิจกรรมต่ำงๆ ที่
จะเกิดขึ้นอย่ำงถูกต้อง

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเห็นลาดับความสาคัญหรื อความเร่ งด่ วนของงาน
• วำงแผนงำนได้โดยจัดเรี ยงงำน หรื อกิจกรรมต่ำงๆ ตำมลำดับควำมสำคัญหรื อควำม
เร่ งด่วน
• จัดลำดับของงำนและผลลัพธ์ในโครงกำรเพื่อให้สำมำรถจัดกำรโครงกำรให้บรรลุตำม
แผนและเวลำที่วำงไว้ได้
• วิเครำะห์หำข้อดี ข้อเสี ยและผลต่อเนื่องของแผนงำนที่วำง เพื่อสำมำรถวำงแผนงำนใหม่
ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผนหรื อเชื่ อมโยงงานหรื อกิจกรรมต่ างๆ
ทีม่ คี วามซับซ้ อนเพื่อให้ บรรลุตามแผนทีก่ าหนดไว้ ได้
• วำงแผนงำนโดยกำหนดกิจกรรม ขั้นตอนกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ที่มีผเู ้ กี่ยวข้องหลำยฝ่ ำยได้
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
• วำงแผนงำนที่มีควำมเชื่อมโยงหรื อซับซ้อนกันหลำยๆ งำนหรื อหลำยๆ โครงกำรโดย
กำหนดกิจกรรม ขั้นตอนกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ที่สนับสนุนและไม่ขดั แย้งกันได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ
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นั้น

ห้า
ม

จำ
หน
่า

ย

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าเกีย่ วกับปัญหา/งาน
และเตรียมทางเลือกสาหรับการป้ องกัน/แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้
• วำงแผนงำนที่ซบั ซ้อนโดยกำหนดกิจกรรม ขั้นตอนกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ที่มีหน่วยงำน
หรื อผูเ้ กี่ยวข้องหลำยฝ่ ำย รวมถึงคำดกำรณ์ปัญหำ อุปสรรค และวำงแนวทำงกำรป้องกัน
แก้ไขไว้ล่วงหน้ำ อีกทั้งเสนอแนะทำงเลือกและข้อดีขอ้ เสี ยไว้ให้
• เตรี ยมแผนรับมือกับสิ่ งไม่คำดกำรณ์ไว้ได้อย่ำงรัดกุมและมีประสิ ทธิภำพ
• วำงแผนงำนที่มีควำมเชื่อมโยงหรื อซับซ้อนกันหลำยๆ งำนหรื อหลำยๆ โครงกำรโดย
กำหนดกิจกรรม ขั้นตอนกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ที่สนับสนุนและไม่ขดั แย้งกันได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ

แจ
ก

ฟร

ีเท่า

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับกลยุทธ์ ในแผนให้ เข้ ากับสถานการณ์ เฉพาะหน้ า
นั้นอย่างเป็ นระบบ
• ปรับกลยุทธ์และวำงแผนอย่ำงรัดกุมและเป็ นระบบให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงไม่
คำดคิด เพื่อแก้ปัญหำ อุปสรรค หรื อสร้ำงโอกำสนั้นอย่ำงมีประสิ ทธิภำพสู งสุ ดและให้
สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์เป้ำหมำยที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
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สมรรถนะ “การวิเคราะห์ และการบูรณาการ”
(Synthesis Thinking - ST)
คาจากัดความ

ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และทำควำมเข้ำใจในเชิงสังเครำะห์ รวมถึงกำร
มองภำพรวมขององค์กร จนได้เป็ นกรอบควำมคิดหรื อแนวคิดใหม่ อันเป็ นผลมำจำกกำรสรุ ป
รู ปแบบ ประยุกต์แนวทำงต่ำงๆ จำกสถำนกำรณ์หรื อข้อมูลหลำกหลำย และนำนำทัศนะ

ย

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่ งชี้

ำห

น่า

ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน

ห้า

มจ

ระดับที่ 1: เข้ าใจแผนและนโยบายขององค์ กรหรื อหน่ วยงานต่ างๆ ในองค์ กร
• เข้ำใจนโยบำย กลยุทธ์ของหน่วยงำน หรื อองค์กร และสำมำรถนำควำมเข้ำใจนั้นมำ
วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค โอกำสของหน่วยงำน หรื อองค์กรออกเป็ นประเด็นย่อยๆ ได้

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกต์ ความเข้ าใจ รู ปแบบหรื อประสบการณ์
ไปสู่ ข้อเสนอหรื อแนวทางต่ างๆ ในงาน
• สำมำรถระบุปัญหำในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั ที่อำจมีควำมคล้ำยคลึง หรื อต่ำงจำก
ประสบกำรณ์ที่เคยประสบมำใช้กำหนดข้อเสนอหรื อแนวทำง (Implication) เชิงกล
ยุทธ์ที่สนับสนุนให้องค์กรหรื อหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องบรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้
หรื อให้ปฏิบตั ิกำรได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ ทฤษฎีหรื อแนวคิดซับซ้ อนในการพิจารณา
สถานการณ์ หรื อกาหนดแผนงานหรื อข้ อเสนอต่ างๆ
• ประยุกต์ทฤษฎี หรื อแนวคิดซับซ้อนที่มีฐำนมำจำกองค์ควำมรู ้หรื อข้อมูลเชิงประจักษ์
ในกำรพิจำรณำสถำนกำรณ์ แยกแยะข้อดีขอ้ เสี ยของประเด็นต่ำงๆ ในกำรปฏิบตั ิงำน
ขององค์กรหรื อหน่วยงำนที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่
• สำมำรถใช้แนวคิดต่ำงๆ ที่เรี ยนรู ้มำเชื่อมโยงอธิบำยเหตุผลควำมเป็ นมำ แยกแยะข้อดี
และข้อเสี ยของปัญหำ สถำนกำรณ์ ฯลฯ เป็ นประเด็นต่ำงๆ ได้อย่ำงมีเหตุมีผล
• ประยุกต์ Best Practice หรื อผลกำรวิจยั ต่ำงๆ มำกำหนดโครงกำรหรื อแผนงำนที่
ผลสัมฤทธิ์มีประโยชน์ต่อองค์กรหรื องำนที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่
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ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเชื่ อมโยงสถานการณ์ ในประเทศและต่ างประเทศ
เพื่อกาหนดแผนได้ อย่ างทะลุปรุโปร่ ง
• ประเมินและสังเครำะห์สถำนกำรณ์ ประเด็น หรื อปัญหำทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศที่ซบั ซ้อนด้วยกรอบแนวคิดและวิธีพิจำรณำแบบมอง
ภำพองค์รวม เพื่อใช้ในกำรกำหนดแผนหรื อนโยบำยขององค์กรหรื อหน่วยงำนที่ตน
ดูแลรับผิดชอบอยู่
• ระบุได้วำ่ อะไรเป็ นเหตุเป็ นผลแก่กนั ในสถำนกำรณ์หนึ่งๆ ในระดับหน่วยงำน/องค์กร/
ประเทศ แล้วแยกแยะข้อดีขอ้ เสี ยของประเด็นต่ำงๆ รวมถึงอธิบำยชี้แจงสถำนกำรณ์ที่
ซับซ้อนดังกล่ำวให้สำมำรถเป็ นที่เข้ำใจได้

แจ
ก

ฟร

ีเท่า

นั้น

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้ างสรรค์ และบูรณาการองค์ ความรู้ ใหม่ มาใช้ ใน
งานกลยุทธ์
• สรรค์สร้ำงและบูรณำกำรองค์ควำมรู ้ใหม่มำใช้ในงำนกลยุทธ์ โดยพิจำรณำจำกบริ บท
ประเทศไทยและระบบอุตสำหกรรมในภำพรวมและปรับให้เหมำะสม ปฏิบตั ิได้จริ ง
• วิเครำะห์ปัญหำในแง่มุมที่ลึกซึ้งถึงปรัชญำแนวคิดเบื้องหลังของประเด็นหรื อทำงเลือก
ต่ำงๆ ที่ซบั ซ้อน อันนำไปสู่ กำรประดิษฐ์คิดค้น กำรสร้ำงสรรค์และนำเสนอรู ปแบบ วิธี
ตลอดจนองค์ควำมรู ้ใหม่ที่ไม่เคยปรำกฏมำก่อนและเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร หรื อ
สังคมและประเทศชำติโดยรวม
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สมรรถนะ “ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้ องของงาน”
(Accuracy and Order- AO)
คาจากัดความ

ควำมพยำยำมที่จะปฏิบตั ิงำนให้ถูกต้องครบถ้วนตลอดจนลดข้อบกพร่ องที่อำจจะ
เกิดขึ้น รวมถึงกำรควบคุมตรวจตรำให้งำนเป็ นไปตำมแผนที่วำงไว้อย่ำงถูกต้องชัดเจน

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่ งชี้

น่า

ย

ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ

ำห

ระดับที่ 1: ต้ องการทางานให้ ถูกต้ องและชัดเจน
• ตั้งใจทำงำนให้ถูกต้อง สะอำดเรี ยบร้อย
• ละเอียดถี่ถว้ นในกำรปฏิบตั ิตำมขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน กฎ ระเบียบที่วำงไว้
• แสดงอุปนิสัยรักควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยทั้งในงำนและในสภำวะแวดล้อมรอบตัว
อำทิ จัดระเบียบโต๊ะทำงำน และบริ เวณหน่วยงำนที่ตนปฏิบตั ิหน้ำที่อยู่ ริ เริ่ มหรื อร่ วม
ดำเนินกิจกรรมเพื่อควำมเป็ นระเบียบของสถำนที่ทำงำน อำทิ กิจกรรม 5 ส. ด้วยควำม
สมัครใจ กระตือรื อร้น ฯลฯ

แจ
ก

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตรวจทานความถูกต้ องของงานทีต่ นรับผิดชอบ
• ตรวจทำนควำมถูกต้องของงำนอย่ำงละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งำนมีควำมถูกต้องสู งสุ ด
• ลดข้อผิดพลำดที่เคยเกิดขึ้นแล้วจำกควำมไม่ต้ งั ใจ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และดูแลความถูกต้ องของงานทั้งของตนและผู้อื่น
(ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของตน)
• ตรวจสอบควำมถูกต้องโดยรวมของงำนของตนเอง เพื่อมิให้มีขอ้ ผิดพลำดประกำรใดๆ
เลย
• ตรวจสอบควำมถูกต้องโดยรวมของงำนผูอ้ ื่น (ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ หรื อเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องภำยในหน่วยงำนหรื อองค์กร) โดยอิงมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน หรื อกฎหมำย
ข้อบังคับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกากับตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด
• ตรวจสอบว่ำผูอ้ ื่นปฏิบตั ิตำมขั้นตอนกำรทำงำนที่วำงไว้หรื อไม่ให้ควำมเห็นและชี้แนะ
ให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิตำมขั้นตอนกำรทำงำนที่วำงไว้ เพื่อควำมถูกต้องของงำน
• ตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำและควำมถูกต้อง/คุณภำพของผลลัพธ์ของโครงกำรตำม
กำหนดเวลำที่วำงไว้
• ระบุขอ้ บกพร่ องหรื อข้อมูลที่ขำดหำยไป และกำกับดูแลให้หำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์หรื อผลงำนที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์ที่กำหนด

แจ
ก

ฟร

ีเท่า

นั้น

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้ างความชัดเจนของความถูกต้ องและคุณภาพ
ของขั้นตอนการทางานหรื อผลงานหรื อโครงการโดยละเอียด
• สร้ำงควำมชัดเจนของควำมถูกต้องและคุณภำพของขั้นตอนกำรทำงำนหรื อผลงำนหรื อ
โครงกำรโดยละเอียดเพื่อควบคุมให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิตำมขั้นตอนกำรทำงำนที่วำงไว้อย่ำง
ถูกต้องและเกิดควำมโปร่ งใสตรวจสอบได้
• สร้ำงระบบและวิธีกำรที่สำมำรถกำกับตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำและควำมถูกต้อง/
คุณภำพของผลงำนหรื อขั้นตอนในกำรปฏิบตั ิงำนของผูอ้ ื่น หรื อหน่วยงำนอื่น ได้อย่ำง
สม่ำเสมอ
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สมรรถนะ “การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ”
(Acts with Integrity- AI)
คาจากัดความ

ย

เจตนำที่ จ ะก ำกับ ดู แ ลให้ผู อ้ ื่ น หรื อ หน่ ว ยงำนอื่ น ปฏิ บ ัติ ใ ห้ไ ด้ต ำมมำตรฐำน
กฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ โดยอำศัยอำนำจตำมระเบียบ กฎหมำย หรื อตำมหลักแนวทำง
ในวิชำชี พของตนที่มีอยู่อย่ำงเหมำะสมและมีประสิ ทธิ ภำพโดยมุ่งประโยชน์ขององค์กร สังคม
และประเทศโดยรวมเป็ นสำคัญ ควำมสำมำรถนี้อำจรวมถึงกำรยืนหยัดในสิ่ งที่ถูกต้องและควำม
เด็ดขำดในกำรจัดกำรกับบุคคลหรื อหน่วยงำนที่ฝ่ำฝื นกฎเกณฑ์ ระเบียบหรื อมำตรฐำนที่ต้ งั ไว้

มจ

ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน

ำห

น่า

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่ งชี้

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

ระดับที่ 1: กระทาสิ่ งต่ างๆ ตามมาตรฐาน หรื อตามกฎระเบียบข้ อบังคับทีก่ าหนดไว้
• ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมโปร่ งใส ถูกต้องทั้งตำมหลักกฎหมำยระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้
• ยึดถือหลักกำรและแนวทำงตำมหลักวิชำชีพอย่ำงสม่ำเสมอ
• เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเหตุผลอย่ำงตรงไปตรงมำ

แจ
ก

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยึดมัน่ ในแนวทางหรื อขอบเขตข้ อจากัด
ในการกระทาสิ่ งต่ างๆ
• ปฏิเสธข้อเรี ยกร้องของผูอ้ ื่นหรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ที่ขำดเหตุผลหรื อผิดกฎระเบียบ
หรื อแนวทำงนโยบำยที่วำงไว้
• ดำเนิ นกำรอย่ำงไม่บิดเบือน โดยไม่อำ้ งข้อยกเว้นให้ตนเองหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชำหรื อ
คนรู ้จกั หรื อหน่วยงำนภำยใต้กำรดูแลหำกมีกำรดำเนินงำนที่ยอมรับไม่ได้
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และติดตามควบคุมให้ ปฏิบัติตามมาตรฐานหรื อตาม
กฎหมายข้ อบังคับ
• หมัน่ ควบคุมตรวจตรำกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนที่ดูแลรับผิดชอบให้เป็ นไปอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎระเบียบหรื อแนวทำงนโยบำยที่วำงไว้
• ออกคำเตือนหรื อพยำยำมประนีประนอมอย่ำงชัดแจ้งว่ำจะเกิดอะไรขึ้นหำกผลงำนไม่ได้
มำตรฐำนที่กำหนดไว้หรื อกระทำกำรละเมิดกฎระเบียบหรื อแนวทำงนโยบำยที่วำงไว้
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ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และรับผิดชอบในสิ่ งทีอ่ ยู่ในการดูแล
• กล้ำตัดสิ นใจในหน้ำที่ โดยสั่ง ต่อรองหรื อประนี ประนอมให้บุคคลหรื อหน่ วยงำนที่
ฝ่ ำฝื นกฎเกณฑ์ ระเบี ย บ นโยบำยหรื อ มำตรฐำนที่ ต้ ัง ไว้ไ ปปรั บ ปรุ ง ผลงำนในเชิ ง
ปริ มำณหรื อคุ ณภำพให้เข้ำเกณฑ์มำตรฐำน แม้ว่ำผลของกำรตัดสิ นใจอำจสร้ำงศัตรู
หรื อก่อควำมไม่พึงพอใจให้แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องหรื อเสี ยประโยชน์
• กล้ำยอมรับควำมผิดพลำดและจัดกำรควำมควำมผิดพลำดที่จดั ทำลงไป

แจ
ก

ฟร

ีเท่า

นั้น

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และจัดการกับผลงานไม่ ดีหรื อสิ่ งผิดกฎระเบียบอย่ าง
เด็ดขาดตรงไปตรงมา
• ใช้วธิ ี เผชิญหน้ำอย่ำงเปิ ดเผยตรงไปตรงมำเมื่อผูอ้ ื่นหรื อหน่วยงำนภำยใต้กำรกำกับดูแล
มีปัญหำผลงำนไม่ดีหรื อทำผิดกฎระเบียบอย่ำงร้ำยแรง
• ยืนหยัดพิทกั ษ์ผลประโยชน์ตำมกฎเกณฑ์ขององค์กร แม้ในสถำนกำรณ์ที่อำจเสี่ ยงต่อ
ควำมมัน่ คงในตำแหน่งหน้ำที่กำรงำน หรื ออำจเสี่ ยงภัยต่อชีวติ
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สมรรถนะ “การสร้ างให้ เกิดการมีส่วนร่ วมในทุกภาคส่ วน”
(Building Participation- BP)
คาจากัดความ

กำรตระหนัก เต็มใจ ยอมรับ และเปิ ดโอกำสให้ผอู ้ ื่น ประชำชน เครื อข่ำย กลุ่มบุคคล
หรื อหน่ วยงำนต่ำงๆ เข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำน หรื อองค์กร เพื่อสร้ำงและ
ส่ งเสริ มให้เกิดกระบวนกำรและกลไกกำรมีส่วนร่ วมของทุกภำคส่ วนอย่ำงแท้จริ งและยัง่ ยืน

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่ งชี้

น่า

ย

ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ

ำห

ระดับที่ 1: ตระหนักและเห็นความสาคัญและประโยชน์ ของการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
• ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรมีส่วนร่ วมในกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของหน่วยงำน
หรื อองค์กร
• สนับสนุนให้ผอู ้ ื่น ประชำชน เครื อข่ำย กลุ่มบุคคล หรื อหน่วยงำนต่ำงๆ เห็น
ควำมสำคัญและประโยชน์ของกำรมีส่วนร่ วมในกำรจัดกำรปั ญหำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
• เชื่อมัน่ ในข้อดีและประโยชน์ของกำรมีส่วนร่ วมของผูอ้ ื่น ประชำชน เครื อข่ำย กลุ่ม
บุคคล หรื อหน่วยงำนต่ำงๆ จะช่วยให้กำรดำเนินงำนของหน่วยงำน หรื อองค์กรประสบ
ควำมสำเร็จได้

แจ
ก

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเปิ ดโอกาสให้ ทุกภาคส่ วนเข้ ามามีส่วนร่ วมใน
การแสดงความคิดเห็น หรื อดาเนินงานต่ างๆ ร่ วมกัน
• เปิ ดใจ เต็มใจ และยอมรับให้ผอู ้ ื่น ประชำชน เครื อข่ำย กลุ่มบุคคล หรื อหน่วยงำนต่ำงๆ
เข้ำมีส่วนร่ วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น ข้อมูล หรื อแสดงศักยภำพในกำรดำเนินงำน
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงำน หรื อองค์กร
• เปิ ดโอกำสให้ผอู ้ ื่น ประชำชน เครื อข่ำย กลุ่มบุคคล หรื อหน่วยงำนต่ำงๆ ได้เข้ำมำมี
ส่ วนร่ วมในกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดกำรมีส่วนร่ วมในกำร
ดำเนินงำนมำกขึ้น
• รับฟั งควำมคิดเห็น คำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่ำงๆ จำกผูอ้ ื่น ประชำชน เครื อข่ำย
กลุ่มบุคคล หรื อหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่ วมในกำรดำเนินงำนต่ำงๆ
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ำห

น่า

ย

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ เชื่ อมโยง และต่ อยอดความคิดเห็นของ
ทุกภาคส่ วน และร่ วมตัดสิ นใจการดาเนินการต่ างๆ ให้ เกิดผลสั มฤทธิ์สูงสุ ด
• ประยุกต์ เชื่อมโยง และต่อยอดควำมคิด ข้อมูล และศักยภำพของกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องของกำรมีส่วนร่ วมจำกผูอ้ ื่น เครื อข่ำยภำคี หรื อหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ สู งสุ ด
• วิเครำะห์ ปรับปรุ ง และขยำยขอบเขตกำรมีส่วนร่ วมในวงกว้ำงมำกขึ้น เพื่อให้เกิดกำรมี
ส่ วนร่ วมในทุกภำคส่ วนอย่ำงแท้จริ ง
• ผสมผสำน (Integrate) ควำมคิดเห็น คำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่ำงๆ จำกทุกภำค
ส่ วน และหำผลสรุ ปร่ วมกัน รวมทั้งให้ทุกภำคส่ วนได้ร่วมตัดสิ นใจ (Decision Making)
ในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่ วมของทุกภำคส่ วนอย่ำงแท้จริ ง

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และรวมพลังทุกภาคส่ วนและผลักดันให้ เกิดผลกระทบ
ในวงกว้ าง และเกิดประโยชน์ อย่ างแท้ จริง
• เป็ นตัวกลำง หรื อศูนย์กลำงในกำรรวมพลังทุกภำคส่ วนและผลักดันกำรดำเนินกำร
ต่ำงๆ ร่ วมกัน เพื่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ในวงกว้ำง และเกิดประโยชน์แก่
หน่วยงำน องค์กร ประชำชน หรื อสังคม
• วำงแผนและกำหนดแนวทำง กระบวนกำร และกลไกกำรมีส่วนร่ วมของทุกภำคส่ วน
รวมทั้งประเมินศักยภำพของทุกภำคส่ วนอย่ำงรอบด้ำน เพื่อให้แน่ใจว่ำสำมำรถดึงกำรมี
ส่ วนร่ วมและศักยภำพในกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ให้เกิดผลกระทบในวงกว้ำงที่มี
ประโยชน์อย่ำงแท้จริ ง
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้ างวัฒนธรรมและบรรยากาศของการมีส่วนร่ วม
อย่างแท้ จริง เป็ นระบบ และยัง่ ยืน
• สร้ำงวัฒนธรรมและบรรยำกำศของกำรมีส่วนร่ วมให้เกิดขึ้นภำยในองค์กรอย่ำงเป็ น
รู ปธรรมและยัง่ ยืน เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดกระบวนกำรและกลไกกำรมีส่วนร่ วมในกำร
ดำเนินงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
• ส่ งเสริ ม สนับสนุน และดำเนินกำรอย่ำงเป็ นรู ปธรรม เพื่อรณรงค์ และผลักดัน
กระบวนกำรและกลไกกำรมีส่วนร่ วมของทุกภำคส่ วน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อ
ประชำชน สังคม และประเทศชำติอย่ำงแท้จริ งและยัง่ ยืน
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สมรรถนะ “ความคิดสร้ างสรรค์ ”
(Innovation- INV)

คาจากัดความ

ควำมสำมำรถในกำรที่จะนำเสนอทำงเลือก (Option) หรื อแนวทำงแก้ปัญหำ (Solution)
หรื อสร้ำงนวัตกรรม หรื อ ริ เริ่ มสร้ำงสรรค์กิจกรรมหรื อสิ่ งใหม่ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่ งชี้
ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน

นั้น

ห้า

มจ

ำห

น่า

ย

ระดับที่ 1: สนับสนุนความคิดสร้ างสรรค์ และยอมทดลองวิธีอื่นๆ เพื่อมาทดแทนวิธีการ
ทีใ่ ช้ อยู่เดิมในการปฏิบัติงานอย่ างเต็มใจและใคร่ รู้
• เต็มใจที่จะยอมรับและปรับตัวต่อควำมริ เริ่ มสร้ำงสรรค์หรื อสิ่ งใหม่ เพื่อสนับสนุ นให้
หน่วยงำนบรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด
• แสดงควำมสงสัยใคร่ รู้และต้องกำรทดลองวิธีกำรใหม่ๆ ที่อำจส่ งผลให้ปฏิบตั ิงำนได้ดีข้ ึน
• เต็มใจที่จะเสำะหำและศึกษำวิธีกำรที่แปลกใหม่ที่อำจนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน
ได้อย่ำงเหมำะสม

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสร้ างสรรค์ และหมัน่ ปรับปรุงกระบวนการทางาน
ของตนอย่างสมา่ เสมอ
• หมัน่ ปรับปรุ งกระบวนกำรทำงำนของตนอย่ำงสม่ำเสมอ
• เปลี่ยนแปลงรู ปแบบหรื อขั้นตอนกำรทำงำนใหม่ๆ ที่สอดคล้องและสนับสนุนหน่วยงำน
ให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และคิดนอกกรอบเพื่อปรับเปลีย่ นการดาเนินงานใหม่
ในหน่ วยงานเพื่อให้ งานมีประสิ ทธิภาพ
• ประยุกต์ใช้ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนมำปรับเปลี่ยนวิธีกำรดำเนินงำน ให้เข้ำกับ
สถำนกำรณ์ แต่ยงั คงเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
• ไม่จำกัดตนเองอยูก่ บั แนวคิดดั้งเดิมที่ใช้กนั พร้อมจะทดลองวิธีกำรใหม่ๆ มำปรับแก้ไข
ระเบียบขั้นตอนกำรทำงำนที่ลำ้ สมัย เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภำพของหน่วยงำน
• นำเสนอทำงเลือก (Option) หรื อแนวทำงแก้ปัญหำ (Solution) ในงำนของตนอย่ำง
สร้ำงสรรค์ก่อนที่จะปรึ กษำผูบ้ งั คับบัญชำ
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ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้ างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ ในองค์ กร
• ประยุกต์ใช้องค์ควำมรู ้ ทฤษฎี หรื อแนวคิดที่ได้รับกำรยอมรับมำเสนอทำงเลือก (Option)
หรื อแนวทำงแก้ปัญหำ (Solution) ในกำรพัฒนำองค์กรให้มีประสิ ทธิภำพสู งขึ้น
• ริ เริ่ มสร้ำงสรรค์แนวทำงใหม่ๆ ในกำรปฏิบตั ิงำนหรื อดำเนินกำรต่ำงๆ ให้องค์กรสำมำรถ
บรรลุพนั ธกิจได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพหรื อมีคุณภำพสู งขึ้น โดยแนวทำงใหม่ๆ หรื อ Best
Practice นี้อำจมีอยูแ่ ล้วในองค์กรอื่นๆ ทั้งภำครัฐหรื อเอกชน และทั้งในและต่ำงประเทศ

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ

ำห

น่า

ย

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้ างนวัตกรรมในระบบอุตสาหกรรมของประเทศ
โดยรวม
• คิดนอกกรอบ พิจำรณำสิ่ งต่ำงๆ ในงำนด้วยมุมมองที่แตกต่ำง อันนำไปสู่ กำรวิจยั กำร
ประดิษฐ์คิดค้น หรื อกำรสร้ำงสรรค์ เพื่อนำเสนอต้นแบบ สู ตร รู ปแบบ วิธี ตลอดจนองค์
ควำมรู ้ใหม่ที่ไม่เคยปรำกฏมำก่อนและเป็ นประโยชน์ต่อระบบอุตสำหกรรมหรื อสังคม
และประเทศชำติโดยรวม
• สนับสนุนให้เกิดบรรยำกำศแห่งควำมคิดสร้ำงสรรค์หรื อสร้ำงโอกำสใหม่ทำงธุรกิจใน
องค์กร ด้วยกำรให้กำรสนับสนุนทำงทรัพยำกร หรื อจัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่จะช่วยกระตุน้
ให้เกิดกำรแสดงออกทำงควำมคิดสร้ำงสรรค์
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สมรรถนะ “การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย”
(Safety Mind- SM)
คาจากัดความ

มจ

ห้า

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่ งชี้

ำห

น่า

ย

ควำมมุ่งมัน่ ที่จะให้ควำมสำคัญกับควำมปลอดภัย กำรระวังภัย รวมทั้งกำรป้องกัน
ภัยต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ้น โดยรับรู ้และตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรป้ องกันภัย เหตุอนั ตรำย
และสำธำรณภัยต่ำงๆ ตั้งแต่กำรปฏิบตั ิตนในชีวิตประจำวันทัว่ ไป รวมถึงกำรดำเนินกิจกรรมใน
กำรปฏิ บัติ ง ำน และตระหนัก ถึ ง ควำมส ำคัญ ในกำรช่ ว ยเหลื อ กำรบรรเทำทุ ก ข์ กำรฟื้ นฟู
ผู ป้ ระสบภัย ให้ไ ด้รั บ กำรดู แ ลอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ รวมถึ ง กำรสนับ สนุ น และเสริ ม สร้ ำ ง
วัฒนธรรมควำมปลอดภัยและกำรระวังภัยต่ำงๆ ให้เกิดขึ้นในระดับหน่ วยงำน องค์กร ชุ มชน
และสังคมในระยะยำว

นั้น

ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

ระดับที่ 1: ตระหนักถึงความสาคัญด้ านความปลอดภัย และผลเสี ยของการเกิดเหตุอนั ตราย
สาธารณภัย รวมถึงสามารถอธิบายได้ ถึงวิธีการจัดการเพื่อแก้ไข และการป้ องกันเหตุ
ไม่ ปลอดภัยต่ างๆ
• ให้ควำมสนใจกับปั จจัยต่ำง ๆ รอบตัว ที่อำจเป็ นต้นเหตุของกำรเกิดภัย และควำมไม่
ปลอดภัยต่ำง ๆ รวมถึงสนใจในที่มำของเหตุกำรณ์ควำมไม่ปลอดภัย/ปั ญหำสำธำรณภัย
ที่เกิดขึ้น โดยสำมำรถอธิบำยถึงสำเหตุของควำมไม่ปลอดภัยดังกล่ำว
• รู ้วิธีจดั กำรกับควำมเสี่ ยงที่จะทำให้เกิดภัย กำรป้ องกัน และวิธีแก้ไขปั ญหำควำมไม่
ปลอดภัย หรื อเพื่อมิให้ภยั ลุกลำมขยำยวงกว้ำงจนกลำยเป็ นปัญหำสำธำรณภัย
• ขวนขวำยหำควำมรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรป้ องกันและแก้ไขปั ญหำอันตรำย สำธำรณภัย
รวมถึงควำมรู ้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่ปลอดภัยต่ำง ๆ
• เข้ำร่ วมกิ จกรรมกำรเรี ยนรู ้ กำรแลกเปลี่ ยนควำมรู ้ และกำรรณรงค์เพื่อพฤติ กรรมที่
ปลอดภัยต่ำง ๆ
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ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และแสดงออกให้ เห็นถึงความเป็ นผู้ไม่ ประมาท รอบคอบ
ระแวดระวังภัย และความไม่ ปลอดภัยต่ างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ทั้งกับตัวเองหรื อ
ผู้ร่วมงาน และสามารถประยุกต์ ใช้ ความรู้ และทรัพยากรที่มอี ยู่ในการป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาความไม่ ปลอดภัยได้
• กระทำกำรใดๆ ด้วยควำมรอบคอบ ไม่ประมำท เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย ทั้งในกำร
ดำเนินกิจกรรมส่ วนตัวในชีวติ ประจำวัน และกำรปฏิบตั ิงำน
• โน้มน้ำวชักชวนเพื่อนร่ วมงำนและผูเ้ กี่ยวข้องให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของควำม
ปลอดภัยอย่ำงแท้จริ ง ชี้ให้เห็นถึงอันตรำยและผลเสี ยของกำรกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่
อำจกำรลุกลำมขยำยวงกว้ำงจนกลำยเป็ นปั ญหำสำธำรณภัย
• ชี้แนะแนวทำงกำรปฏิบตั ิแก่เพื่อนร่ วมงำนและผูเ้ กี่ยวข้องให้มีพฤติกรรมที่ปลอดภัย
• สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู ้ในกำรป้องกันมิให้เกิดภัย รวมถึงประยุกต์ใช้ควำมรู ้และ
ทรัพยำกรที่มีอยูใ่ นกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่ปลอดภัย เพื่อมิให้ลุกลำมขยำยวงกว้ำงจน
กลำยเป็ นปัญหำสำธำรณภัย
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นั้น

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวิเคราะห์ สั งเคราะห์ มองเห็นทางเลือกในการนา
วิธีการบริหารจัดการสาธารณภัยทีเ่ หมาะสมมาปรับใช้ ให้ ได้ ประโยชน์ สูงสุ ด
• มองเห็นทำงเลือกในกำรนำวิธีกำรบริ หำรจัดกำรสำธำรณภัยที่เหมำะสมมำปรับใช้ให้ได้
ประโยชน์สูงสุ ด
• สำมำรถวิเครำะห์สภำพปัญหำในกำรบริ หำรจัดกำรสำธำรณภัยที่เป็ นอยู่ อธิ บำยให้
ควำมเห็นต่ำงๆ ในประเด็นปัญหำของกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และระบบ
กำรบริ หำรจัดกำรในปั จจุบนั ได้อย่ำงถูกต้อง
• หมัน่ วิเครำะห์ และมองหำแนวโน้ม ช่องโหว่ ข้อบกพร่ อง ฯลฯ ทั้งจำกปัจจัยภำยใน
และภำยนอกองค์กร อันจะทำให้เกิดปัญหำกับกำรบริ หำรจัดกำรสำธำรณภัย และ
ดำเนินกำรแก้ไข หรื อเตรี ยมหำทำงรับมือกับปัญหำนั้น
• ติดตำม ประเมิน และปฏิบตั ิงำนเชิงรุ กเพื่อเตรี ยมควำมพร้อมในกำรรับมือกับทุก
สถำนกำรณ์ควำมไม่ปลอดภัย/ปัญหำสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น ที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงสม่ำเสมอ
• สำมำรถจัดกำรกับปัญหำสำธำรณภัยประเภทต่ำงๆ ที่มีควำมซับซ้อนได้ ทั้งในแง่ของ
กำรป้องกัน กำรช่วยเหลือ บรรเทำ รวมถึงกำรฟื้ นฟู
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ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และพัฒนากระบวนการในการบริหารจัดการสาธารณภัย
ทีเ่ หมาะสมและเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
• สังเครำะห์องค์ควำมรู ้ดำ้ นกำรบริ หำรจัดกำรสำธำรณภัย เพื่อให้ได้นวัตกรรมหรื อ
รู ปแบบในกำรบริ หำรจัดกำรสำธำรณภัย ที่เหมำะสมต่อกำรนำไปใช้ในสถำนกำรณ์ภยั
ในพื้นที่ต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล
• เสนอแนวทำงปฏิบตั ิในกำรจัดกำรกับปัญหำในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
และถ่ำยทอดแบบอย่ำงที่ดีของกำรดำเนินงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้
ผูร้ ่ วมงำนและผูเ้ กี่ยวข้องได้รับทรำบ เพื่อมุ่งหวังให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องต่ำงๆ สำมำรถ
ดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรสำธำรณภัยได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
• มุ่งปรับปรุ ง และเปลี่ยนแปลงระบบ และวิธีกำรในกำรป้องกัน ช่วยเหลือ บรรเทำและ
ฟื้ นฟู ให้มีคุณภำพ เพื่อให้ได้สำมำรถดำเนินกำรเพื่ออสร้ำงควำมปลอดภัยให้กบั องค์กร
ชุมชน หรื อสังคมได้อย่ำงโดดเด่นและเกินกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
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ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และประเมินคุณค่ า และทางเลือก เพื่อกาหนดนโยบาย
และกลยุทธ์ ทมี่ ผี ลต่ อการบริหารจัดการสาธารณภัยทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพในระยะยาว
• สำมำรถคำดกำรณ์ปัญหำที่จะเกิดขึ้นในอนำคต สำมำรถประเมินทรัพยำกรต่ำงๆ
ทำงด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรสำธำรณภัย สำหรับใช้เป็ นทำงเลือกในกำรดำเนินกำรเพื่อ
กำรป้องกัน ช่วยเหลือ และฟื้ นฟูสภำพจำกกำรเกิดสำธำรณภัยได้อย่ำงเหมำะสมกับ
สภำพปัญหำและสถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนสำธำรณภัย
• สนับสนุนให้เกิดบรรยำกำศแห่งกำรเสริ มสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยขึ้นใน
หน่วยงำนหรื อขอบเขตที่รับผิดชอบอันเป็ นประโยชน์ต่อกำรบริ หำรจัดกำรสำธำรณภัย
ที่มีประสิ ทธิ ภำพในระยะยำว
• สนับสนุนให้เกิดกำรบูรณำกำรกำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเข้ำกับทุกกิจกรรมกำรทำงำน
• สนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู ้ เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มีองค์ควำมรู ้ที่เพียงพอต่อกำร
ขับเคลื่อนองค์กร
• สนับสนุนให้มีกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์เพื่อเสริ มสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยให้
เกิดขึ้นในระดับชุมชนและสังคม
• เป็ นแบบอย่ำงที่ดีของกำรมีจิตสำนึกควำมปลอดภัย ทั้งพฤติกรรมกำรปฏิบตั ิงำน กำร
ดำเนินกิจกรรมส่ วนตัวในชีวติ ประจำวัน
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สมรรถนะ “การกากับติดตามอย่ างสม่าเสมอ”
(Monitoring and Overseeing- MO)
คาจากัดความ

เจตนำที่จะกำกับดู แล และติดตำมกำรดำเนิ นงำนต่ ำงๆ ของผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้องให้
ปฏิ บัติ ต ำมมำตรฐำน กฎระเบี ย บ หรื อ ข้อ บัง คับ ที่ ก ำหนดไว้ โดยอำศัยอ ำนำจตำมระเบี ย บ
กฎหมำย หรื อตำมตำแหน่งหน้ำที่ที่มีอยูอ่ ย่ำงเหมำะสมและมีประสิ ทธิ ภำพโดยมุ่งประโยชน์ของ
หน่วยงำน องค์กร หรื อประเทศชำติเป็ นสำคัญ

ย

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่ งชี้

น่า

ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน
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ระดับที่ 1: ตระหนัก เห็นความสาคัญ และประโยชน์ ของการกากับติดตามการดาเนินงานต่ างๆ
ของผู้อื่น
• ตระหนัก เห็ น ควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็ น และประโยชน์ข องกำรก ำกับ ติ ด ตำมกำร
ด ำเนิ น งำนต่ ำ งๆ ของผู ้อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งในงำน เพื่ อ ให้ ผู ้อื่ น ปฏิ บัติ ต ำมมำตรฐำน
กฎระเบียบ หรื อข้อบังคับที่กำหนดไว้ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในกำรดำเนิ นงำนของ
ตนเอง หน่วยงำน หรื อองค์กร

แจ
ก

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และกระตือรื อร้ นในการกากับติดตามการดาเนินงานต่ างๆ
ของผู้อื่น
• แสดงพฤติกรรมกระตือรื อร้นในกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนของผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้องใน
งำน เพื่อให้ผูอ้ ื่นปฏิ บตั ิตำมมำตรฐำน กฎระเบี ยบ หรื อข้อบังคับที่ กำหนดไว้ให้เกิ ด
ประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของตนเอง หน่ วยงำน หรื อองค์กร และสำมำรถระบุควำม
เป็ นไป หรื อควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของผูอ้ ื่นได้
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกากับติดตามการดาเนินงานต่ างๆ ของผู้อื่นอย่ างสมา่ เสมอ
• ดำเนิ นกำรกำกับติดตำมกำรดำเนิ นงำนต่ำงๆ ของผูอ้ ื่นอย่ำงสม่ำเสมอ และเป็ นระยะ
และสำมำรถวิ เ ครำะห์ และระบุ ข ้อ มู ล ข้อ เท็จ จริ ง สำเหตุ สิ่ ง ผิ ด ปกติ และควำม
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงถูกต้อง เพื่อนำไปสู่ กำรดำเนิ นกำรต่ำงๆ ได้อย่ำง
ถูกต้อง เหมำะสม และสอดคล้องกับมำตรฐำน กฎระเบียบ หรื อข้อบังคับที่กำหนดไว้
• ปรับสถำนกำรณ์ กระบวนกำร หรื อวิธีกำรต่ำงๆ เพื่อจำกัดทำงเลือกของผูอ้ ื่น หรื อเพื่อ
บีบคั้นให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิในกรอบที่ถูกต้องตำมกฎหมำยหรื อระเบียบปฏิบตั ิที่กำหนดไว้
WWW.LOCALTRAIN57.COM

39

มจ

ำห

น่า

ย

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกากับติดตาม และตรวจสอบความถูกต้ องของ
การดาเนินงานต่ างๆ ของผู้อื่นอย่ างใกล้ชิด
• สำรวจ กำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของผูอ้ ื่นอย่ำงใกล้ชิดและใน
เชิงลึก รวมทั้งวิเครำะห์ ประมวล วิจยั และสรุ ปผลกำรดำเนินกำร กำรตอบสนอง และ
กำรให้บริ กำรต่ำงๆ ที่ถูกต้อง เหมำะสม และสอดคล้องกับมำตรฐำน กฎระเบียบ หรื อ
ข้อบังคับที่กำหนดไว้
• หมัน่ ควบคุ ม ตรวจตรำ และตรวจสอบควำมถู กต้องของกำรดำเนิ นงำนต่ำงๆ ในทุ ก
ขั้นตอนอย่ำงละเอียดของผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้องในงำนให้เป็ นไปตำมมำตรฐำน กฎระเบียบ
หรื อข้อบังคับที่กำหนดไว้
• ออกคำเตือน (โดยชัดแจ้งว่ำจะเกิดอะไรขึ้นหำกผูอ้ ื่นไม่ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนที่กำหนด
ไว้หรื อกระทำกำรละเมิดกฎหมำย) และสั่งกำรให้ปรับปรุ งกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ในเชิ ง
ปริ มำณหรื อคุณภำพให้ถูกต้องตำมมำตรฐำน กฎระเบียบ หรื อข้อบังคับที่กำหนดไว้
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ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และจัดการกับการดาเนินงานต่ างๆ ทีไ่ ม่ ดี ไม่ ถูกต้ อง หรื อ
สิ่ งผิดกฎหมายอย่ างเด็ดขาดตรงไปตรงมา
• ดำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ หรื อใช้วธิ ีเผชิญหน้ำอย่ำงเด็ดขำดเมื่อผูอ้ ื่นหรื อหน่วยงำน
ภำยใต้กำรกำกับดูแลมีกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรื อทำผิดกฎหมำยอย่ำง
ร้ำยแรง
• กำหนด หรื อปรับมำตรฐำน ข้อบังคับ หรื อกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องให้แตกต่ำง ท้ำ
ทำย หรื อสู งขึ้น (เมื่อสภำวะแวดล้อมเปลี่ยนไป) เพื่อส่ งเสริ มให้บุคลำกรเกิดกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถให้สูงขึ้น
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คาจากัดความ

ควำมขวนขวำย สนใจใฝ่ รู ้ เพื่อสั่งสมพัฒนำศักยภำพ ควำมรู ้ควำมสำมำรถของตนใน
กำรปฏิ บัติ งำน ด้วยกำรศึ กษำ ค้นคว้ำหำควำมรู ้ พัฒนำตนเองอย่ำงต่ อเนื่ อง อี กทั้งรู ้ จ ักพัฒนำ
ปรับปรุ ง ประยุกต์ใช้ควำมรู ้เชิงวิชำกำรและเทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ำกับกำรปฏิบตั ิงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่ งชี้

น่า

ย

ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ

ำห

ระดับที่ 1: แสดงความสนใจและติดตามความรู้ ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน/ทีเ่ กีย่ วข้ อง
• กระตือรื อร้นในกำรศึกษำหำควำมรู ้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ควำมรู ้ใหม่ๆ ในสำขำ
อำชีพของตน
• หมัน่ ทดลองวิธีกำรทำงำนแบบใหม่ เพื่อพัฒนำประสิ ทธิภำพและควำมรู ้ควำมสำมำรถ
ของตนให้ดียงิ่ ขึ้น
• ติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู ้ใหม่ๆ อยูเ่ สมอด้วยกำรสื บค้นข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ที่จะ
เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิงำน

แจ
ก

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู้ ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ในสาขาอาชีพของตน
• รอบรู ้เท่ำทันเทคโนโลยีหรื อองค์ควำมรู ้ใหม่ๆ ในสำขำอำชีพของตนและที่เกี่ยวข้อง
หรื ออำจมีผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของตน
• ติดตำมแนวโน้มวิทยำกำรที่ทนั สมัย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนาความรู้ วิทยาการ หรื อเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ทีไ่ ด้ ศึกษามาปรับใช้ กบั การทางาน
• เข้ำใจประเด็นหลักๆ นัยสำคัญ และผลกระทบของวิทยำกำรต่ำงๆ อย่ำงลึกซึ้ง
• สำมำรถนำวิชำกำร ควำมรู ้ หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำนได้
• สัง่ สมควำมรู ้ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ และเล็งเห็นประโยชน์ ควำมสำคัญขององค์ควำมรู ้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะส่ งผลกระทบต่องำนของตนในอนำคต
WWW.LOCALTRAIN57.COM
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ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนาตนเองให้ มคี วามรู้ และความเชี่ยวชาญ
ในงานมากขึน้ ทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้ างอย่ างต่ อเนื่อง
• มีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญในเรื่ องที่เกี่ยวกับงำนหลำยด้ำน (สหวิทยำกำร) และสำมำรถนำ
ควำมรู ้ไปปรับใช้ให้ปฏิบตั ิได้อย่ำงกว้ำงขวำงครอบคลุม
• สำมำรถนำควำมรู ้เชิงบูรณำกำรของตนไปใช้ในกำรสร้ำงวิสัยทัศน์ เพื่อกำรปฏิบตั ิงำน
ในอนำคต
• ขวนขวำยหำควำมรู ้ที่เกี่ยวข้องกับงำนทั้งเชิงลึกและเชิงกว้ำงอย่ำงต่อเนื่อง

แจ
ก

ฟร

ีเท่า

นั้น

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการทางานของคนในองค์กรทีเ่ น้ นความ
เชี่ยวชาญในวิทยาการด้ านต่ างๆ
• สนับสนุนให้เกิดบรรยำกำศแห่งกำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญในองค์กร ด้วยกำรจัดสรร
ทรัพยำกร เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ
• ให้กำรสนับสนุน ชมเชย เมื่อมีผแู ้ สดงออกถึงควำมตั้งใจที่จะพัฒนำควำมเชี่ยวชำญใน
งำน
• มีวสิ ัยทัศน์ในกำรเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี องค์ควำมรู ้ หรื อวิทยำกำรใหม่ๆ ต่อ
กำรปฏิบตั ิงำนในอนำคต และสนับสนุนส่ งเสริ มให้มีกำรนำมำประยุกต์ใช้ในหน่วยงำน
อย่ำงต่อเนื่อง
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สมรรถนะ “การควบคุมและจัดการสถานการณ์ อย่ างสร้ างสรรค์ ”
(Controlling and Managing Situation- CMS)
คาจากัดความ

มจ

ห้า

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่ งชี้

ำห

น่า

ย

ควำมสำมำรถในกำรควบคุม และบริ หำรจัดกำรอำรมณ์ ควำมรู ้สึกของตนเองได้
อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม แม้ว่ำอยูใ่ นเหตุกำรณ์ที่วิกฤติ คับขัน และยำกลำบำก โดยมีเจตนำที่
จะให้บุคคลรอบข้ำงมีอำรมณ์และควำมรู ้สึกที่เป็ นปกติเช่นกัน นอกจำกนั้นยังเป็ นควำมสำมำรถ
ในกำรควบคุม และจัดกำรสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และดำเนินกำร
ให้ควำมช่ วยเหลือ บริ กำร บรรเทำทุกข์ หรื อกำรดำเนิ นกำรต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
และเป็ นประโยชน์แก่ผูบ้ ริ กำร ประชำชน หรื อผูอ้ ื่น โดยมีพ้ืนฐำนของควำมมีจิตใจที่เป็ นกุศล
(จิตสำธำรณะ) เห็นควำมสุ ขของผูบ้ ริ กำร ประชำชน หรื อผูอ้ ื่นเป็ นที่ต้ งั มำกกว่ำสิ่ งอื่นใด

นั้น

ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

ระดับที่ 1: ควบคุมอารมณ์ และความรู้ สึกตนเองได้ อย่ างเหมาะสมกับเหตุการณ์ ยากลาบาก
วิกฤต หรื อเหตุการณ์ ไม่ ปกติต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
• ควบคุมอำรมณ์และควำมรู ้สึกของตนเองได้อย่ำงเหมำะสม (โดยไม่แสดงอำกำรตื่น
ตระหนก ตกใจ หรื อเสี ยใจ) กับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพำะสถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติ
เช่น เหตุกำรณ์คบั ขัน ยำกลำบำก หรื อเหตุกำรณ์ร้ำยแรงต่ำงๆ เป็ นต้น เพื่อป้องกันมิให้
บุคคลรอบข้ำงเกิดอำรมณ์หรื อมีควำมรู ้สึกร่ วมด้วย
• ใส่ ใจกับสภำพแวดล้อม สัญญำณทำงกำยภำพ และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นเฉพำะ
หน้ำ และพยำยำมควบคุมอำรมณ์ ควำมรู ้สึก และปฏิกิริยำของตนให้อยูภ่ ำวะปกติได้
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ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความอดทนต่ อเหตุการณ์ ยากลาบาก วิกฤต หรื อ
เหตุการณ์ ไม่ ปกติต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ และ/หรื อจัดการอารมณ์ และความรู้ สึกของผู้อื่น
ให้ เป็ นปกติได้
• มีควำมอดทนต่อเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น เช่ น เหตุกำรณ์ที่มีควำมยำกลำบำก วิกฤติ
คับขัน หรื อเหตุอนั ไม่ปกติต่ำงๆ เป็ นต้น โดยไม่แสดงควำมย่อท้อ หรื อควำมไม่พอใจ
ต่อควำมยำกลำบำกนั้นๆ
• ไม่บ่ำยเบี่ยง หรื อหลีกเลี่ยงจำกเหตุกำรณ์ที่มีควำมยำกลำบำก วิกฤติ คับขัน หรื อเหตุอนั
ไม่ปกติต่ำงๆ แต่เข้ำไปมีส่วนร่ วมอย่ำงเต็มใจ และตั้งใจ โดยมีควำมมุ่งหวังที่จะให้กำร
ดูแล ควำมช่วยเหลือ และบรรเทำทุกข์ผรู ้ ับบริ กำร ประชำชน หรื อผูอ้ ื่นได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม
• บริ หำรจัดกำร หรื อควบคุมอำรมณ์และควำมรู ้สึกของผูร้ ับบริ กำร ประชำชน หรื อผูอ้ ื่น
ให้เป็ นปกติได้ เช่ น ปลอบใจ โน้มน้ำวจูงใจ หรื อให้คำแนะนำต่ำงๆ เป็ นต้น เมื่ออยูใ่ น
เหตุกำรณ์ที่มีควำมยำกลำบำก วิกฤติ คับขัน หรื อเหตุอนั ไม่ปกติต่ำงๆ

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และจัดการสถานการณ์ ทเี่ กิดขึน้ ได้ อย่ างเหมาะสมและ
ให้ ความช่ วยเหลือได้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้รับบริการ ประชาชน หรื อผู้อื่น
• ควบคุม ดูแล และจัดกำรสถำนกำรณ์ หรื อเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เหตุกำรณ์ที่มี
ควำมยำกลำบำก วิกฤติ คับขัน หรื อเหตุอนั ไม่ปกติต่ำงๆ เป็ นต้น ได้อย่ำงเหมำะสม
• ให้กำรดูแล ควำมช่วยเหลือ และบรรเทำทุกข์ผรู ้ ับบริ กำร ประชำชน หรื อผูอ้ ื่นได้อย่ำง
ถูกต้องเหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และสอดคล้องควำมต้องกำรของผูร้ ับบริ กำร
ประชำชน หรื อผูอ้ ื่น
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ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และให้ บริการ ความช่ วยเหลือ และดาเนินการต่ างๆ ด้ วย
จิตกุศลให้ ผู้รับบริการ ประชาชน หรื อผู้อื่นมีความสุ ข และได้ รับประโยชน์ อย่ างสู งสุ ด
• ให้บริ กำร ควำมช่วยเหลือ บรรเทำทุกข์ และดำเนินกำรต่ำงๆ แก่ผรู ้ ับบริ กำร ประชำชน
หรื อผูอ้ ื่น (ที่มีควำมเดือดร้อด) ด้วยจิตกุศล (จิตสำธำรณะ) แม้วำ่ ตนเองจะต้องประสบ
กับควำมยำกลำบำก อุปสรรค หรื อสู ญเสี ยประโยชน์บำงอย่ำง โดยมีควำมมุ่งหวังให้
ผูร้ ับบริ กำร ประชำชน หรื อผูอ้ ื่นมีควำมสุ ข และได้รับประโยชน์อย่ำงสู งสุ ด
• ติดตำม และประเมินผลกำรให้บริ กำร ควำมช่วยเหลือ บรรเทำทุกข์ และดำเนินกำร
ต่ำงๆ แก่ผรู ้ ับบริ กำร ประชำชน หรื อผูอ้ ื่นอย่ำงใกล้ชิด ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้
แน่ใจว่ำสำมำรถให้บริ กำร ควำมช่วยเหลือ บรรเทำทุกข์ และดำเนินกำรต่ำงๆ ได้อย่ำง
ถูกต้อง เหมำะสม สอดคล้องควำมต้องกำร และได้รับประโยชน์อย่ำงสู งสุ ด
• เสี ยสละ และอุทิศประโยชน์ส่วนตัว และควำมสะดวกสบำยต่ำงๆ เพื่อให้บริ กำร ควำม
ช่วยเหลือ บรรเทำทุกข์ และดำเนินกำรต่ำงๆ แก่ผรู ้ ับบริ กำร ประชำชน หรื อผูอ้ ื่นโดยไม่
หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้ น
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเสี ยสละประโยชน์ บางส่ วนขององค์กร เพื่อให้
ผู้รับบริการ ประชาชน หรื อผู้อื่นได้ รับประโยชน์ อย่ างสู งสุ ด
• เสี ยสละ และอุทิศประโยชน์บำงส่ วนขององค์กร เพื่อให้ผรู ้ ับบริ กำร ประชำชน หรื อ
ผูอ้ ื่นได้รับประโยชน์อย่ำงสู งสุ ด และสอดคล้องควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริ ง
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คาจากัดความ

สมรรถนะ “จิตสานึกและรับผิดชอบต่ อสิ่ งแวดล้ อม”
(Environmental Responsibility- ER)

ย

กำรมีจิตสำนึ ก ตระหนัก ให้ควำมสำคัญ และมี ควำมรับผิดชอบต่ อสังคม และ
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมีควำมมุ่งมัน่ และทุ่มเทที่จะอนุรักษ์ และรักษำสิ่ งแวดล้อม สังคม และชุมชน
ให้น่ำอยู่ ตลอดจนเข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรปฏิบตั ิ งำนหรื อร่ วมกิ จกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ
สังคม และสิ่ งแวดล้อมขององค์กรอย่ำงเต็มที่ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
โดยรวม

มจ

ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน

ำห

น่า

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่ งชี้

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

ระดับที่ 1: แสดงความสนใจ ตระหนัก และเห็นความสาคัญ ประโยชน์ ของการอนุรักษ์ และ
การรักษาสิ่ งแวดล้อม
• ตระหนัก หรื อมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม หรื อสิ่ งแวดล้อมตำมนโยบำยขององค์กร
ที่กำหนดไว้
• เห็นควำมสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรม/โครงกำรเพื่อสังคมหรื อสิ่ งแวดล้อมของ
องค์กร
• เห็นคุณค่ำและควำมจำเป็ นของกำรอนุรักษ์ และกำรรักษำสิ่ งแวดล้อม
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และแสวงหาโอกาสในการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ และ
การรักษาสิ่ งแวดล้อม
• แสวงหำโอกำส และเข้ำไปมี ส่วนร่ วมในกำรอนุ รักษ์และกำรรักษำสิ่ งแวดล้อมของ
หน่วยงำน องค์กร ชุมชน หรื อสังคม
• ให้ควำมร่ วมมือ เข้ำร่ วม หรื อเป็ นส่ วนหนึ่งของกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ ทำงสังคมหรื อ
สิ่ งแวดล้อมขององค์กร หรื อหน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงเต็มใจ และปฏิบตั ิตนอย่ำงเคร่ งครัด
ด้ำนกำรอนุรักษ์และกำรรักษำสิ่ งแวดล้อมให้น่ำอยู่ และปลอดภัย
• อำสำและแสดงควำมภำคภูมิใจและควำมพึงพอใจที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งในกิจกรรมเพื่อ
สังคมหรื อเพื่อสิ่ งแวดล้อมขององค์กร (โดยไม่ตอ้ งร้องขอ)
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มจ

ำห

น่า

ย

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุ้น และสร้ างแรงจูงใจให้ ผู้อื่นเห็นความสาคัญ
ประโยชน์ ของกิจกรรม โครงการ หรื อนโยบายด้ านการอนุรักษ์ และการรักษา
สิ่ งแวดล้อม
• กระตุ ้น และสร้ ำ งแรงจู ง ใจให้ ผู อ้ ื่ น เห็ น ควำมส ำคัญ และประโยชน์ ข องกิ จ กรรม
โครงกำร หรื อนโยบำยเพื่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม หรื อด้ำนกำรอนุ รักษ์และกำรรักษำ
สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนกำรดูแลรักษำชุมชน หรื อสังคมให้น่ำอยู่ เพื่อให้เกิดกำรร่ วมแรง
ร่ วมใจอย่ำงแท้จริ ง
• พัฒนำ และปรับปรุ งระบบ วิธีกำร และแนวทำงกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรเพื่อสังคม
หรื อสิ่ งแวดล้อม หรื อกำรอนุรักษ์และกำรรักษำสิ่ งแวดล้อม กำรดูแลรักษำชุมชน หรื อ
สังคมในเชิงสร้ำงสรรค์
• เป็ นกำลังสำคัญในกำรผลักดันให้เกิดกิจกรรม/โครงกำรเพื่อสังคม หรื อสิ่ งแวดล้อม
หรื อกำรอนุรักษ์และกำรรักษำสิ่ งแวดล้อม กำรดูแลรักษำชุมชน หรื อสังคมขององค์กร
อย่ำงเป็ นรู ปธรรม

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศรัทธา และสนับสนุนกิจกรรม โครงการ หรื อ
นโยบายเพื่อสั งคม และสิ่ งแวดล้อมอย่ างเต็มศักยภาพ
• ยื น หยัด สนั บ สนุ น กำรตัด สิ น ใจที่ จ ะเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน สั ง คมไทย หรื อ
สิ่ ง แวดล้อ มโดยรวม ถึ ง แม้จ ะคนส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ ส นับ สนุ น หรื อ อำจจะต้อ งทำให้
หน่วยงำนของตนต้องเสี ยประโยชน์ในระยะสั้น
• สื่ อสำร และถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ดำ้ นสังคมและสิ่ งแวดล้อมของหน่ วยงำนด้วยวิธีสร้ำง
แรงบันดำลใจ และควำมร่ วมแรงร่ วมใจให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนบรรลุวสิ ัยทัศน์น้ นั
• คิดนอกกรอบ นำเสนอควำมคิดใหม่เพื่อใช้กำหนดนโยบำยด้ำนสังคม และสิ่ งแวดล้อม
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทยหรื อสิ่ งแวดล้อมโดยรวม อย่ำงที่ไม่มีผใู ้ ดคิดมำก่อน
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเป็ นผู้นาทีม่ บี ทบาทสาคัญในงานเพื่อสั งคม
และสิ่ งแวดล้อม
• มีบทบำทสำคัญในงำนเพื่อสังคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อม และสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่
เน้นประโยชน์เพื่อสังคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ทุกระดับในองค์กรมี
ควำมมุ่งมัน่ ยึดมัน่ และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมไทย และสิ่ งแวดล้อมอย่ำงเป็ นรู ปธรรม
• เป็ นที่รู้จกั อย่ำงกว้ำงขวำงในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม
และเป็ นแบบอย่ำงที่ดี (Role Model) ในองค์กรด้ำนกำรพัฒนำ และรักษำสิ่ งแวดล้อมใน
สังคมไทยให้น่ำอยู่
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สมรรถนะ “ความเข้ าใจพืน้ ที่และการเมืองท้ องถิ่น”
(Understanding of Local Area and Politics- ULAP)
คาจากัดความ

มจ

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่ งชี้

ำห

น่า

ย

มี พ ฤติ ก รรมและควำมสำมำรถในกำรเข้ำ ใจประชำชน พื้ น ที่ รวมทั้ง ระบบ
กำรเมืองในท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และติดตำมข้อมูล ข่ำวสำร และควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ
ของประชำชน พื้ น ที่ และระบบกำรเมื อ งในท้องถิ่ น ในพื้ นที่ ที่รั บผิดชอบสม่ ำ เสมอ รวมทั้ง
สำมำรถใช้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องนั้นๆ ในกำรให้บริ กำร ให้ควำมรู ้ ควำมช่วยเหลือ คำแนะนำ กำร
พัฒนำ หรื อกำรส่ งเสริ มในด้ำ นต่ ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้องแก่ ประชำชนในพื้นที่ ที่รับผิดชอบได้อย่ำ ง
ถูกต้อง เหมำะสม และมีประสิ ทธิภำพ

ห้า

ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ระดับที่ 1: ตระหนักถึงความสาคัญของการมีความเข้ าใจทีถ่ ูกต้ อง และ/หรื อรวบรวมข้ อมูลต่ างๆ
ทีเ่ กีย่ วกับประชาชน พืน้ ที่ และระบบการเมืองท้ องถิ่นในพืน้ ทีท่ ตี่ นเองมีความ รับผิดชอบ
• ตระหนัก เห็นควำมสำคัญ และควำมจำเป็ นของกำรมีควำมรู ้ และควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับประชำชน พื้นที่ และระบบกำรเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีควำมรับผิดชอบ
ว่ำจะช่วยให้สำมำรถให้บริ กำร ให้ควำมรู ้ควำมช่วยเหลือ คำแนะนำ กำรพัฒนำ หรื อกำร
ส่ งเสริ มในด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสม
• รวบรวมข้อมูล ข่ำวสำร และรำยละเอียดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชำชน พื้นที่ และระบบ
กำรเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีควำมรับผิดชอบ เพื่อเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ใน
กำรให้บริ กำร ให้ควำมรู ้ ควำมช่วยเหลือ กำรพัฒนำ หรื อกำรส่ งเสริ มในด้ำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสม
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ห้า

มจ

ำห

น่า

ย

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู้ และความเข้ าใจในเรื่ องทัว่ ๆ ไปทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
ประชาชน พืน้ ที่ และระบบการเมืองท้ องถิ่นในพืน้ ทีท่ ตี่ นเองมีความรับผิดชอบ
• มีควำมเข้ำใจในเรื่ องทัว่ ไปๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชำชน พื้นที่ และระบบกำรเมืองท้องถิ่น
ในพื้นที่ในพื้นที่ที่ตนเองมีควำมรับผิดชอบ เช่น ลักษณะกำรประกอบกำรอำชีพ
สภำพแวดล้อมทัว่ ไป กำรดำเนินชีวติ ควำมเป็ นอยู่ ปั ญหำและควำมต้องกำรต่ำงๆ ผูน้ ำ ผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ย และระบบกำรปกครอง เป็ นต้น เพื่อให้สำมำรถให้บริ กำร ให้ควำมรู ้
ควำมช่วยเหลือ คำแนะนำ กำรพัฒนำ หรื อกำรส่ งเสริ มในด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องแก่
ประชำชน หรื อสร้ำงประโยชน์ให้แก่พ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสม
• ติดตำมข้อมูล ข่ำวสำร และควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ ของประชำชน พื้นที่ และระบบกำรเมือง
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีควำมรับผิดชอบ และมีควำมรู ้ และควำมเข้ำใจทัว่ ไปนั้นๆ ที่
ถูกต้อง เพื่อสำมำรถให้บริ กำร ให้ควำมรู ้ ควำมช่วยเหลือ คำแนะนำ กำรพัฒนำ หรื อกำร
ส่ งเสริ มในด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชำชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่ำงถูกต้อง และ
เหมำะสม หรื อสร้ำงประโยชน์ให้แก่พ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสม

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และหมัน่ ศึกษา ติดตามความเคลื่อนไหวต่ างๆ อย่ างใกล้ชิด
และมีความรู้ และความเข้ าใจทีเ่ ฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น และมีความสาคัญโดยตรง
ประชาชน พืน้ ที่ และระบบการเมืองท้ องถิ่นในพืน้ ทีท่ ตี่ นเองมีความรับผิดชอบ
• มีควำมเข้ำใจที่เฉพำะเจำะจง ตรงประเด็น และมีควำมสำคัญโดยตรงต่อประชำชน พื้นที่
และระบบกำรเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีควำมรับผิดชอบ ตลอดจนศึกษำ วิเครำะห์
และระบุขอ้ ดี ข้อเสี ยต่ำงๆ ที่มีผลกระทบต่อประชำชน พื้นที่ และระบบกำรเมืองท้องถิ่น
ในพื้นที่ที่ตนเองมีควำมรับผิดชอบได้ และสำมำรถให้บริ กำร ให้ควำมรู ้ ควำมช่วยเหลือ
คำแนะนำ กำรพัฒนำ หรื อกำรส่ งเสริ มในด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม
และสอดคล้องกับควำมต้องกำร หรื อเกิดประโยชน์แก่พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ
• หมัน่ ศึกษำ ค้นคว้ำ และติดตำมข้อมูล ข่ำวสำร และควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประชำชน พื้นที่ และระบบกำรเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีควำมรับผิดชอบอย่ำง
ใกล้ชิด และสม่ำเสมอ และสำมำรถระบุสำเหตุ และปัจจัยเชิงลึกที่มีควำมสำคัญและมี
ผลกระทบโดยตรงทีช่วยให้สำมำรถให้บริ กำร ให้ควำมรู ้ ควำมช่วยเหลือ คำแนะนำ กำร
พัฒนำ หรื อกำรส่ งเสริ มต่ำงๆ แก่ประชำชนในพื้นที่ที่ตนเองมีควำมรับผิดชอบได้อย่ำง
ถูกต้อง เหมำะสม และสอดคล้องกับควำมต้องกำร หรื อสร้ำงประโยชน์ที่เกิดควำม
ได้เปรี ยบแก่พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ
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ห้า

มจ

ำห

น่า

ย

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้ าใจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้ อจากัดต่ างๆ และ
สามารถประยุกต์ และปรับความเข้ าใจนั้นๆ มาสร้ างประโยชน์ แก่ประชาชน พืน้ ที่ และ
ระบบการเมืองท้ องถิ่นในพืน้ ทีท่ ตี่ นเองรับผิดชอบได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับความต้ องการอย่ างแท้ จริง
• เข้ำใจถึงปัจจัย และผลกระทบโดยตรง และโดยอ้อม ตลอดจนเข้ำใจจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกำส และข้อจำกัดต่ำงๆ ของประชำชน พื้นที่ และระบบกำรเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ และสำมำรถประยุกต์และปรับควำมเข้ำใจนั้นๆ ให้เกิดประโยชน์แก่
ประชำชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และสอดคล้องกับควำมต้องกำร
อย่ำงแท้จริ ง
• เสนอแนะวิธีกำร แนวทำง และผลักดันกำรให้บริ กำร ให้ควำมรู ้ ควำมช่วยเหลือ
คำแนะนำ กำรพัฒนำ หรื อกำรส่ งเสริ มต่ำงๆ ให้เกิดกำรปฏิบตั ิใช้จริ ง (Implementation)
อย่ำงเป็ นระบบ รู ปธรรม และต่อเนื่องที่เกิดประโยชน์อย่ำงแท้จริ งโดยรวมแก่ประชำชน
และพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยอำศัยกำรประยุกต์ ปรับ เชื่อมโยง และผสมผสำน (Integrate)
ควำมเข้ำใจประชำชน พื้นที่ และระบบกำรเมืองท้องถิ่นในเชิงลึกที่ส่งั สมมำ

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้ ความเข้ าใจประชาชน พืน้ ที่ และระบบการเมือง
ท้ องถิ่นในเชิงลึกและรอบด้ านมากาหนดกลยุทธ์ และนโยบายทีส่ ร้ างประโยชน์ ใน
ระยะยาวแก่ประชาชน ชุมชน และสั งคมได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
• ใช้ควำมเข้ำใจประชำชน พื้นที่ และระบบกำรเมืองท้องถิ่นในเชิงลึกและรอบด้ำน
ตลอดจนประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญที่ส่งั สมมำอย่ำงยำวนำนมำกำหนดกลยุทธ์
นโยบำย และแผนงำนต่ำงๆ ที่สร้ำงประโยชน์ในระยะยำว ตลอดจนมูลค่ำเพิ่ม (Value
Added) แก่ประชำชน ชุมชน และสังคมได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
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คาจากัดความ

ควำมสำมำรถในกำรคิ ด ค้น ออกแบบ และสร้ ำ งสรรค์สิ่ง ใหม่ ๆ ที่ แ ปลกและ
แตกต่ำงไปจำกเดิม โดยกำรมุ่งเน้นพัฒนำและสร้ำงสรรค์ส่ิ งใหม่ๆ ที่เป็ นประโยชน์ในระยะยำว
และยัง่ ยืนให้แก่ประชำชน พื้นที่ หรื อท้องถิ่นที่รับผิดชอบอย่ำงเป็ นรู ปธรรม

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่ งชี้

น่า

ย

ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ

ำห

ระดับที่ 1: ตระหนักถึงความสาคัญ และประโยชน์ ของการพัฒนาและการสร้ างสรรค์ สิ่งต่ างๆ
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ ให้ แก่ประชาชน พืน้ ที่ หรื อท้ องถิ่นทีร่ ับผิดชอบ
• ตระหนักถึงควำมสำคัญ ควำมจำเป็ น และประโยชน์ของกำรพัฒนำ และกำรสร้ำงสรรค์
สิ่ งต่ำงๆ ที่เป็ นประโยชน์ให้แก่ประชำชน พื้นที่ หรื อท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
• หมัน่ แสวงหำช่องทำง และโอกำสอย่ำงสม่ำเสมอในกำรเข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำ
และกำรสร้ำงสรรค์ประโยชน์ต่ำงๆ ให้แก่ประชำชน พื้นที่ หรื อท้องถิ่นที่รับผิดชอบ

แจ
ก

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และกล้าเสนอความคิดเห็นใหม่ และเข้ าไปมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาและการสร้ างสรรค์ ประโยชน์ ต่างๆ ให้ แก่ประชาชน พืน้ ที่ หรื อท้ องถิ่น
ทีร่ ับผิดชอบ
• กล้ำนำเสนอควำมคิดเห็น แนวทำง และวิธีกำรที่สร้ำงสรรค์ แปลกใหม่ แตกต่ำง และ
หลำกหลำยที่ก่อให้เกิดกำรพัฒนำและกำรสร้ำงสรรค์ประโยชน์ต่ำงๆ ให้แก่ประชำชน
พื้นที่ หรื อท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
• เข้ำไปมีส่วนร่ วมหรื อเป็ นส่ วนหนึ่งในกำรพัฒนำ และกำรสร้ำงสรรค์ประโยชน์ต่ำงๆ
ให้แก่ประชำชน พื้นที่ หรื อท้องถิ่นที่รับผิดชอบอย่ำงสม่ำเสมอ
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ย

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และพัฒนาและสร้ างสรรค์ ประโยชน์ ให้ แก่ประชาชน
พืน้ ที่ หรื อท้ องถิ่นทีร่ ับผิดชอบในระยะสั้น
• พัฒนำ และสร้ำงสรรค์ประโยชน์ต่ำงๆ ให้กบั พื้นที่ หรื อท้องถิ่นที่รับผิดชอบในระยะ
สั้น เพื่อพัฒนำศักยภำพ หรื อยกระดับคุณภำพของพื้นที่ หรื อท้องถิ่นที่รับผิดชอบให้
เพิม่ สู งขึ้น เช่น ระบบสำธำรณูปโภค กำรศึกษำ สำธำรณสุ ข สิ่ งแวดล้อม กำรพัฒนำ/
กำรส่ งเสริ มอำชีพ เป็ นต้น
• ปรับปรุ ง/เปลี่ยนแปลงกระบวนกำร หรื อวิธีกำรใหม่ๆ ในพัฒนำ และกำรสร้ำงสรรค์
ประโยชน์ต่ำงๆ ให้กบั พื้นที่ หรื อท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ประชำชน พื้นที่ หรื อ
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบได้รับประโยชน์และมีประสิ ทธิภำพสู งขึ้น

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ

ำห

น่า

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และพัฒนาและสร้ างสรรค์ ประโยชน์ ให้ แก่ประชาชน
พืน้ ที่ หรื อท้ องถิ่นทีร่ ับผิดชอบในระยะกลาง
• พัฒนำและสร้ำงสรรค์ประโยชน์ให้กบั ประชำชน พื้นที่ หรื อท้องถิ่นที่รับผิดชอบใน
ระยะกลำง โดยต่อยอดจุดแข็ง ลดจุดอ่อน และสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (Value Added) ให้แก่
ประชำชน พื้นที่ หรื อท้องถิ่นที่รับผิดชอบอย่ำงแท้จริ ง
• คิดนอกกรอบ สร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ หรื อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำประยุกต์ใช้ให้
เหมำะสมกับประชำชน พื้นที่ หรื อท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และสร้ำง
ควำมได้เปรี ยบ (Advantage) ของพื้นที่ หรื อท้องถิ่นที่รับผิดชอบ

แจ
ก

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพัฒนาและสร้ างสรรค์ ประโยชน์ ให้ แก่ประชาชน
พืน้ ที่ หรื อท้ องถิ่นทีร่ ับผิดชอบในระยะยาว
• พัฒนำและสร้ำงสรรค์ประโยชน์อย่ำงเป็ นรู ปธรรม และเกิดประโยชน์ในระยะยำวให้แก่
ประชำชน พื้นที่ หรื อท้องถิ่นที่รับผิดชอบ จนได้รับกำรยกย่องและเป็ นต้นแบบที่ดีแก่
พื้นที่หรื อท้องถิ่นอื่นๆ
• ศึกษำศักยภำพของประชำชน พื้นที่ หรื อท้องถิ่นที่รับผิดชอบในปัจจุบนั รวมทั้ง
ประเมินศักยภำพในอนำคต เพื่อพัฒนำและสร้ำงสรรค์ประโยชน์อย่ำงยัง่ ยืนและระยะ
ยำว ให้แก่ประชำชน พื้นที่ หรื อท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
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สมรรถนะ “ความเข้ าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่ างสร้ างสรรค์
(Understanding People and Creative Responding- UPCR)
คาจากัดความ

ควำมสำมำรถในกำรรั บฟั งและเข้ำใจบุ ค คลหรื อสถำนกำรณ์ และพร้ อ มที่ จ ะ
ปรั บเปลี่ ย นและตอบสนองให้ส อดคล้อ งกับสถำนกำรณ์ ห รื อ กลุ่ ม คนที่ ห ลำกหลำยได้อ ย่ำ ง
สร้ำงสรรค์ ในขณะที่ยงั คงปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ต้ งั ไว้

ย

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่ งชี้

ำห

น่า

ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน

ห้า

มจ

ระดับที่ 1: มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติหน้ าที่
• เข้ำใจควำมหมำยของผูต้ ิดต่อสื่ อสำร และสำมำรถปรับกำรทำงำนให้คล่องตัวและ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรได้

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้ าใจบุคคลหรื อสถานการณ์ ได้ ง่ายและพร้ อมยอมรับ
ความจาเป็ นทีจ่ ะต้ องปรับเปลีย่ น
• เต็มใจ ยอมรับ และเข้ำใจควำมคิดเห็นของผูอ้ ื่นทั้งในเชิงเนื้อหำและนัยเชิงอำรมณ์
• เต็มใจที่จะเปลี่ยนควำมคิด ทัศนคติ และทำงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย เมื่อสถำนกำรณ์
ปรับเปลี่ยนไป เช่น ได้รับข้อมูลใหม่หรื อข้อคิดเห็นใหม่จำกผูเ้ ชี่ยวชำญ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้ าใจความหมายแฝงของบุคคลและสถานการณ์ และ
เลือกปฏิบัติงานอย่ างยืดหยุ่นและสร้ างสรรค์
• มีวจิ ำรณญำณในกำรปรับให้เข้ำกับสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำร
ปฏิบตั ิงำน หรื อเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงำนหรื อขององค์กร
• สำมำรถตีควำมหมำยเบื้องลึกที่ไม่ได้แสดงออกอย่ำงชัดเจนของบุคคลหรื อสถำนกำรณ์ที่
เกิดขึ้น แล้วปรับตัวให้สอดคล้อง และเหมำะสมกับกับแต่ละบุคคลหรื อสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและสร้ำงสรรค์
• สำมำรถเลือกทำงเลือก วิธีกำร หรื อกระบวนกำรมำปรับใช้กบั สถำนกำรณ์ที่
เฉพำะเจำะจงได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและเหมำะสม เพื่อให้ได้ผลงำนที่ดี
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นั้น

ห้า
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หน
่า

ย

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใช้ ความเข้ าใจในเชิงลึกต่ อบุคคลหรื อสถานการณ์ มา
ปรับเปลีย่ นวิธกี ารดาเนินงานให้ ได้ งานทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพสู งสุ ด
• ใช้ควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งในบุคคลหรื อสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ให้เป็ นประโยชน์ในทำงำนให้
ได้ผลงำนที่มีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
• ปรับเปลี่ยนวิธีกำรดำเนินงำน ระเบียบขั้นตอนหรื อลักษณะกำรประสำนงำนของ
หน่วยงำนหรื อองค์กร ให้เข้ำกับแต่ละสถำนกำรณ์ แต่ยงั คงเป้ำหมำยเดิมได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ

แจ
ก

ฟร

ีเท่า

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลีย่ นแผนกลยุทธ์ ท้งั หมด เพื่อให้ งานมี
ประสิ ทธิภาพ
• ปรับแผนกลยุทธ์ท้ งั หมดอย่ำงสร้ำงสรรค์ เพื่อให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
เฉพำะหน้ำ
• มีจิตวิทยำในกำรใช้ควำมเข้ำใจผูอ้ ื่นในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อเป็ นพื้นฐำนในกำรเจรจำทำ
ควำมเข้ำใจ หรื อดำเนินงำนไห้ได้ตำมภำรกิจของหน่วยงำน
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การกาหนดระดับของสมรรถนะประจาตาแหน่ งงาน

ปฏิบตั ิงำน
ชำนำญงำน
อำวุโส
ปฏิบตั ิกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำรพิเศษ
เชี่ยวชำญ

แจ
ก

ประเภทวิชาการ

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

ประเภททัว่ ไป

ระดับตาแหน่ ง

มจ

ประเภทข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น

ำห

น่า

ย

สมรรถนะประจำตำแหน่ งงำน เป็ นสมรรถนะที่ จำเป็ นตำมตำแหน่ งงำน หรื อ
ลักษณะงำนหรื อ สำยงำน หรื อกลุ่ ม งำน สำหรั บ ข้ำ รำชกำรส่ ว นท้องถิ่ นประเภททั่วไป และ
ประเภทวิชำกำร ตำมที่สถำบันที่ปรึ กษำเพื่อพัฒนำประสิ ทธิ ภำพในรำชกำร (สปร.) ได้ทำกำร
วิจ ัย และรำยงำนกำรวิเ ครำะห์ แ ละกำรจัด ทำต้น แบบสมรรถนะ (Competency Model) ของ
ข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่นเสนอ กถ. ซึ่ งมีสมรรถนะประจำตำแหน่งงำน ทั้งหมด 22 สมรรถนะ โดย
ในกำรนำไปใช้ในกำรประเมินคำดว่ำจะมีกำรกำหนดให้ใช้สมรรถนะประจำตำแหน่งงำนแต่ละ
ตำแหน่งงำน หรื อลักษณะงำน หรื อสำยงำน หรื อกลุ่มงำน ละ 3 สมรรถนะ โดยระดับสมรรถนะ
ในแต่ละสมรรถนะ จะกำหนดตำมระดับของข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่นประเภทนั้นๆ ดังนี้
สมรรถนะประจาตาแหน่ งงาน
(จานวน 3 สมรรถนะ)
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

......................................................................................
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บทสรุป
“สมรรถนะ” ถึ ง แม้ว่ำ จะเป็ นแนวคิ ด หรื อ หลัก กำรซึ่ ง เป็ นคุ ณ ลักษณะเชิ ง

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ

ำห

น่า

ย

พฤติกรรมที่มำจำกควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และคุ ณลักษณะอื่นๆ ที่ทำให้ขำ้ รำชกำรส่ วน
ท้องถิ่นสร้ำงผลงำนได้โดดเด่นที่จะก่อให้เกิดข้อดีหลำยประกำรแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
แต่เรื่ องสมรรถนะยังเป็ นเรื่ องใหม่ที่จะนำมำใช้ในกำรบริ หำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ขณะที่ทศั นะคติ ค่ำนิยม และวัฒนธรรมกำรปฏิบตั ิงำนของข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่นส่ วน
ใหญ่ยงั คงยึดติดกับระบบแบบแผนเดิ ม ซึ่ งอำจจะทำให้กำรนำแนวคิดสมรรถนะมำใช้ไม่เกิด
ประสิ ทธิ ภำพอย่ำงเต็มที่ ดังนั้น กำรสร้ำงองค์ควำมรู ้ และกำรทำควำมเข้ำใจจึงเป็ นหัวใจสำหรับ
กำรนำไปใช้
คู่มือฉบับนี้ จึงได้พยำยำมที่จะอธิ บำยให้เห็นถึงคำจำกัดควำมในกำรในพิจำรณำ
“สมรรถนะประจาตาแหน่ งงาน” แต่ละสมรรถนะ ตำมคำจำกัดควำมที่ได้มีกำรกำหนดขึ้น รวม
ทั้งตัวบ่งชี เชิ งพฤติกรรมของสมรรถนะแต่ละระดับ เพื่อให้ได้เข้ำใจควำมหมำยและระดับของ
สมรรถนะแต่ละสมรรถนะได้ดียงิ่ ขึ้น และสำมำรถใช้เป็ นคู่มือสำหรับประเมินสมรรถนะประจำ
ตำแหน่งงำนและใช้พฒั นำข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่นประเภททัว่ ไป และวิชำกำร อันจะส่ งผลต่อกำร
ปฏิบตั ิงำนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล และ
ได้ลุล่วงตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ ำหมำย แผนงำน และโครงกำรต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
.......................................................................

บทสรุ ป
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กำรกำกับติดตำมอย่ำงสมำ่ เสมอ
(Monitoring and Overseeing- MO)

คำจำกัดควำม: เจตนาที่จะกากับดูแล และติดตามการดาเนิ นงานต่างๆ ของผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบตั ิ ตามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่กาหนดไว้ โดยอาศัยอานาจตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือตามตาแหน่ งหน้าที่ที่มีอยูอ่ ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งประโยชน์ของหน่ วยงาน องค์กร หรือประเทศชาติเป็ นสาคัญ
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน

ย

ระดับที่ 1: ตระหนัก เห็นควำมสำคัญ และประโยชน์ของกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของผูอ้ ื่น
• ตระหนัก เห็นความสาคัญ ความจาเป็ น และประโยชน์ของการกากับติดตามการดาเนิ นงานต่างๆ ของผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้องในงาน เพื่อให้ผอ
ู ้ ื่นปฏิ บตั ิตามมาตรฐาน กฎระเบียบ
หรือข้อบังคับที่กาหนดไว้ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดาเนิ นงานของตนเอง หน่ วยงาน หรือองค์กร

มจ
ำห

น่า

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และกระตือรือร้นในกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของผูอ้ ื่น
• แสดงพฤติกรรมกระตือรือร้นในการกากับติดตามการดาเนิ นงานของผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้องในงาน เพื่อให้ผอ
ู ้ ื่นปฏิบตั ิตามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่กาหนดไว้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดาเนิ นงานของตนเอง หน่ วยงาน หรือองค์กร และสามารถระบุความเป็ นไป หรือความก้าวหน้าในการดาเนิ นงานต่างๆ ของผูอ้ ื่นได้

นั้น

ห้า

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของผูอ้ ื่นอย่ำงสมำ่ เสมอ
• ดาเนิ นการกากับติดตามการดาเนิ นงานต่างๆ ของผูอ้ ื่นอย่างสมา่ เสมอ และเป็ นระยะ และสามารถวิเคราะห์ และระบุขอ้ มูล ข้อเท็จจริง สาเหตุ สิ่งผิดปกติ และความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้ นได้อย่างถูกต้อง เพื่อนาไปสู่การดาเนิ นการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับ มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่กาหนดไว้
• ปรับสถานการณ์ กระบวนการ หรือวิธีการต่างๆ เพื่อจากัดทางเลือกของผูอ้ ื่น หรือเพื่อบีบคั้นให้ผอ
ู้ ื่นปฏิบตั ิในกรอบที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบปฏิบตั ิที่กาหนดไว้

แจ
กฟ
ร

ีเท่า

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกำกับติดตำม และตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของผูอ้ ื่นอย่ำงใกล้ชิด
• สารวจ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการดาเนิ นงานต่างๆ ของผูอ้ ื่นอย่างใกล้ชิดและในเชิงลึก รวมทั้งวิเคราะห์ ประมวล วิจยั และสรุปผลการดาเนิ นการ การตอบสนอง และ
การให้บริการต่างๆ ที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่กาหนดไว้
• หมัน
่ ควบคุม ตรวจตรา และตรวจสอบความถูกต้องของการดาเนิ นงานต่างๆ ในทุกขัน้ ตอนอย่างละเอียดของผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้องในงานให้เป็ นไปตามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือ
ข้อบังคับที่กาหนดไว้
• ออกคาเตือน (โดยชัดแจ้งว่าจะเกิดอะไรขึ้ นหากผูอ้ ื่นไม่ปฏิบต
ั ิตามมาตรฐานที่กาหนดไว้หรือกระทาการละเมิดกฎหมาย) และสัง่ การให้ปรับปรุงการดาเนิ นงานต่างๆ ในเชิง
ปริมาณหรือคุณภาพให้ถูกต้องตามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่กาหนดไว้
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และจัดกำรกับกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ที่ไม่ดี ไม่ถกู ต้อง หรือสิ่งผิดกฎหมำยอย่ำงเด็ดขำดตรงไปตรงมำ
• ดาเนิ นการอย่างตรงไปตรงมา หรือใช้วิธีเผชิญหน้าอย่างเด็ดขาดเมื่อผูอ้ ื่นหรือหน่ วยงานภายใต้การกากับดูแลมีการดาเนิ นงานต่างๆ ที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือทาผิดกฎหมาย
อย่างร้ายแรง
• กาหนด หรือปรับมาตรฐาน ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แตกต่าง ท้าทาย หรือสูงขึ้ น (เมื่อสภาวแวดล้อมเปลี่ยนไป) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการพัฒนา
ความสามารถให้สงู ขึ้ น
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กำรแก้ไขปั ญหำแบบมืออำชีพ
(Professional Problem Solving – PPS)
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คำจำกัดควำม: ความสามารถในวิเคราะห์ปัญหาหรือเล็งเห็นปั ญหา พร้อมทั้งลงมือจัดการกับปั ญหานั้นๆ อย่างมีขอ้ มูล มีหลักการ และสามารถนาความ
เชี่ยวชาญ หรือแนวคิดในสายวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: ติดตำมหำควำมรูแ้ ละแนวคิดใหม่ๆ ในสำยวิชำชีพ เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์และแก้ไขปั ญหำระยะสั้นที่เกิดขึ้ น
• กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรูห
้ รือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือในงานของหน่ วยงาน เพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปั ญหา
• ใช้ความรูใ้ นสายอาชีพของตนในการลงมือแก้ไข เมื่อเล็งเห็นปั ญหาหรืออุปสรรคโดยไม่รอช้า
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และวิเครำะห์และตัดสินใจอย่ำงมีขอ้ มูลและเหตุผลในกำรจัดกำรปั ญหำที่เกิดขึ้ น
• วิเคราะห์ขอ้ มูล และหาเหตุผลตามแนวคิด และหลักการในวิชาชีพ เพื่อตัดสินใจดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้ นอย่างมีประสิทธิ ภาพสูงสุด
• พลิกแพลงหรือประยุกต์แนวทางในการแก้ปัญหา โดยอ้างอิงจากข้อมูล หลักการ และแนวคิดในสายวิชาชีพ หรือประสบการณ์ในการทางาน
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวิเครำะห์ปัญหำที่ผ่ำนมำ และวำงแผนล่วงหน้ำอย่ำงเป็ นระบบ เพื่อป้ องกันหรือหลีกเลี่ยงปั ญหำ
• วิเคราะห์ขอ้ มูล ปั ญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบด้าน (โดยอาศัยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สงั ่ สมมาในสายอาชีพ) รวมทั้งวางแผน และ
คาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้ นอย่างเป็ นระบบ เพื่อป้ องกันและหลีกเลี่ยงปั ญหาที่อาจเกิดขึ้ น
• วางแผน และทดลองใช้วิธีการ องค์ความรู ้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสายอาชีพ ในการป้ องกัน หลีกเลี่ยงหรือแก้ไขปั ญหาให้เกิดขึ้ นในหน่ วยงานหรือองค์กร
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และผสมผสำนแนวคิดในเชิงสหวิทยำกำรเพื่อหลีกเลี่ยง ป้ องกันหรือแก้ไขปั ญหำทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
• วิเคราะห์ และผสมผสานศาสตร์หลายๆ แขนง (โดยอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่ท้งั กว้างและลึก รวมทั้งความสามารถพิเศษ (Charisma)) เพื่อ
แก้ไขปั ญหาซึ่งมีความซับซ้อนในระยะสั้นและเตรียมการป้ องกันหรือหลีกเลี่ยงปั ญหาในระยะยาวได้
• คิดนอกกรอบ ริเริ่มโครงการ หรือกระบวนการทางานต่างๆ ในลักษณะบูรณาการหลายหน่ วยงาน/หลายวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปั ญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นใน
อนาคต
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลี่ยนหรือสร้ำงควำมเชี่ยวชำญในสำยอำชีพ/สหวิทยำกำร เพื่อแก้ไขและหลีกเลี่ยงปั ญหำอย่ำง
ยั ่งยืน
• ปรับเปลี่ยน (Reshape) องค์กรให้มีการบูรณาการในเชิงวิชาชีพ หรือให้มีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถแก้ไข ป้ องกันและ
หลีกเลี่ยงปั ญหาที่มีผลกระทบสูงหรือมีความซับซ้อนสูงขององค์กรได้อย่างยัง่ ยืน
• เป็ นผูน
้ าที่ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสายอาชีพที่สามารถป้ องกัน และหลีกเลี่ยงปั ญหาที่มีผลกระทบเชิงนโยบาย และกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด หรือสามารถแก้ไขปั ญหาที่มีผลกระทบ แปรวิกฤติให้เป็ นโอกาส และเกิดประโยชน์อย่างยัง่ ยืนแก่องค์กรในระยะยาว
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กำรแก้ปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
(Problem Solving and Proactiveness- PSP)
คำจำกัดควำม: การตระหนักหรือเล็งเห็นโอกาสหรือปั ญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้ นในอนาคต และวางแผน ลงมือกระทาการเพื่อเตรียมใช้ประโยชน์จากโอกาส
หรือป้ องกันปั ญหา ตลอดจนพลิกวิกฤติต่างๆ ให้เป็ นโอกาส
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน

น่า

ย

ระดับที่ 1: กำรตอบสนองได้อย่ำงรวดเร็ว และเด็ดเดี่ยวในเหตุวิกฤติ หรือสถำนกำรณ์จำเป็ น
• ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และเด็ดเดี่ยวเมื่อมีเหตุวิกฤติหรือในสถานการณ์ที่จาเป็ นเพื่อให้ทน
ั ต่อความเร่งด่วนของสถานการณ์น้ันๆ

ห้า

มจ
ำห

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตระหนักถึงปั ญหำหรือโอกำสและลงมือกระทำกำรโดยไม่รีรอ
• ตระหนักถึงปั ญหาหรือโอกาสในขณะนั้นและลงมือกระทาการโดยไม่รีรอให้สถานการณ์คลี่คลายไปเอง หรือปล่อยโอกาสหลุดลอยไป อีกทั้งรู จ้ ก
ั พลิกแพลง
วิธีการ กระบวนการต่างๆ เพื่อให้สามารถแก้ไขปั ญหา หรือใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ีเท่า

นั้น

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเล็งเห็นโอกำสหรือปั ญหำที่อำจเกิดขึ้ นได้ในระยะใกล้ (ประมำณ 1-3 เดือนข้ำงหน้ำ)
• คาดการณ์และเล็งเห็นปั ญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้ นในระยะเวลา 1-3 เดือนถัดจากปั จจุบน
ั และลงมือกระทาการล่วงหน้าเพื่อป้ องกันปั ญหา หรือสร้าง
โอกาสในสถานการณ์น้ันๆ อีกทั้งเปิ ดกว้างรับฟั งแนวทางและความคิดหลากหลายอันอาจเป็ นประโยชน์ต่อการป้ องกันปั ญหา

แจ
กฟ
ร

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเล็งเห็นโอกำสหรือปั ญหำที่อำจเกิดขึ้ นได้ในระยะกลำง (ประมำณ 4-12 เดือนข้ำงหน้ำ)
• คาดการณ์และเล็งเห็นปั ญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้ นในระยะเวลา 4-12 เดือนถัดจากปั จจุบน
ั และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อป้ องกันปั ญหา หรือสร้างโอกาส
ในสถานการณ์น้ันๆ ตลอดจนทดลองและเสาะหาวิธีการ แนวคิดใหม่ๆ ที่อาจเป็ นประโยชน์ในการป้ องกันปั ญหาและสร้างโอกาสในอนาคต
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมกำรล่วงหน้ำเพื่อป้ องกันปั ญหำและสร้ำงโอกำสในระยะยำว
• คาดการณ์และเล็งเห็นปั ญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้ นในระยะยาวและเตรียมการล่วงหน้าเพื่อป้ องกันปั ญหา หรือสร้างโอกาส อีกทั้งกระตุน
้ ให้ผูอ้ ื่นเกิดความ
กระตือรือร้นต่อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเพื่อสร้างโอกาสให้องค์กรในระยะยาว
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กำรค้นหำและกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
(Information Seeking and Management– ISM)
คำจำกัดควำม: ความสามารถในการสืบเสาะ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเฉพาะเจาะจง การไขปมปริศนาโดยซักถามโดยละเอียด หรือแม้แต่การหาข่าวทัว่ ไปจาก
สภาพแวดล้อมรอบตัวโดยคาดว่าอาจมีขอ้ มูลที่จะเป็ นประโยชน์ต่อไปในอนาคต และนาข้อมูลที่ได้มานั้นมาประมวลและจัดการอย่างมีระบบ คุณลักษณะนี้ อาจ
รวมถึงความสนใจใคร่รเู ้ กี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความเป็ นมา ประเด็น ปั ญหา หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นต่องานในหน้าที่
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน

น่า

ย

ระดับที่ 1: หำข้อมูลในระดับต้นและแสดงผลข้อมูลได้
• สามารถหาข้อมูลโดยการถามจากผูท
้ ี่เกี่ยวข้องโดยตรง การใช้ขอ้ มูลที่มีอยู่ หรือหาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้วและสรุปผลข้อมูลเพื่อแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น กราฟ รายงาน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ห้า

มจ
ำห

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใช้วิธีกำรสืบเสำะหำข้อมูลเพื่อจับประเด็นหรือแก่นควำมของข้อมูลหรือปั ญหำได้
• สามารถสืบเสาะปั ญหาหรือสถานการณ์อย่างลึกซึ้ งกว่าการตั้งคาถามตามปรกติธรรมดา หรือสืบเสาะจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้มาซึ่ งแก่นหรือประเด็นของ
เนื้ อหา และนาแก่นหรือประเด็นเหล่านั้นมาจัดการวิเคราะห์ ประเมินผลให้เกิดข้อมูลที่ลึกซึ้ งมากที่สุด

ีเท่า

นั้น

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และหำข้อมูลในเบื้ องลึก (Insights)
• ค้นหาหรือสอบถามเจาะลึกอย่างต่อเนื่ อง (เช่น จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิ ตยสาร ระบบสืบค้นโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหล่งข่าวต่างๆ)
เพื่อให้เข้าใจถึงมุมมองทัศนะความคิดเห็นที่แตกต่าง ต้นตอของสถานการณ์ ปั ญหา หรือโอกาสที่ซ่อนเร้นอยูใ่ นเบื้ องลึก และนาความเข้าใจเหล่านั้นมา
ประเมินผล และตีความเป็ นข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานสูงสุด

แจ
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ร

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบค้นข้อมูลอย่ำงเป็ นระบบให้เชื่อมต่อข้อมูลที่ขำดหำยไปหรือคำดกำรณ์ได้อย่ำงมี นยั สำคัญ
• จัดทาการวิจยั โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยูห
่ รือสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่แปลกใหม่แตกต่างจากปรกติธรรมดาทัว่ ไปอย่างเป็ นระบบหรือเป็ นไปตามหลักการ
ทางสถิติ และนาผลที่ได้น้ันมาเชื่อมต่อข้อมูลที่ขาดหายไป หรือพยากรณ์หรือสร้างแบบจาลอง (model) หรือสร้างระบบ (system formula) ได้อย่างถูกต้อง
และเป็ นระบบ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวำงระบบกำรสืบค้น เพื่อหำข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง
• วางระบบการสืบค้น เพื่อให้มีขอ้ มูลที่ทน
ั เหตุการณ์ป้อนเข้ามาอย่างต่อเนื่ องและสามารถออกแบบ เลือกใช้ หรือประยุกต์วิธีการในการจัดทาแบบจาลองหรือ
ระบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีนัยสาคัญ
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กำรควบคุมและจัดกำรสถำนกำรณ์อย่ำงสร้ำงสรรค์
(Controlling and Managing Situation- CMS)

แจ
กฟ
ร

ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ
ำห

น่า

ย

คำจำกัดควำม: ความสามารถในการควบคุม และบริหารจัดการอารมณ์ ความรูส้ ึกของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แม้ว่าอยูใ่ นเหตุการณ์ที่วิกฤติ คับ ขัน และยากลาบาก
โดยมีเจตนาที่จะให้บุคคลรอบข้างมีอารมณ์และความรูส้ ึกที่เป็ นปกติเช่นกัน นอกจากนั้นยังเป็ นความสามารถในการควบคุม และจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นได้เหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และดาเนิ นการให้ความช่วยเหลือ บริการ บรรเทาทุกข์ หรือการดาเนิ นการต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและเป็ นประโยชน์แก่ผู้บริการ ประชาชน หรือผูอ้ ื่น โดย
มีพนฐานของความมี
ื้
จิตใจที่เป็ นกุศล (จิตสาธารณะ) เห็นความสุขของผูบ้ ริการ ประชาชน หรือผูอ้ ื่นเป็ นที่ต้งั มากกว่าสิ่งอื่นใด
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: ควบคุมอำรมณ์ และควำมรูส้ ึกตนเองได้อย่ำงเหมำะสมกับเหตุกำรณ์ยำกลำบำก วิกฤต หรือเหตุกำรณ์ไม่ปกติตำ่ งๆ ที่เกิดขึ้ น
• ควบคุมอารมณ์และความรูส้ ึกของตนเองได้อย่างเหมาะสม (โดยไม่แสดงอาการตื่นตระหนก ตกใจ หรือเสียใจ) กับสถานกาณ์ที่เกิดขึ้ นโดยฉพาะสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น
เหตุการณ์คบั ขัน ยากลาบาก หรือเหตุการณ์รา้ ยแรงต่างๆ เป็ นต้น เพื่อป้ องกันมิให้บุคคลรอบข้างเกิดอารมณ์หรือมีความรูส้ ึกร่วมด้วย
• ใส่ใจกับสภาพแวดล้อม สัญญาณทางกายภาพ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้ นเฉพาะหน้า และพยายามควบคุมอารมณ์ ความรูส้ ึก และปฏิกิริยาของตนให้อยูภ
่ าวะปกติได้
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีควำมอดทนต่อเหตุกำรณ์ยำกลำบำก วิกฤต หรือเหตุกำรณ์ไม่ปกติตำ่ งๆ ที่เกิดขึ้ น และ/หรือจัดกำรอำรมณ์และควำมรูส้ ึก
ของผูอ้ ื่นให้เป็ นปกติได้
• มีความอดทนต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้ น เช่น เหตุการณ์ที่มีความยากลาบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอน
ั ไม่ปกติต่างๆ เป็ นต้น โดยไม่แ สดงความย่อท้อ หรือความไม่พอใจต่อ
ความยากลาบากนั้นๆ
• ไม่บ่ายเบี่ยง หรือหลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์ที่มีความยากลาบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอน
ั ไม่ปกติต่างๆ แต่เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มใจ และตั้งใจ โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้การ
ดูแล ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ผรู ้ บั บริการ ประชาชน หรือผูอ้ ื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
• บริหารจัดการ หรือควบคุมอารมณ์และความรูส้ ึกของผูร้ บ
ั บริการ ประชาชน หรือผูอ้ ื่นให้เป็ นปกติได้ เช่น ปลอบใจ โน้มน้าวจูงใจ หรือให้คาแนะนาต่างๆ เป็ นต้น เมื่ออยูใ่ น
เหตุการณ์ที่มีความยากลาบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอนั ไม่ปกติต่างๆ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และจัดกำรสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้ นได้อย่ำงเหมำะสมและให้ควำมช่วยเหลือได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผูร้ บั บริกำร ประชำชน
หรือผูอ้ ื่น
• ควบคุม ดูแล และจัดการสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้ น เช่น เหตุการณ์ที่มีความยากลาบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอน
ั ไม่ปกติ ต่างๆ เป็ นต้น ได้อย่างเหมาะสม
• ให้การดูแล ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ผรู ้ บ
ั บริการ ประชาชน หรือผูอ้ ื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และสอดคล้องความต้องการของผูร้ บั บริการ
ประชาชน หรือผูอ้ ื่น
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และให้บริกำร ควำมช่วยเหลือ และดำเนินกำรต่ำงๆ ด้วยจิตกุศลให้ผรู ้ บั บริกำร ประชำชน หรือผูอ้ ื่นมีควำมสุข และได้รบั
ประโยชน์อย่ำงสูงสุด
• ให้บริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และดาเนิ นการต่างๆ แก่ผรู ้ บ
ั บริการ ประชาชน หรือผูอ้ ื่น (ที่มีความเดือดร้อด) ด้วยจิตกุศล (จิตสาธารณะ) แม้ว่าตนเองจะต้องประสบ
กับความยากลาบาก อุปสรรค หรือสูญเสียประโยชน์บางอย่าง โดยมีความมุ่งหวังให้ผรู ้ บั บริการ ประชาชน หรือผูอ้ ื่นมีความสุข และได้รบั ประโยชน์อย่างสูงสุด
• ติดตาม และประเมินผลการให้บริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และดาเนิ นการต่างๆ แก่ผรู ้ บ
ั บริการ ประชาชน หรือผูอ้ ื่นอย่างใกล้ชิด ต่ อเนื่ อง และสมา่ เสมอ เพื่อให้แน่ ใจ
ว่าสามารถให้บริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และดาเนิ นการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องความต้องการ และได้รบั ประโยชน์อ ย่างสูงสุด
• เสียสละ และอุทิศประโยชน์ส่วนตัว และความสะดวกสบายต่างๆ เพื่อให้บริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และดาเนิ นการต่างๆ แก่ผรู ้ บ
ั บริ การ ประชาชน หรือผูอ้ ื่นโดยไม่
หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้ น
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเสียสละประโยชน์บำงส่วนขององค์กร เพื่อให้ผรู ้ บั บริกำร ประชำชน หรือผูอ้ ื่นได้รบั ประโยชน์อย่ำงสูง สุด
• เสียสละ และอุทิศประโยชน์บางส่วนขององค์กร เพื่อให้ผรู ้ บ
ั บริการ ประชาชน หรือผูอ้ ื่นได้รบั ประโยชน์อย่างสูงสุด และสอดคล้องความต้อ งการอย่างแท้จริง
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กำรคิดวิเครำะห์
(Analytical Thinking- AT)

มจ
ำห

น่า

ย

คำจำกัดควำม: ความสามารถในการทาความเข้าใจในสถานการณ์ ประเด็น ปั ญหา โดยคิดวิเคราะห์ออกเป็ นส่วนย่อยๆ เป็ นรายการ หรือเป็ นขั้ นตอน และ
เห็นความสัมพันธ์ของสถานการณ์ ประเด็น หรือปั ญหาที่เกิดขึ้ นโดยรูถ้ ึงสาเหตุ และผลกระทบของสถานการณ์ ประเด็น หรือปั ญหาที่อาจเกิดขึ้ นได้
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: แตกและแยกแยะปั ญหำ แนวคิด ประเด็น สถำนกำรณ์ หลักกำร ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็ นประเด็นย่อยๆ
• แยกแยะหรือแตกปั ญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็ นประเด็นย่อยๆ โดยยังไม่คานึ งถึงลาดับความสาคัญ
• จัดทาและระบุรายการหรือปั ญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎีต่างๆ เป็ นข้อๆ แต่อาจยังไม่ได้จด
ั ลาดับก่อนหลัง
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดลำดับควำมสำคัญของประเด็น ปั ญหำ แนวคิด ประเด็น สถำนกำรณ์ หลักกำร ทฤษฎี ฯลฯ ได้
• แยกแยะหรื อ แตกปั ญ หา แนวคิ ด ประเด็ น สถานการณ์ หลัก การ ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็ นประเด็ น ย่อ ยๆ และจัด เรี ย งงาน กิ จ กรรมต่ า งๆ ตามล าดับ
ความสาคัญก่อนหลังเพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นการต่อไปตามความเร่งด่วนหรือความจาเป็ น
• เข้าใจและระบุขน
้ั ตอน ลาดับก่อนหลังของประเด็นต่างๆ ได้ ตั้งข้อสังเกต ระบุขอ้ บกพร่องของขั้นตอนงานได้อนั เป็ นผลจากความเข้าใจในลาดับความสาคัญ
หรือลาดับก่อนหลังของสิ่งต่างๆ

ีเท่า

นั้น

ห้า

ระดับที่ 3: แสดงวำมสำมำรถระดับที่ 2 และเข้ำใจและเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์เบื้ องต้นของปั ญหำ แนวคิด ประเด็น สถำนกำรณ์ หลักกำร ทฤษฎี
ฯลฯ ได้
• เชื่อมโยงความสัมพันธ์อย่างง่ายๆ ระหว่างเหตุและผลที่ก่อให้เกิดเป็ นปั ญหาได้
• ระบุได้วา่ อะไรเป็ นเหตุเป็ นผลแก่กน
ั ในสถานการณ์หนึ่ งๆ หรือแยกแยะข้อดีขอ้ เสียของประเด็นต่างๆ ได้
• อธิบายเหตุผลความเป็ นมา แยกแยะข้อดี และข้อเสียของปั ญหา สถานการณ์ ฯลฯ เป็ นประเด็นต่างๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล

แจ
กฟ
ร

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้ำใจและเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปั ญหำ แนวคิด ประเด็น สถำนกำรณ์ หลั กกำร ทฤษฎี
ฯลฯ ได้
• แยกแยะและเชื่อมโยงประเด็น ปั ญหา หรือปั จจัยต่างๆ ที่ซบ
ั ซ้อนได้ในหลายๆ แง่มุม เช่น เหตุ ก. นาไปสู่ เหตุ ข. เหตุ ข. นาไปสู่เหตุ ค. และนาไปสู่เหตุ ค.
ฯลฯ
• แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของประเด็น ปั ญหาที่มีเหตุ ปัจจัยเชื่อมโยงซับซ้อนเป็ นรายละเอียดในชั้นต่างๆ อีกทั้งวิเคราะห์ว่าแง่มุ มต่างๆ ของปั ญหาหรือ
สถานการณ์หนึ่ งๆ สัมพันธ์กนั อย่างไร คาดการณ์วา่ จะมีโอกาส หรืออุปสรรคอะไรบ้าง
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้เทคนิคและควำมรูเ้ ฉพำะด้ำนในกำรคิดวิเครำะห์
• ประยุ กต์ใช้ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ เทคนิ คเฉพาะด้าน เช่น หลักสถิ ติข้น
ั สูง ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการมาวิเคราะห์
ประเด็น หรือปั ญหาต่างๆ ในงานอันทาให้ได้ขอ้ สรุปหรือคาตอบที่ไม่อาจบรรลุได้ดว้ ยวิธีปรกติธรรมดาทัว่ ไป
• วิเคราะห์ปัญหาในแง่มุมที่ลึกซึ้ งถึงปรัชญาแนวคิดเบื้ องหลังของประเด็นหรือทางเลือกต่างๆ ที่ซบ
ั ซ้อนเหล่านั้น
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กำรบริหำรควำมเสีย่ ง
(Risk Management- RISK)

คำจำกัดควำม: ความสามารถในการระบุความเสี่ยง และหาวิธีการป้ องกันความเสี่ยง ตลอดจนระแวดระวัง ควบคุม และลดความเสี่ยงในทุกทางที่ อาจเกิดขึ้ น
เพื่อพิทกั ษ์ผลประโยชน์ให้แก่องค์กร และสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนและมีเสถียรภาพ

น่า

ระดับที่ 1: เห็นถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบุควำมเสี่ยงในหน่วยงำน
ตระหนักและให้ความร่วมมือในการพิทก
ั ษ์ประโยชน์ และบริหารความเสี่ยงของหน่ วยงาน
สามารถระบุความเสี่ยงของงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจในหน่ วยงานของตนได้

ย

ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน

ห้า

มจ
ำห

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และปรับปรุงงำนของตนให้พร้อมเผชิญควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ
• คานึ งถึงผลของความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้ น ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเตรียมการรับมือไว้ก่อน
• ศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านความรู ้ ทักษะ และเทคนิ คต่างๆ และนามาประยุกต์ใช้ในจัดทาแผนเพื่อป้ องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ นกับหน่ วยงาน

ีเท่า

นั้น

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และคำดกำรณ์ล่วงหน้ำและเตรียมรับมือกับควำมเสี่ยงอย่ำงสมำ่ เสมอซึ่งจะมีผลเสียต่อกำรทำงำน
• หมัน
่ คาดการณ์และหาแนวโน้ม ช่องโหว่ ข้อบกพร่อง ฯลฯ ทั้งจากปั จจัยภายในและภายนอกองค์กร อันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดาเนิ นงานใน
หน่ วยงาน และดาเนิ นการแก้ไข หรือเตรียมหาทางรับมือกับความเสี่ยงนั้น
• ติดตาม ประเมิน และปฏิบต
ั ิงานเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้ นอย่างสมา่ เสมอ

แจ
กฟ
ร

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรในภำพรวม
• ควบคุม บริหาร และกระจายความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์ของหน่ วยงาน/องค์กร เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีการดาเนิ นงานไปในทิศทางที่มีเสถียรภาพมัน
่ คง
• กาหนดวิธีการปฏิบต
ั ิในการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กรและสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือมาตรฐานสากล
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และแปรควำมเสี่ยงให้เป็ นโอกำสในกำรดำเนินงำน
• พิจารณาความเสี่ยงด้วยมุมมองใหม่ และหาวิธีแปรความเสี่ยงที่มีอยู่ หรือที่คาดการณ์ไว้ให้เป็ นโอกาสในการดาเนิ นงาน
• ใช้ความเสี่ยงทางการดาเนิ นงานขององค์กรเป็ นเหตุผล หรือแรงกระตุน
้ ผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็ นโอกาสใน
การแข่งขันขององค์กร
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กำรบริหำรทรัพยำกร
(Resource Management- RM)
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คำจำกัดควำม: การตระหนักเสมอถึงความคุม้ ค่าระหว่างทรัพยากร (งบประมาณ เวลา กาลังคนเครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ) ที่ลงทุนไปหรือที่ใช้การปฏิบตั ิ
ภารกิจ (Input) กับผลลัพธ์ที่ได้ (Output) และพยายามปรับปรุงหรือลดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน เพื่อพัฒนาให้การปฏิบตั ิงานเกิดความคุ ม้ ค่าและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด อาจหมายรวมถึงความสามารถในการจัดความสาคัญในการใช้เวลา ทรัพยากร และข้อมูลอย่างเหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: ปฏิบตั งิ ำนโดยคำนึงถึงควำมคุม้ ค่ำและค่ำใช้จำ่ ยที่เกิดขึ้ น
• ตระหนักถึงความคุม
้ ค่าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้ นในการปฏิบตั ิงาน
• ปฏิบต
ั ิงานตามกระบวนการขัน้ ตอนที่กาหนดไว้ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรไม่เกินขอบเขตที่กาหนด
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และปฏิบตั งิ ำนโดยคำนึงถึงค่ำใช้จำ่ ยที่เกิดขึ้ น และมีควำมพยำยำมที่จะลดค่ำใช้จำ่ ยเบื้ องต้น
• ตระหนักและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นในการปฏิบต
ั ิงานโดยมีความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้ น
• จัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ทรัพยากรที่มีอยูอ
่ ย่างจากัดให้คุม้ ค่าและเกิดประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานอย่างสูงสุด
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกำหนดกำรใช้ทรัพยำกรให้สมั พันธ์กบั ผลลัพธ์ที่ตอ้ งกำร
• ประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการดาเนิ นงานที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้ น หรือมีการทางานที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้ น หรือมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง
• ระบุขอ้ บกพร่อง วิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสียของกระบวนการการทางานและกาหนดการใช้ทรัพยากรที่สม
ั พันธ์กบั ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการโดยมองผลประโยชน์ของ
องค์กรเป็ นหลัก
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเชื่อมโยงหรือประสำนกำรบริหำรทรัพยำกรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรที่คมุ ้
ค่ำสูงสุด
• เลือกปรับปรุงกระบวนการทางานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับหลายหน่ วยงาน และไม่กระทบกระบวนการทางานต่างๆ ภายใน องค์กร
• วางแผนและเชื่อมโยงภารกิจของหน่ วยงานตนเองกับหน่ วยงานอื่น (Synergy) เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกิดประโยชน์สูงสุด
• กาหนดและ/หรือสื่อสารกระบวนการการบริหารทรัพยากรที่สอดคล้องกันทัว่ ทั้งองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเสนอกระบวนกำรใหม่ๆ ในกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิง่ ขึ้ นเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั ่งยืน
• พัฒนากระบวนการใหม่ๆ โดยอาศัยวิสยั ทัศน์ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ต่างๆ มาประยุกต์ในกระบวนการทางาน เพื่อลดภาระการบริหารงานให้
สามารถดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
• สามารถเพิ่มผลผลิตหรือสร้างสรรค์งานใหม่ ที่โดดเด่นแตกต่างให้กบ
ั หน่ วยงาน และองค์กร โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
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กำรมุ่งควำมปลอดภัยและกำรระวังภัย
(Safety Mind- SM)
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คำจำกัดควำม: ความมุ่งมัน่ ที่จะให้ความสาคัญกับความปลอดภัย การระวังภัย รวมทั้งการป้ องกันภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้ น โดยรับรูแ้ ละตระหนักถึงความสาคัญในการป้ องกันภัย เหตุอนั ตราย และสาธารณภัย
ต่างๆ ตั้งแต่การปฏิบตั ิตนในชีวติ ประจาวันทัว่ ไป รวมถึงการดาเนิ นกิจกรรมในการปฏิบตั ิงาน และตระหนักถึงความสาคัญในการช่วยเหลือ การบรรเทาทุกข์ การฟื้ นฟูผปู ้ ระสบภัยให้ได้รบั การดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุ นและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและการระวังภัยต่างๆ ให้เกิดขึ้ นในระดับหน่ วยงาน องค์กร ชุมชน และสั งคมในระยะยาว
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: ตระหนักถึงควำมสำคัญด้ำนควำมปลอดภัย และผลเสียของกำรเกิดเหตุอนั ตรำย สำธำรณภัย รวมถึงสำมำรถอธิบำยได้ถึงวิธีกำรจัดกำรเพื่อแก้ไข และกำรป้ องกันเหตุไม่ปลอดภัยต่ำงๆ
• ให้ความสนใจกับปั จจัยต่าง ๆ รอบตัว ที่อาจเป็ นต้นเหตุของการเกิดภัย และความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ รวมถึงสนใจในที่มาของเหตุการณ์ความไม่ ปลอดภัย/ปั ญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้ น โดยสามารถอธิบายถึง
สาเหตุของความไม่ปลอดภัยดังกล่าว
• รูว้ ิธีจด
ั การกับความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดภัย การป้ องกัน และวิธีแก้ไขปั ญหาความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อมิให้ภยั ลุกลามขยายวงกว้างจนกลายเป็ นปั ญหาสาธารณภัย
• ขวนขวายหาความรูเ้ พิ่มเติมเกี่ยวกับการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอันตราย สาธารณภัย รวมถึงความรูใ้ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาความไม่ปลอดภั ยต่าง ๆ
• เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้ การแลกเปลี่ยนความรู ้ และการรณรงค์เพื่อพฤติกรรมที่ปลอดภัยต่าง ๆ
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และแสดงออกให้เห็นถึงควำมเป็ นผูไ้ ม่ประมำท รอบคอบ ระแวดระวังภัย และควำมไม่ปลอดภัยต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้ น ทั้งกับตัวเองหรือผูร้ ่วมงำน และสำมำรถ
ประยุกต์ใช้ควำมรูแ้ ละทรัพยำกรที่มีอยูใ่ นกำรป้ องกันและแก้ไขปั ญหำควำมไม่ปลอดภัยได้
• กระทาการใดๆ ด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาท เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทั้งในการดาเนิ นกิจกรรมส่วนตัวในชีวต
ิ ประจาวัน และการปฏิบตั ิงาน
• โน้มน้าวชักชวนเพื่อนร่วมงานและผูเ้ กี่ยวข้องให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของความปลอดภัยอย่างแท้จริง ชี้ ให้เห็นถึงอันตรายและผลเสียของการกระทาที่ไม่ปลอดภัยที่อาจการลุกลามขยายวงกว้างจน
กลายเป็ นปั ญหาสาธารณภัย
• ชี้ แนะแนวทางการปฏิบต
ั ิแก่เพื่อนร่วมงานและผูเ้ กี่ยวข้องให้มีพฤติกรรมที่ปลอดภัย
• สามารถประยุกต์ใช้ความรูใ้ นการป้ องกันมิให้เกิดภัย รวมถึงประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทรัพยากรที่มีอยู่ในการแก้ไขปั ญหาความไม่ปลอดภัย เพื่ อมิให้ลุกลามขยายวงกว้างจนกลายเป็ นปั ญหาสาธารณภัย
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวิเครำะห์ สังเครำะห์ มองเห็นทำงเลือกในกำรนำวิธีกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยที่เหมำะสมมำปรับใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
• มองเห็นทางเลือกในการนาวิธีการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เหมาะสมมาปรับใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
• สามารถวิเคราะห์สภาพปั ญหาในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เป็ นอยู่ อธิบายให้ความเห็นต่างๆ ในประเด็นปั ญหาของการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระบบการบริหารจัดการในปั จจุบน
ั ได้อย่าง
ถูกต้อง
• หมัน
่ วิเคราะห์ และมองหาแนวโน้ม ช่องโหว่ ข้อบกพร่อง ฯลฯ ทั้งจากปั จจัยภายในและภายนอกองค์กร อันจะทาให้เกิดปั ญหากับการบริหารจัดการสาธารณภัย และดาเนิ นการแก้ไข หรือเตรียมหาทางรับมือ
กับปั ญหานั้น
• ติดตาม ประเมิน และปฏิบต
ั ิงานเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ความไม่ปลอดภัย /ปั ญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้ น ที่อาจเกิดขึ้ นอย่างสมา่ เสมอ
• สามารถจัดการกับปั ญหาสาธารณภัยประเภทต่างๆ ที่มีความซับซ้อนได้ ทั้งในแง่ของการป้ องกัน การช่วยเหลือ บรรเทา รวมถึงการฟื้ นฟู
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และพัฒนำกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยที่เหมำะสมและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
• สังเคราะห์องค์ความรูด
้ า้ นการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อให้ได้นวัตกรรมหรือรูปแบบในการบริหารจัดการสาธารณภัย ที่เหมาะสมต่อการนาไปใช้ในสถานการณ์ภยั ในพื้ นที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
• เสนอแนวทางปฏิบต
ั ิในการจัดการกับปั ญหาในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย และถ่ายทอดแบบอย่างที่ดีของการดาเนิ นงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ผรู ้ ่วมงานและผูเ้ กี่ยวข้องได้รบั ทราบ เพื่อ
มุ่งหวังให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถดาเนิ นการบริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
• มุ่งปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบ และวิธีการในการป้ องกัน ช่วยเหลือ บรรเทาและฟื้ นฟู ให้มีคุณภาพ เพื่อให้ได้สามารถดาเนิ นการเพื่ออสร้างความปลอดภัยให้กบ
ั องค์กร ชุมชน หรือสังคมได้อย่างโดด
เด่นและเกินกว่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และประเมินคุณค่ำ และทำงเลือก เพื่อกำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยที่มีประสิทธิภำพในระยะยำว
• สามารถคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้ นในอนาคต สามารถประเมินทรัพยากรต่างๆ ทางด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย สาหรับใช้เป็ นทางเลือกในการดาเนิ นการเพื่อการป้ องกัน ช่วยเหลือ และฟื้ นฟูสภาพ
จากการเกิดสาธารณภัยได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปั ญหาและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณภัย
• สนับสนุ นให้เกิดบรรยากาศแห่งการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้ นในหน่ วยงานหรือขอบเขตที่รบ
ั ผิดชอบอันเป็ นประโยชน์ต่อการบริหารจัด การสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว
• สนับสนุ นให้เกิดการบูรณาการการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ากับทุกกิจกรรมการทางาน
• สนับสนุ นการจัดการความรู ้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรูท
้ ี่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนองค์กร
• สนับสนุ นให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้ นในระดับชุมชนและสังคม
• เป็ นแบบอย่างที่ดีของการมีจิตสานึ กความปลอดภัย ทั้งพฤติกรรมการปฏิบต
ั ิงาน การดาเนิ นกิจกรรมส่วนตัวในชีวติ ประจาวัน
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กำรยึดมั ่นในหลักเกณฑ์
(Acts with Integrity- AI)

มจ
ำห

น่า

ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: กระทำสิ่งต่ำงๆ ตำมมำตรฐำน หรือตำมกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้
• ปฏิบต
ั ิหน้าที่ดว้ ยความโปร่งใส ถูกต้องทั้งตามหลักกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่กาหนดไว้
• ยึดถือหลักการและแนวทางตามหลักวิชาชีพอย่างสมา่ เสมอ
• เปิ ดเผยข้อมูลหรือเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา

ย

คำจำกัดควำม: เจตนาที่จะกากับดูแลให้ผูอ้ ื่นหรือหน่ วยงานอื่นปฏิบตั ิให้ได้ตามมาตรฐาน กฎระเบียบข้อบังคับที่กาหนดไว้ โดยอาศัยอานาจตามระเบียบ
กฎหมาย หรือตามหลักแนวทางในวิชาชีพของตนที่มีอยูอ่ ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมุง่ ประโยชน์ขององค์กร สังคม และประเทศโดยรวมเป็ นสาคัญ
ความสามารถนี้ อาจรวมถึงการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและความเด็ดขาดในการจัดการกับบุคคลหรือหน่ วยงานที่ฝ่าฝื นกฎเกณฑ์ ระเบียบหรือมาตรฐานที่ต้งั ไว้

ห้า

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยึดมั ่นในแนวทำงหรือขอบเขตข้อจำกัดในกำรกระทำสิ่งต่ำงๆ
• ปฏิเสธข้อเรียกร้องของผูอ้ ื่นหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ขาดเหตุผลหรือผิดกฎระเบียบหรือแนวทางนโยบายที่วางไว้
• ดาเนิ นการอย่างไม่บิดเบือน โดยไม่อา้ งข้อยกเว้นให้ตนเองหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรือคนรูจ้ ก
ั หรือหน่ วยงานภายใต้การดูแลหากมี การดาเนิ นงานที่ยอมรับ
ไม่ได้

แจ
กฟ
ร

ีเท่า

นั้น

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และติดตำมควบคุมให้ปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนหรือตำมกฎหมำยข้อบังคับ
• หมัน
่ ควบคุมตรวจตราการดาเนิ นการของหน่ วยงานที่ดูแลรับผิดชอบให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบหรือแนวทางนโยบายที่วางไว้
• ออกคาเตือนหรือพยายามประนี ประนอมอย่างชัดแจ้งว่าจะเกิดอะไรขึ้ นหากผลงานไม่ได้มาตรฐานที่กาหนดไว้หรือกระทาการละเมิดกฎระเบี ยบหรือแนวทาง
นโยบายที่วางไว้

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และรับผิดชอบในสิ่งที่อยูใ่ นกำรดูแล
• กล้าตัดสินใจในหน้าที่ โดยสัง่ ต่อรองหรือประนี ประนอมให้บุคคลหรือหน่ วยงานที่ฝ่าฝื นกฎเกณฑ์ ระเบียบ นโยบายหรือมาตรฐานที่ ต้งั ไว้ไปปรับปรุงผลงาน
ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพให้เข้าเกณฑ์มาตรฐาน แม้วา่ ผลของการตัดสินใจอาจสร้างศัตรูหรือก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรือเสียประโยชน์
• กล้ายอมรับความผิดพลาดและจัดการความความผิดพลาดที่จด
ั ทาลงไป
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และจัดกำรกับผลงำนไม่ดีหรือสิ่งผิดกฎระเบียบอย่ำงเด็ดขำดตรงไปตรงมำ
• ใช้วิธีเผชิญหน้าอย่างเปิ ดเผยตรงไปตรงมาเมื่อผูอ้ ื่นหรือหน่ วยงานภายใต้การกากับดูแล มีปัญหาผลงานไม่ดีหรือทาผิดกฎระเบี ยบอย่างร้ายแรง
• ยืนหยัดพิทก
ั ษ์ผลประโยชน์ตามกฎเกณฑ์ขององค์กร แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมัน่ คงในตาแหน่ งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ ยงภัยต่อชีวิต
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กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
(Planning and Organizing- PO)

มจ
ำห

น่า

ย

คำจำกัดควำม: ความสามารถในการวางแผนอย่างเป็ นหลักการ โดยเน้นให้สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริงและถูกต้อง รวมถึงความสามารถในการบริ หารจัดการ
โครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบให้สามารถบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: วำงแผนงำนออกเป็ นส่วนย่อยๆ
• วางแผนงานเป็ นขัน
้ ตอนอย่างชัดเจน มีผลลัพธ์ สิ่งที่ตอ้ งจัดเตรียม และกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้ นอย่างถูกต้อง
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเห็นลำดับควำมสำคัญหรือควำมเร่งด่วนของงำน
• วางแผนงานได้โดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตามลาดับความสาคัญหรือความเร่งด่วน
• จัดลาดับของงานและผลลัพธ์ในโครงการเพื่อให้สามารถจัดการโครงการให้บรรลุตามแผนและเวลาที่วางไว้ได้
• วิเคราะห์หาข้อดี ข้อเสียและผลต่อเนื่ องของแผนงานที่วาง เพื่อสามารถวางแผนงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้ น

นั้น

ห้า

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวำงแผนหรือเชื่อมโยงงำนหรือกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมซับซ้อนเพื่อให้บรรลุตำมแผนที่กำหนดไว้ได้
• วางแผนงานโดยกาหนดกิจกรรม ขัน
้ ตอนการดาเนิ นงานต่างๆ ที่มีผูเ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• วางแผนงานที่มีความเชื่อมโยงหรือซับซ้อนกันหลายๆ งานหรือหลายๆ โครงการโดยกาหนดกิจกรรม ขัน
้ ตอนการดาเนิ นงานต่างๆ ที่สนับสนุ นและไม่
ขัดแย้งกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แจ
กฟ
ร

ีเท่า

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำเกี่ยวกับปั ญหำ/งำนและเตรียมทำงเลือกสำหรับกำรป้ องกัน/แก้ไขปั ญหำที่
เกิดขึ้ น
• วางแผนงานที่ซบ
ั ซ้อนโดยกาหนดกิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานต่างๆ ที่มีหน่ วยงานหรือผูเ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ าย รวมถึงคาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และวาง
แนวทางการป้ องกันแก้ไขไว้ล่วงหน้า อีกทั้งเสนอแนะทางเลือกและข้อดีขอ้ เสียไว้ให้
• เตรียมแผนรับมือกับสิ่งไม่คาดการณ์ไว้ได้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ
• วางแผนงานที่มีความเชื่อมโยงหรือซับซ้อนกันหลายๆ งานหรือหลายๆ โครงการโดยกาหนดกิจกรรม ขัน
้ ตอนการดาเนิ นงานต่างๆ ที่สนับสนุ นและไม่
ขัดแย้งกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับกลยุทธ์ในแผนให้เข้ำกับสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำนั้นอย่ำงเป็ นระบบ
• ปรับกลยุทธ์และวางแผนอย่างรัดกุมและเป็ นระบบให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นอย่างไม่คาดคิด เพื่อแก้ปัญหา อุปสรรค หรือสร้างโอกาสนั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์เป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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กำรวิเครำะห์และกำรบูรณำกำร
(Synthesis Thinking - ST)

แจ
กฟ
ร

ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ
ำห

น่า

ย

คำจำกัดควำม: ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทาความเข้าใจในเชิงสังเคราะห์ รวมถึงการมองภาพรวมขององค์กร จนได้เป็ นกรอบความคิดหรือ
แนวคิดใหม่ อันเป็ นผลมาจากการสรุปรูปแบบ ประยุกต์แนวทางต่างๆ จากสถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: เข้ำใจแผนและนโยบำยขององค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กร
• เข้าใจนโยบาย กลยุทธ์ของหน่ วยงาน หรือองค์กร และสามารถนาความเข้าใจนั้นมาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค โอกาสของหน่ วยงาน หรือองค์กรออกเป็ น
ประเด็นย่อยๆ ได้
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกต์ควำมเข้ำใจ รูปแบบหรือประสบกำรณ์ไปสู่ขอ้ เสนอหรือแนวทำงต่ำงๆ ในงำน
• สามารถระบุปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบน
ั ที่อาจมีความคล้ายคลึง หรือต่างจากประสบการณ์ที่เคยประสบมาใช้กาหนดข้อเสนอหรือแนวทาง (Implication)
เชิงกลยุทธ์ที่สนับสนุ นให้องค์กรหรือหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้หรือให้ปฏิบตั ิการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นได้
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนในกำรพิจำณำสถำนกำรณ์ หรือกำหนดแผนงำนหรือข้อเสนอต่ำงๆ
• ประยุกต์ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซ้อนที่มีฐานมาจากองค์ความรูห
้ รือข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการพิจารณาสถานการณ์ แยกแยะข้อดีขอ้ เสียของประเด็นต่างๆ
ในการปฏิบตั ิงานขององค์กรหรือหน่ วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่
• สามารถใช้แนวคิดต่างๆ ที่เรียนรูม
้ าเชื่อมโยงอธิบายเหตุผลความเป็ นมา แยกแยะข้อดี และข้อเสียของปั ญหา สถานการณ์ ฯลฯ เป็ นประเด็ นต่างๆ ได้อย่าง
มีเหตุมีผล
• ประยุกต์ Best Practice หรือผลการวิจยั ต่างๆ มากาหนดโครงการหรือแผนงานที่ผลสัมฤทธิ์มีประโยชน์ต่อองค์กรหรืองานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเชื่อมโยงสถำนกำรณ์ในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อกำหนดแผนได้อย่ำงทะลุปรุโปร่ง
• ประเมินและสังเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น หรือปั ญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและต่างประเทศที่ซบ
ั ซ้อนด้วยกรอบแนวคิ ดและวิธี
พิจารณาแบบมองภาพองค์รวม เพื่อใช้ในการกาหนดแผนหรือนโยบายขององค์กรหรือหน่ วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่
• ระบุได้วา่ อะไรเป็ นเหตุเป็ นผลแก่กน
ั ในสถานการณ์หนึ่ งๆ ในระดับหน่ วยงาน/องค์กร/ประเทศ แล้วแยกแยะข้อดีขอ้ เสียของประเด็นต่างๆ รวมถึงอธิบาย
ชี้ แจงสถานการณ์ที่ซบั ซ้อนดังกล่าวให้สามารถเป็ นที่เข้าใจได้
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้ำงสรรค์และบูรณำกำรองค์ควำมรูใ้ หม่มำใช้ในงำนกลยุทธ์
• สรรค์สร้างและบูรณาการองค์ความรูใ้ หม่มาใช้ในงานกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากบริบทประเทศไทยและระบบอุตสาหกรรมในภาพรวมและปรับให้เหมาะสม
ปฏิบตั ิได้จริง
• วิเคราะห์ปัญหาในแง่มุมที่ลึกซึ้ งถึงปรัชญาแนวคิดเบื้ องหลังของประเด็นหรือทางเลือกต่างๆ ที่ซบ
ั ซ้อน อันนาไปสู่การประดิ ษฐ์คิดค้น การสร้างสรรค์และ
นาเสนอรูปแบบ วิธี ตลอดจนองค์ความรูใ้ หม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสังคมและประเทศชาติโดยรวม
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กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีสว่ นร่วมในทุกภำคส่วน
(Building Participation- BP)
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คำจำกัดควำม: การตระหนัก เต็มใจ ยอมรับ และเปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่ วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนิ นงานของหน่ วยงาน หรือ
องค์กร เพื่อสร้างและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและยัง่ ยืน
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: ตระหนักและเห็นควำมสำคัญและประโยชน์ของกำรมีสว่ นร่วมของทุกภำคส่วน
• ตระหนักและเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการดาเนิ นงานต่างๆ ของหน่ วยงาน หรือองค์กร
• สนับสนุ นให้ผอ
ู ้ ื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่ วยงานต่างๆ เห็นความสาคัญและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการจัดการปั ญหาต่า งๆ ที่เกี่ยวข้อง
• เชื่อมัน
่ ในข้อดีและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของผูอ้ ื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่ วยงานต่างๆ จะช่วยให้การดาเนิ นงานของหน่ วยงาน หรือองค์กรประสบ
ความสาเร็จได้
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเปิ ดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีสว่ นร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น หรือดำเนินงำนต่ำงๆ ร่วมกัน
• เปิ ดใจ เต็มใจ และยอมรับให้ผอ
ู ้ ื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่ วยงานต่างๆ เข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อมูล หรื อแสดงศักยภาพในการดาเนิ นงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่ วยงาน หรือองค์กร
• เปิ ดโอกาสให้ผอ
ู ้ ื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่ วยงานต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนิ นงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนิ นงานมากขึ้ น
• รับฟั งความคิดเห็น คาแนะนา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ จากผูอ้ ื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่ วยงานต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนิ นงานต่างๆ
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ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ เชื่อมโยง และต่อยอดควำมคิดเห็นของทุกภำคส่วน และร่วมตัดสินใจกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
• ประยุกต์ เชื่อมโยง และต่อยอดความคิด ข้อมูล และศักยภาพของการดาเนิ นงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของการมีส่วนร่วมจากผูอ้ ื่น เครือข่ายภาคี หรือหน่ วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์สงู สุด
• วิเคราะห์ ปรับปรุง และขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมในวงกว้างมากขึ้ น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
• ผสมผสาน (Integrate) ความคิดเห็น คาแนะนา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกภาคส่วน และหาผลสรุปร่วมกัน รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมตัดสินใจ (Decision Making)
ในการดาเนิ นการต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และรวมพลังทุกภำคส่วนและผลักดันให้เกิดผลกระทบในวงกว้ำง และเกิดประโยชน์อย่ำงแท้จริง
• เป็ นตัวกลาง หรือศูนย์กลางในการรวมพลังทุกภาคส่วนและผลักดันการดาเนิ นการต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ในวงกว้าง และเกิดประโยชน์แก่หน่ วยงาน
องค์กร ประชาชน หรือสังคม
• วางแผนและกาหนดแนวทาง กระบวนการ และกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งประเมินศักยภาพของทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน เพื่อให้แน่ ใจว่าสามารถดึงการมีส่วน
ร่วมและศักยภาพในการดาเนิ นงานต่างๆ ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้ำงวัฒนธรรมและบรรยำกำศของกำรมีสว่ นร่วมอย่ำงแท้จริง เป็ นระบบ และยั ่งยืน
• สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้ นภายในองค์กรอย่างเป็ นรูปธรรมและยัง่ ยืน เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมในการดาเนิ นงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
• ส่งเสริม สนับสนุ น และดาเนิ นการอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อรณรงค์ และผลักดันกระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชน สังคม
และประเทศชาติอย่างแท้จริงและยัง่ ยืน
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กำรสั ่งสมควำมรูแ้ ละควำมเชี่ยวชำญในสำยอำชีพ
(Collecting Professional Knowledge and Expertise- CPKE)

แจ
กฟ
ร

ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ
ำห

น่า

ย

คำจำกัดควำม: ความขวนขวาย สนใจใฝ่ รู ้ เพื่อสัง่ สมพัฒนาศักยภาพ ความรูค้ วามสามารถของตนในการปฏิบตั ิงาน ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู ้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งรูจ้ กั พัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรูเ้ ชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบตั ิง านให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: แสดงควำมสนใจและติดตำมควำมรูใ้ หม่ๆ ในสำขำอำชีพของตน/ที่เกี่ยวข้อง
• กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู ้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรูใ้ หม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
• หมัน
่ ทดลองวิธีการทางานแบบใหม่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความรูค้ วามสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้ น
• ติดตามเทคโนโลยีองค์ความรูใ้ หม่ๆ อยูเ่ สมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบต
ั ิงาน
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีควำมรูใ้ นวิชำกำร และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสำขำอำชีพของตน
• รอบรูเ้ ท่าทันเทคโนโลยีหรือองค์ความรูใ้ หม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนและที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลกระทบต่อการปฏิบต
ั ิหน้าที่ของตน
• ติดตามแนวโน้มวิทยาการที่ทน
ั สมัย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่ อง
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสำมำรถนำควำมรู ้ วิทยำกำร หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้ศึกษำมำปรับใช้กบั กำรทำงำน
• เข้าใจประเด็นหลักๆ นัยสาคัญ และผลกระทบของวิทยาการต่างๆ อย่างลึกซึ้ ง
• สามารถนาวิชาการ ความรู ้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบต
ั ิงานได้
• สัง่ สมความรูใ้ หม่ๆ อยูเ่ สมอ และเล็งเห็นประโยชน์ ความสาคัญขององค์ความรู ้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่องานของตนในอนาคต
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษำ พัฒนำตนเองให้มีควำมรู ้ และควำมเชี่ยวชำญในงำนมำกขึ้ นทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้ำงอย่ำง
ต่อเนื่อง
• มีความรูค
้ วามเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหลายด้าน (สหวิทยาการ) และสามารถนาความรูไ้ ปปรับใช้ให้ปฏิบตั ิได้อย่างกว้างขวางครอบคลุม
• สามารถนาความรูเ้ ชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสยั ทัศน์ เพื่อการปฏิบต
ั ิงานในอนาคต
• ขวนขวายหาความรูท
้ ี่เกี่ยวข้องกับงานทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างอย่างต่อเนื่ อง
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนกำรทำงำนของคนในองค์กรที่เน้นควำมเชี่ยวชำญในวิทยำกำรด้ำนต่ำงๆ
• สนับสนุ นให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เอื้ อต่อการพัฒนา
• ให้การสนับสนุ น ชมเชย เมื่อมีผูแ้ สดงออกถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญในงาน
• มีวิสยั ทัศน์ในการเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี องค์ความรู ้ หรือวิทยาการใหม่ๆ ต่อการปฏิบต
ั ิงานในอนาคต และสนับสนุ นส่งเสริ มให้มีการนามา
ประยุกต์ใช้ในหน่ วยงานอย่างต่อเนื่ อง
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กำรให้ควำมรูแ้ ละกำรสร้ำงสัมพันธ์
(Providing Knowledge and Building Relationships- PKBR)
คำจำกัดควำม: มีพฤติกรรมที่มุ่งมัน่ และตั้งใจที่จะนาภูมิปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และองค์ความรูต้ ่างๆ ไปส่งเสริม สนับสนุ น และพั ฒนาผูป้ ระกอบการ หรือเครือข่าย ควบคู่ไปกับการสร้าง
พัฒนา และรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูป้ ระกอบการ หรือเครือข่าย เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการ หรือเครือข่าย มีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถ นาไปใช้พฒ
ั นาหน่ วยงานให้มปี ระโยชน์ อีกทั้งเป็ นการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน

น่า

ย

ระดับที่ 1: เข้าใจความจาเป็ น ความสาคัญ และ/หรือแสวงหาโอกาส และช่องทางในการให้ความรู ้ และการพัฒนาผูป้ ระกอบการ หรือเครือข่าย
• เข้าใจความจาเป็ น และความสาคัญในการให้องค์ความรู ้ คาแนะนา ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่ผป
ู ้ ระกอบการ หรือเครือข่าย เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการ หรือเครือข่ายเกิดการ
เสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน่ วยงานได้
• แสวงหาโอกาส และช่องทางในการให้องค์ความรู ้ คาแนะนา ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ แก่ผป
ู ้ ระกอบการ หรือเครือข่าย โดยมีเจตนาที่จะช่วยให้ผปู ้ ระกอบการ หรือเครือข่ายเกิดการพัฒนา
ความรู ้ ความสามารถ และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้องค์ควำมรู ้ ภูมิปัญญำ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทั ่วไปอย่ำงกว้ำงๆ แก่ผปู ้ ระกอบกำร หรือเครือข่ำย
ริเริ่ม และให้องค์ความรู ้ คาแนะนา ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ทัว่ ไปอย่างกว้างๆ แก่ผปู ้ ระกอบการ หรือเครือข่าย เพื่อให้ผูป้ ระกอบการ หรือเครือข่ายสามารถนาไปปรับและประยุกต์ใช้ใน
หน่ วยงานให้เกิดประโยชน์
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ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับเปลี่ยนเทคนิค และแนวทำงในกำรให้ควำมรู ้ และกำรพัฒนำได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และสอดคล้องตำมควำมต้องกำรในกำรประกอบกำรอย่ำง
แท้จริง
• ปรับเปลี่ยนเทคนิ ค วิธีการ รูปแบบ และแนวทางในการพัฒนา และการให้ความรูไ้ ด้ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามความต้องการ หรือการดาเนิ นงานทางธุรกิจของผูป
้ ระกอบการ หรือเครือข่ายอย่าง
แท้จริง
• เยื่ยมเยียน ลงพื้ นที่ และไปมาหาสู่ผป
ู ้ ระกอบการ หรือเครือข่ายอย่างสมา่ เสมอ และสามารถให้องค์ความรู ้ คาแนะนา ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม แและสอดคล้อง
ตามความต้องการของผูป้ ระกอบการ หรือเครือข่ายอย่างแท้จริง
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ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเล็งเห็นแนวโน้ม ข้อจำกัด โอกำส หรือคำดกำรณ์ เตรียมกำรล่วงหน้ำ เพื่อให้คำแนะนำ และแนวทำงในกำรพัฒนำกำรประกอบกำรได้ในระยะยำว
เล็งเห็นแนวโน้ม ข้อจากัด ข้อบกพร่อง และโอกาส ฯลฯ ที่เป็ นผลกระทบต่อการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการของผูป้ ระกอบการ หรือเครือข่าย และสามารถประยุกต์ และพัฒนาองค์
ความรู ้ คาแนะนา ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และส่งเสริมการพัฒนาการประกอบการในระยะยาว
• คาดการณ์ล่วงหน้าอันอาจก่อให้เกิดปั ญหา อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความสามารถของผูป
้ ระกอบการ หรือ เครือข่ายในระยะยาว รวมทั้งดาเนิ นการแก้ไข พัฒนา
หรือเตรียมหาทางรับมือกับปั ญหา อุปสรรค หรือโอกาสนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้าง รักษา และมีความสัมพันธ์อน
ั ดี และแน่ นแฟ้ นกับผูป้ ระกอบการ หรือเครือข่ายในความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถพัฒนา และต่อยอดความรู ้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการ
ประกอบการอย่างแท้จริง และในระยะยาว
•

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกำหนดนโยบำยและกรอบกำรพัฒนำภำคธุรกิจอุตสำหกรรมในภำพรวมได้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์เศรษฐกิจ และอุตสำหกรรมของประเทศ
กาหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกรอบการพัฒนาผูป้ ระกอบการ หรือเครือข่ายในภาพรวมของประเทศได้สอดคล้องกับสภาวการณ์เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ และสามารถนาไป
ปฏิบตั ิใช้จริง (Implementation) เพื่อสนับสนุ นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยัง่ ยืน
• ปลูกจิตสานึ ก กระตุน
้ และส่งเสริมให้ทุกหน่ วยงานในองค์กรตระหนัก เห็นความสาคัญ และดาเนิ นการด้านการส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ระกอบการหรื อเครือข่ายอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตและมีประสิทธิภาพสูงสุด
• วางแผน พัฒนาแผนการพัฒนา และให้ความรู ้ คาแนะนา และการพัฒนาโดยประยุกต์ Best Practice ผลการวิจย
ั ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์อนั ยาวนาน ในการกาหนดแผนงานด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาผูป้ ระกอบการ หรือเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และนาไปปฏิบตั ิใช้จริง (Implementation) ได้
•
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ควำมเข้ำใจผูอ้ ื่นและตอบสนองอย่ำงสร้ำงสรรค์
(Understanding People and Creative Responding- UPCR)

คำจำกัดควำม: ความสามารถในการรับฟั งและเข้าใจบุคคลหรือสถานการณ์ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและตอบสนองให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือกลุ่ม
คนที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์ ในขณะที่ยงั คงปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้ าหมายที่ต้งั ไว้
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: มีควำมยืดหยุน่ ในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
• เข้าใจความหมายของผูต
้ ิดต่อสื่อสาร และสามารถปรับการทางานให้คล่องตัวและสอดคล้องกับความต้องการได้
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ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้ำใจบุคคลหรือสถำนกำรณ์ได้ง่ำยและพร้อมยอมรับควำมจำเป็ นที่จะต้องปรับเปลี่ยน
• เต็มใจ ยอมรับ และเข้าใจความคิดเห็นของผูอ้ ื่นทั้งในเชิงเนื้ อหาและนัยเชิงอารมณ์
• เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และทางานให้บรรลุตามเป้ าหมาย เมื่อสถานการณ์ปรับเปลี่ยนไป เช่น ได้รบ
ั ข้อมูลใหม่หรือข้อคิดเห็นใหม่จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้ำใจควำมหมำยแฝงของบุคคลและสถำนกำรณ์และเลือกปฏิบตั งิ ำนอย่ำงยืดหยุน่ และสร้ำงสรรค์
• มีวิจารณญาณในการปรับให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้า เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบต
ั ิงาน หรือเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่ วยงานหรือของ
องค์กร
• สามารถตีความหมายเบื้ องลึกที่ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนของบุคคลหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้ น แล้วปรับตัวให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับกับแต่ละบุคคล
หรือสถานการณ์ดงั กล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
• สามารถเลือกทางเลือก วิธีการ หรือกระบวนการมาปรับใช้กบ
ั สถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อให้ได้ผ ลงานที่ดี
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใช้ควำมเข้ำใจในเชิงลึกต่อบุคคลหรือสถำนกำรณ์มำปรับเปลี่ยนวิธีกำรดำเนินงำนให้ได้งำนที่มี
ประสิทธิภำพสูงสุด
• ใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในบุคคลหรือสถานการณ์ต่างๆ ให้เป็ นประโยชน์ในทางานให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
• ปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนิ นงาน ระเบียบขัน
้ ตอนหรือลักษณะการประสานงานของหน่ วยงานหรือองค์กร ให้เข้ากับแต่ละสถานการณ์ แต่ยงั คงเป้ าหมายเดิม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ท้งั หมด เพื่อให้งำนมีประสิทธิภำพ
• ปรับแผนกลยุทธ์ท้งั หมดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เฉพาะหน้า
• มีจิตวิทยาในการใช้ความเข้าใจผูอ้ ื่นในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเป็ นพื้ นฐานในการเจรจาทาความเข้าใจ หรือดาเนิ นงานไห้ได้ตามภารกิจของหน่ วยงาน
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ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
(Understanding of Local Area and Politics- ULAP)
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คำจำกัดควำม: มีพฤติกรรมและความสามารถในการเข้าใจประชาชน พื้ นที่ รวมทั้งระบบการเมืองในท้องถิ่นในพื้ นที่ที่รบั ผิดชอบ และติดตามข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ
ประชาชน พื้ นที่ และระบบการเมืองในท้องถิ่นในพื้ นที่ที่รบั ผิดชอบสมา่ เสมอ รวมทั้งสามารถใช้ความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นๆ ในการให้บริการ ให้ความรู ้ ความช่วยเหลือ คาแนะนา การพัฒนา หรือ
การส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในพื้ นที่ที่รบั ผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรมีควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง และ/หรือรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับประชำชน พื้ นที่ และระบบกำรเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่ตนเองมีควำม
รับผิดชอบ
• ตระหนัก เห็นความสาคัญ และความจาเป็ นของการมีความรู ้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาชน พื้ นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่ตนเองมีความรับผิ ดชอบว่าจะช่วยให้
สามารถให้บริการ ให้ความรูค้ วามช่วยเหลือ คาแนะนา การพัฒนา หรือการส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
• รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน พื้ นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ เพื่อเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการให้บริการ ให้
ความรู ้ ความช่วยเหลือ การพัฒนา หรือการส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีควำมรู ้ และควำมเข้ำใจในเรื่องทั ่วๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับประชำชน พื้ นที่ และระบบกำรเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่ตนเองมีควำมรับผิดชอบ
• มีความเข้าใจในเรื่องทัว่ ไปๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน พื้ นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ในพื้ นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ เช่น ลักษณะการประกอบการอาชีพ สภาพแวดล้อมทัว่ ไป
การดาเนิ นชีวติ ความเป็ นอยู่ ปั ญหาและความต้องการต่างๆ ผูน้ า ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และระบบการปกครอง เป็ นต้น เพื่อให้สามารถให้บริก าร ให้ความรู ้ ความช่วยเหลือ คาแนะนา การ
พัฒนา หรือการส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชน หรือสร้างประโยชน์ให้แก่พื้นที่ที่รบั ผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
• ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของประชาชน พื้ นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ และมีค วามรู ้ และความเข้าใจทัว่ ไปนั้นๆ ที่ถูกต้อง เพื่อ
สามารถให้บริการ ให้ความรู ้ ความช่วยเหลือ คาแนะนา การพัฒนา หรือการส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในพื้ นที่ที่รบั ผิ ดชอบได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม หรือสร้าง
ประโยชน์ให้แก่พื้นที่ที่รบั ผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และหมั ่นศึกษำ ติดตำมควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ อย่ำงใกล้ชิด และมีควำมรู ้ และควำมเข้ำใจที่เฉพำะเจำะจง ตรงประเด็น และมี ควำมสำคัญ
โดยตรงประชำชน พื้ นที่ และระบบกำรเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่ตนเองมีควำมรับผิดชอบ
• มีความเข้าใจที่เฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น และมีความสาคัญโดยตรงต่อประชาชน พื้ นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ และระบุขอ้ ดี
ข้อเสียต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน พื้ นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบได้ และสามารถให้บริการ ให้ความรู ้ ความช่วยเหลือ คาแนะนา การพัฒนา หรือ
การส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ หรือเกิดประโยชน์แก่พื้นที่ที่รบั ผิดชอบ
• หมัน
่ ศึกษา ค้นคว้า และติดตามข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน พื้ นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด และ
สมา่ เสมอ และสามารถระบุสาเหตุ และปั จจัยเชิงลึกที่มีความสาคัญและมีผลกระทบโดยตรงทีช่วยให้สามารถให้บริการ ให้ความรู ้ ความช่วยเหลือ คาแนะนา การพัฒ นา หรือการส่งเสริม
ต่างๆ แก่ประชาชนในพื้ นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ หรือสร้างประโยชน์ที่เกิดความได้เปรียบแก่พื้นที่ ที่รบั ผิดชอบ
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้ำใจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และข้อจำกัดต่ำงๆ และสำมำรถประยุกต์และปรับควำมเข้ำใจนั้นๆ มำสร้ำงประโยชน์แก่ประชำชน พื้ นที่
และระบบกำรเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริง
• เข้าใจถึงปั จจัย และผลกระทบโดยตรง และโดยอ้อม ตลอดจนเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัดต่างๆ ของประชาชน พื้ นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่รบ
ั ผิดชอบ และ
สามารถประยุกต์และปรับความเข้าใจนั้นๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้ นที่ที่รบั ผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง
• เสนอแนะวิธีการ แนวทาง และผลักดันการให้บริการ ให้ความรู ้ ความช่วยเหลือ คาแนะนา การพัฒนา หรือการส่งเสริมต่างๆ ให้เกิดการปฏิบต
ั ิใช้จริง (Implementation) อย่างเป็ นระบบ
รูปธรรม และต่อเนื่ องที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยรวมแก่ประชาชน และพื้ นที่ที่รบั ผิดชอบ โดยอาศัยการประยุกต์ ปรับ เชื่อมโยง และผสมผสาน (Integrate) ความเข้าใจประชาชน พื้ นที่
และระบบการเมืองท้องถิ่นในเชิงลึกที่สงั ่ สมมา
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้ควำมเข้ำใจประชำชน พื้ นที่ และระบบกำรเมืองท้องถิ่นในเชิงลึกและรอบด้ำนมำกำหนดกลยุทธ์ และนโยบำยที่สร้ำงประโยชน์ในระยะ
ยำวแก่ประชำชน ชุมชน และสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
• ใช้ความเข้าใจประชาชน พื้ นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในเชิงลึกและรอบด้าน ตลอดจนประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สงั ่ สมมาอย่างยาวนานมากาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และ
แผนงานต่างๆ ที่สร้างประโยชน์ในระยะยาว ตลอดจนมูลค่าเพิ่ม (Value Added) แก่ประชาชน ชุมชน และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ควำมคิดสร้ำงสรรค์
(Innovation- INV)
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คำจำกัดควำม: ความสามารถในการที่จะนาเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแก้ปัญหา (Solution) หรือสร้างนวัตกรรม หรือ ริเริ่มสร้างสรรค์
กิจกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: สนับสนุนควำมคิดสร้ำงสรรค์และยอมทดลองวิธีอื่นๆ เพื่อมำทดแทนวิธีกำรที่ใช้อยูเ่ ดิมในกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงเต็มใจและใคร่รู ้
• เต็มใจที่จะยอมรับและปรับตัวต่อความริเริ่มสร้างสรรค์หรือสิ่งใหม่ เพื่อสนับสนุ นให้หน่ วยงานบรรลุเป้ าหมายที่กาหนด
• แสดงความสงสัยใคร่รแ
ู ้ ละต้องการทดลองวิธีการใหม่ๆ ที่อาจส่งผลให้ปฏิบตั ิงานได้ดีขนึ้
• เต็มใจที่จะเสาะหาและศึกษาวิธีการที่แปลกใหม่ที่อาจนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบต
ั ิงานได้อย่างเหมาะสม
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสร้ำงสรรค์และหมั ่นปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนของตนอย่ำงสมำ่ เสมอ
• หมัน
่ ปรับปรุงกระบวนการทางานของตนอย่างสมา่ เสมอ
• เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือขัน
้ ตอนการทางานใหม่ๆ ที่สอดคล้องและสนับสนุ นหน่ วยงานให้สามารถบรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้ น
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และคิดนอกกรอบเพื่อปรับเปลี่ยนกำรดำเนินงำนใหม่ในหน่วยงำนเพื่อให้งำนมีประสิทธิภำพ
• ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการทางานมาปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนิ นงาน ให้เข้ากับสถานการณ์ แต่ยงั คงเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิ ภาพสูงสุด
• ไม่จากัดตนเองอยูก
่ บั แนวคิดดั้งเดิมที่ใช้กนั พร้อมจะทดลองวิธีการใหม่ๆ มาปรับแก้ไขระเบียบขัน้ ตอนการทางานที่ลา้ สมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
หน่ วยงาน
• นาเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแก้ปัญหา (Solution) ในงานของตนอย่างสร้างสรรค์ก่อนที่จะปรึกษาผูบ
้ งั คับบัญชา
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในองค์กร
• ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ ทฤษฎี หรือแนวคิดที่ได้รบ
ั การยอมรับมาเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแก้ปัญหา (Solution) ในการพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้ น
• ริเริ่มสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบต
ั ิงานหรือดาเนิ นการต่างๆ ให้องค์กรสามารถบรรลุพนั ธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ มีคุณภาพสูงขึ้ น โดย
แนวทางใหม่ๆ หรือ Best Practice นี้ อาจมีอยูแ่ ล้วในองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชน และทั้งในและต่างประเทศ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้ำงนวัตกรรมในระบบอุตสำหกรรมของประเทศโดยรวม
• คิดนอกกรอบ พิจารณาสิ่งต่างๆ ในงานด้วยมุมมองที่แตกต่าง อันนาไปสู่การวิจยั การประดิษฐ์คิดค้น หรือการสร้างสรรค์ เพื่อนาเสนอต้นแบบ สูตร
รูปแบบ วิธี ตลอดจนองค์ความรูใ้ หม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและเป็ นประโยชน์ต่อระบบอุตสาหกรรมหรือสังคมและประเทศชาติโดยรวม
• สนับสนุ นให้เกิดบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจในองค์กร ด้วยการให้การสนับสนุ นทางทรัพยากร หรือ จัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะช่วยกระตุน้ ให้เกิดการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
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ควำมละเอียดรอบคอบและควำมถูกต้องของงำน
(Accuracy and Order- AO)

คำจำกัดควำม: ความพยายามที่จะปฏิบตั ิงานให้ถูกต้องครบถ้วนตลอดจนลดข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้ น รวมถึงการควบคุมตรวจตราให้งานเป็ นไปตามแผน
ที่วางไว้อย่างถูกต้องชัดเจน
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ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: ต้องกำรทำงำนให้ถูกต้องและชัดเจน
• ตั้งใจทางานให้ถูกต้อง สะอาดเรียบร้อย
• ละเอียดถี่ถว้ นในการปฏิบต
ั ิตามขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน กฎ ระเบียบที่วางไว้
• แสดงอุปนิ สยั รักความเป็ นระเบียบเรียบร้อยทั้งในงานและในสภาวะแวดล้อมรอบตัว อาทิ จัดระเบียบโต๊ะทางาน และบริเวณหน่ วยงานที่ต นปฏิบต
ั ิหน้าที่อยู่
ริเริ่มหรือร่วมดาเนิ นกิจกรรมเพื่อความเป็ นระเบียบของสถานที่ทางาน อาทิ กิจกรรม 5 ส. ด้วยความสมัครใจ กระตือรือร้น ฯลฯ
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตรวจทำนควำมถูกต้องของงำนที่ตนรับผิดชอบ
• ตรวจทานความถูกต้องของงานอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งานมีความถูกต้องสูงสุด
• ลดข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้ นแล้วจากความไม่ต้งั ใจ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และดูแลควำมถูกต้องของงำนทั้งของตนและผูอ้ ื่น (ที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบของตน)
• ตรวจสอบความถูกต้องโดยรวมของงานของตนเอง เพื่อมิให้มีขอ้ ผิดพลาดประการใดๆ เลย
• ตรวจสอบความถูกต้องโดยรวมของงานผูอ้ ื่น (ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในหน่ วยงานหรือองค์กร) โดยอิงมาตรฐานการปฏิบต
ั ิงาน
หรือกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกำกับตรวจสอบขั้นตอนกำรปฏิบตั งิ ำนโดยละเอียด
• ตรวจสอบว่าผูอ้ ื่นปฏิบต
ั ิตามขัน้ ตอนการทางานที่วางไว้หรือไม่ให้ความเห็นและชี้ แนะให้ผูอ้ ื่นปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนการทางานที่วางไว้ เพื่อความถูกต้องของ
งาน
• ตรวจสอบความก้าวหน้าและความถูกต้อง/คุณภาพของผลลัพธ์ของโครงการตามกาหนดเวลาที่วางไว้
• ระบุขอ้ บกพร่องหรือข้อมูลที่ขาดหายไป และกากับดูแลให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้ำงควำมชัดเจนของควำมถูกต้องและคุณภำพของขั้นตอนกำรทำงำนหรือผลงำนหรือโครงกำรโดย
ละเอียด
• สร้างความชัดเจนของความถูกต้องและคุณภาพของขัน
้ ตอนการทางานหรือผลงานหรือโครงการโดยละเอียดเพื่อควบคุมให้ผูอ้ ื่นปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนการ
ทางานที่วางไว้อย่างถูกต้องและเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
• สร้างระบบและวิธีการที่สามารถกากับตรวจสอบความก้าวหน้าและความถูกต้อง/คุณภาพของผลงานหรือขัน
้ ตอนในการปฏิบตั ิงานของผูอ้ ื่น หรือหน่ วยงาน
อื่น ได้อย่างสมา่ เสมอ
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จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
(Environmental Responsibility- ER)
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คำจำกัดควำม: การมีจิตสานึ ก ตระหนัก ให้ความสาคัญ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความมุ่งมัน่ และทุ่มเทที่จะอนุ รกั ษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม
และชุมชนให้น่าอยู่ ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิงานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเต็มที่ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: แสดงควำมสนใจ ตระหนัก และเห็นควำมสำคัญ ประโยชน์ของกำรอนุรกั ษ์ และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
• ตระหนัก หรือมีจิตสานึ กรับผิดชอบต่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อมตามนโยบายขององค์กรที่กาหนดไว้
• เห็นความสาคัญและประโยชน์ของกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมขององค์กร
• เห็นคุณค่าและความจาเป็ นของการอนุ รก
ั ษ์ และการรักษาสิ่งแวดล้อม
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และแสวงหำโอกำสในกำรมีสว่ นร่วมในกำรอนุรกั ษ์และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
• แสวงหาโอกาส และเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุ รก
ั ษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อมของหน่ วยงาน องค์กร ชุมชน หรือสังคม
• ให้ความร่วมมือ เข้าร่วม หรือเป็ นส่วนหนึ่ งของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมขององค์กร หรือหน่ วยงานต่างๆ อย่างเต็มใจ และปฏิบต
ั ิ ตนอย่างเคร่งครัด
ด้านการอนุ รกั ษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ และปลอดภัย
• อาสาและแสดงความภาคภูมิใจและความพึงพอใจที่ได้เป็ นส่วนหนึ่ งในกิจกรรมเพื่อสังคมหรือเพื่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร (โดยไม่ตอ้ งร้องขอ)
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุน้ และสร้ำงแรงจูงใจให้ผอู ้ ื่นเห็นควำมสำคัญประโยชน์ของกิจกรรม โครงกำร หรือนโยบำยด้ำนกำรอนุรกั ษ์และกำร
รักษำสิ่งแวดล้อม
• กระตุน
้ และสร้างแรงจูงใจให้ผอู ้ ื่นเห็นความสาคัญและประโยชน์ของกิจกรรม โครงการ หรือนโยบายเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือด้านการอนุ รกั ษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการดูแลรักษาชุมชน หรือสังคมให้น่าอยู่ เพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจอย่างแท้จริง
• พัฒนา และปรับปรุงระบบ วิธีการ และแนวทางการดาเนิ นกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือการอนุ รก
ั ษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาชุมชน หรือ
สังคมในเชิงสร้างสรรค์
• เป็ นกาลังสาคัญในการผลักดันให้เกิดกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือการอนุ รก
ั ษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาชุมชน หรือสังคมขององค์กรอย่าง
เป็ นรูปธรรม
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศรัทธำ และสนับสนุนกิจกรรม โครงกำร หรือนโยบำยเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงเต็มศักยภำพ
• ยืนหยัด สนับสนุ นการตัดสินใจที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไทย หรือสิ่งแวดล้อมโดยรวม ถึงแม้จะคนส่วนใหญ่จะไม่สนับสนุ น หรืออาจจะต้องทาให้หน่ วยงานของตนต้อง
เสียประโยชน์ในระยะสั้น
• สื่อสาร และถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ดา้ นสังคมและสิ่งแวดล้อมของหน่ วยงานด้วยวิธีสร้างแรงบันดาลใจ และความร่วมแรงร่วมใจให้เจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานบรรลุวส
ิ ยั ทัศน์น้ัน
• คิดนอกกรอบ นาเสนอความคิดใหม่เพื่อใช้กาหนดนโยบายด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทยหรือสิ่งแวดล้อมโดยรวม อย่างที่ ไม่มีผใู ้ ดคิดมาก่อน
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเป็ นผูน้ ำที่มีบทบำทสำคัญในงำนเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
• มีบทบาทสาคัญในงานเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กรมี
ความมุ่งมัน่ ยึดมัน่ และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมไทย และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็ นรูปธรรม
• เป็ นที่รจู ้ ก
ั อย่างกว้างขวางในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็ นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ในองค์กรด้านการพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทยให้น่าอยู่
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ศิลปะกำรโน้มน้ำวจูงใจ
(Communication & Influencing- CI)
คำจำกัดควำม: การใช้วาทศิลป์ และกลยุทธ์ต่างๆ ในการสื่อสาร เจรจา โน้มน้าวเพื่อให้ผูอ้ ื่นดาเนิ นการใดๆ ตามที่ตนหรือหน่ วยงานประสงค์
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน

น่า

ย

ระดับที่ 1: นำเสนอข้อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำ
• นาเสนอข้อมูล อธิบาย ชี้ แจงรายละเอียดแก่ผูฟ
้ ั งอย่างตรงไปตรงมาโดยอิงข้อมูลที่มีอยู่ แต่อาจยังมิได้มีการปรับใจความและวิธีการให้สอดคล้องกับความ
สนใจและบุคลิกลักษณะของผูฟ้ ั ง

มจ
ำห

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเจรจำโน้มน้ำวใจโดยอำศัยหลักกำรและเหตุผล
• เตรียมการนาเสนอข้อมูลเป็ นอย่างดี และใช้ความพยายามเจรจาโน้มน้าวใจโดยยกหลักการและเหตุผลที่เกี่ยวข้องมาประกอบการนาเสนออย่ างมีขน
้ั ตอน
• ใช้ความพยายามเจรจาโน้มน้าวใจโดยยกหลักการและเหตุผลที่เกี่ยวข้องมาอธิบายประกอบการนาเสนออย่างมีขน
้ั ตอน

ีเท่า

นั้น

ห้า

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเจรจำต่อรองหรือนำเสนอข้อมูลโดยปรับสำรให้สอดคล้องกับผูฟ้ ั งเป็ นสำคัญ
• ประยุกต์ใช้ความเข้าใจ ความสนใจของผูฟ
้ ั งให้เป็ นประโยชน์ในเจรจาเสนอข้อมูล นาเสนอหรือเจรจาโดยคาดการณ์ถึงปฏิกิริยา ผลกระทบที่ จะมีต่อผูฟ้ ั ง
เป็ นหลัก
• สามารถนาเสนอทางเลือกหรือให้ขอ้ สรุปในการเจรจาอันเป็ นประโยชน์แก่ท้งั สองฝ่ าย

แจ
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ร

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใช้กลยุทธ์กำรสื่อสำรจูงใจทำงอ้อม
• ใช้ความเข้าใจบุคคลหรือองค์กรให้เป็ นประโยชน์โดยการนาเอาบุคคลที่สามหรือผูเ้ ชี่ยวชาญมาสนับสนุ นให้การเจรจาโน้มน้าวจูงใจประสบผลสาเร็จหรือมี
น้ าหนักมากยิ่งขึ้ น
• ใช้ทก
ั ษะในการโน้มน้าวใจทางอ้อม เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ดงั ประสงค์โดยคานึ งถึงผลกระทบและความรูส้ ึกของผูอ้ ื่นเป็ นสาคัญ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้กลยุทธ์ที่ซบั ซ้อนในกำรจูงใจ
• สร้างกลุ่มแนวร่วมเพื่อสนับสนุ นให้การเจรจาโน้มน้าวใจมีน้ าหนักและสัมฤทธิ์ผลได้ดียิ่งขึ้ น
• ประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยามวลชนหรือจิตวิทยากลุ่มให้เป็ นประโยชน์ในการเจรจาโน้มน้าวจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
(Creating Local Benefits- CLB)
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คำจำกัดควำม: ความสามารถในการคิดค้น ออกแบบ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่แปลกและแตกต่างไปจากเดิม โดยการมุ่งเน้นพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่ งใหม่ๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ในระยะยาว และยัง่ ยืนให้แก่ประชาชน พื้ นที่ หรือท้องถิ่นที่รบั ผิดชอบอย่างเป็ นรูปธรรม
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: ตระหนักถึงควำมสำคัญ และประโยชน์ของกำรพัฒนำและกำรสร้ำงสรรค์สิ่งต่ำงๆ ที่เป็ นประโยชน์ให้แก่ประชำชน พื้ นที่ หรือท้องถิ่นที่รบั ผิดชอบ
• ตระหนั กถึงความสาคัญ ความจาเป็ น และประโยชน์ ของการพัฒนา และการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ ให้แก่ประชาชน พื้ นที่ หรือท้องถิ่นที่รบ
ั ผิดชอบ
• หมัน
่ แสวงหาช่องทาง และโอกาสอย่างสมา่ เสมอในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ประชาชน พื้ นที่ หรือท้องถิ่นที่
รับผิดชอบ
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และกล้ำเสนอควำมคิดเห็นใหม่ และเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและกำรสร้ำงสรรค์ประโยชน์ตำ่ งๆ ให้แก่
ประชำชน พื้ นที่ หรือท้องถิ่นที่รบั ผิดชอบ
• กล้านาเสนอความคิดเห็น แนวทาง และวิธีการที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ แตกต่าง และหลากหลายที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการสร้างสรรค์ประโยชน์ ต่างๆ ให้แก่
ประชาชน พื้ นที่ หรือท้องถิ่นที่รบั ผิดชอบ
• เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็ นส่วนหนึ่ งในการพัฒนา และการสร้างสรรค์ประโยชน์ ต่างๆ ให้แก่ประชาชน พื้ นที่ หรือท้องถิ่นที่รบ
ั ผิดชอบอย่างสมา่ เสมอ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และพัฒนำและสร้ำงสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประชำชน พื้ นที่ หรือท้องถิ่นที่รบั ผิดชอบในระยะสั้น
• พัฒนา และสร้างสรรค์ประโยชน์ ต่างๆ ให้กบ
ั พื้ นที่ หรือท้องถิ่นที่รบั ผิดชอบในระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ หรือยกระดับคุณภาพของพื้ นที่ หรือท้องถิ่นที่รบั ผิดชอบ
ให้เพิ่มสูงขึ้ น เช่น ระบบสาธารณูปโภค การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การพัฒนา/การส่งเสริมอาชีพ เป็ นต้น
• ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงกระบวนการ หรือวิธีการใหม่ๆ ในพัฒนา และการสร้างสรรค์ประโยชน์ ต่างๆ ให้กบ
ั พื้ นที่ หรือท้องถิ่นที่รบั ผิดชอบ เพื่อให้ประชาชน พื้ นที่
หรือท้องถิ่นที่รบั ผิดชอบได้รบั ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงขึ้ น
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และพัฒนำและสร้ำงสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประชำชน พื้ นที่ หรือท้องถิ่นที่รบั ผิดชอบในระยะกลำง
• พัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์ ให้กบ
ั ประชาชน พื้ นที่ หรือท้องถิ่นที่รบั ผิดชอบในระยะกลาง โดยต่อยอดจุดแข็ง ลดจุดอ่อน และสร้างมูลค่า เพิ่ม (Value Added)
ให้แก่ประชาชน พื้ นที่ หรือท้องถิ่นที่รบั ผิดชอบอย่างแท้จริง
• คิดนอกกรอบ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หรือนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชน พื้ นที่ หรือท้องถิ่นที่รบ
ั ผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และ
สร้างความได้เปรียบ (Advantage) ของพื้ นที่ หรือท้องถิ่นที่รบั ผิดชอบ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพัฒนำและสร้ำงสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประชำชน พื้ นที่ หรือท้องถิ่นที่รบั ผิดชอบในระยะยำว
• พัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์ อย่างเป็ นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ ในระยะยาวให้แก่ประชาชน พื้ นที่ หรือท้องถิ่นที่รบ
ั ผิดชอบ จนได้รบั การยกย่องและเป็ นต้นแบบ
ที่ดีแก่พื้นที่หรือท้องถิ่นอื่นๆ
• ศึกษาศักยภาพของประชาชน พื้ นที่ หรือท้องถิ่นที่รบ
ั ผิดชอบในปั จจุบนั รวมทั้งประเมินศักยภาพในอนาคต เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนและระยะ
ยาว ให้แก่ประชาชน พื้ นที่ หรือท้องถิ่นที่รบั ผิดชอบ
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หนังสือคู่มือการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(ที่โครงการได้มีการจัดทำ และเผยแพร่)

หนังสือ
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

หนังสือ
หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ หนังสือตอบข้อหารือ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗

หนังสือ
ความรู้ และทักษะที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติ
งานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ
สมรรถะหลัก

หนังสือ
สมรรถะประจำตำแหน่งงาน

หนังสือ
ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ
ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ
หนังสือ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของ
รวมประกาศมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
หนังสือสั่งการ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สำหรับผู้ที่สนใจ
ดาวน์โหลดได้ที่ www.localtrain57.com
หรือติดต่อ โทร. 098 - 280 - 2693 , 098 - 280 - 2694
Email : localtrain57@hotmail.com
Line ID : Localtrain57 , Localtrain2557

หนังสือ
สมรรถนะประจำผู้บริหาร

หนังสือ
สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

