ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานชอง
ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด และลูกจ้างประจำ เพื่อ ให้ก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านเป็น ไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย มีมาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญ ญัต ิร ะเบียบบริห ารงานบุค คลส่วน
ห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๑ แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/ ๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่ง
สมาชิก สภาท้อ งถิ่น หรือ ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น เป็น การชั่ว คราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๙๙
ข้อ ๓๐๐ ข้อ ๓๐๑ ขอ ๓๐๒ ขอ ๓๐๓ ขอ ๓๐๔ ข้อ ๓๐๕ ข้อ ๓๐๖ และข้อ ๓๐๘ ของประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับ การบริห ารงานบุคคลชององค์การบริห ารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิก ายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๐๕๔ ลงวับที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๑ ลงวันที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๕๙ ประกอบกับ
มติค ณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จัง หวัด นครศรีธ รรมราช ในการประชุม ครั้ง ที่
ฟ/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จึงประกาศหลัก เกณฑ์และวิธีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นครศรีธ รรมราช เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับ นี้ใ ห้ใ ช้ส ำหรับ การประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง าน ประจำปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๓ การปฏิบ ัต ิง านของข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด และลูก จ้า งประจำ
ให้ดำเนินการประเมินปีละ ๒ ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ คือ
(๑) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
(๒) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ข้อ ๔ ผู้ป ระเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านชองข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด และ
ลูกจ้างประจำ ดังนี้
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) ปลัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด สำหรับ รองปลัด องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง
และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในลังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน
(๓) ผู้อำนวยการ...

-๒ (๓) ผู้อ ำนวยการสำนัก หรือ ผู้อ ำนวยการกอง หรือ หัว หน้าส่ว นราขการที่เรีย กขื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูก จ้างประจำที่อยู่
ในสังกัดบังคับบัญชา
กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นผู้ประเมิน
กรณีใม่มีผู้ประเมินตาม (๒) และ (๓) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการไดให้ผู้รักษา
ราชการแทนเป็นผู้ประเมิน
กรณีที่ข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดได้วับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น
ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์ก ารบริห ารส่วนตำบล หรือหัวหน้า
ส่วนราชการ หรือ หัวหน้าหน่วยงานอื่น ที่ใปช่ว ยราชการ แล้วแต่ก รณี เป็น ผู้เสนอข้อ มูล และความเห็น การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ประเมินต้นสังกัด
กรณีข ้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ได้โ อนหรือ ย้า ยหลัง วัน ที่ ๑ มีน าคม
๒๕๖๔ หรือ วัน ที่๑ กัน ยายน๒๕๖๔ ให้ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดเดิม
เป็น ผู้ป ระเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมิน การ
ปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล หรือส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอื่นที่เป็นต้นสังกัดใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ ๕ การประเมินผลสัมฤทธิ้ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
(๑) การประเมินผลสัมฤทธิ๋ฃองงาน
ผลสัมฤทธึ๋ของงาน หมายถึง งาน/โครงการ/กิจกรรมทีไ่ ด้ตกลงกันระหว่าง
ผู้วับ การประเมิน และผู้ประเมิน ใบแต่ละรอบการประเมินต้องกำหนดผลสัมฤทธิ้ฃองงานไม่น้อยกว่า ๒ งาน/
โครงการ/กิจ กรรม โดยประเมิน ผลจากการปฏิบ ัต ิง านตามปริม าณผลงาน หรือ คุณ ภาพของงาน หรือความ
รวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กำหนด หรือการประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใข้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี
กรณีข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดได้วับ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือ ระดับ สูงขึ้นโดยมีก ารเสนอ
วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒ นางานดังกล่าวมากำหนดเป็น
องค์ป ระกอบการประเมิน ผลสัม ฤทธิ้ฃ องงานในการประเมิน ครั้ง นั้น และครั้ง ถัด ไปจนกว่าจะได้ผ ลสำเร็จ
ตามดัวขึ้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ
ตัวชี้วัด (เ^เร) หมายถึง ดัชนีหรือหน่วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
ที่ก ำหนดขึ้น โดยเป็น หน่ว ยวัด ที่แ สดงผลสัม ฤทธิ้ฃ องงาน และสามารถแยกแยะความแตกต่า งของผลการ
ปฏินัติงานได้โดยกำหนดเป็นดัวขึ้วัดเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ฯลๆ
นํ้าหนัก หมายถึง การกำหนดค่านํ้าหนักของตัวชี้วัดแต่ละตัว ตามลำดับ
ความสำคัญ ของตัว ขึ้ว ัด แต่ล ะตัว มีห น่ว ยเป็น ร้อ ยละ โดยให้มีส ัดส่วนนํ้าหนัก ร้อ ยละ ๗๐ หรือ ร้อ ยละ ๕๐
สำหรับ ข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดที่บ รรจุใหม่ห รืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบ ัติห น้าที่ราขๆๅร หรือมี
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระดับ คะแนนและค่าเป้าหมาย หมายถึง ระดับ ค่า คะแนน ค่า เป้า หมาย
และเกณฑ์'ไห้คะแนนที่ผู้,วับ การประเมิน และผู้'ประเมิน ตกลงร่ว มกัน กำหนดขึ้น จากการปฏิบ ัต ิง าน โดยแบ่ง
ออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่
๑) ระดับที่...

-๓ ๑) ระดับ ที่ ๕ หมายถึง ระดับ ค่า คะแน น และค่า เป ้า ห ม ายท ี่ด ีก ว่า
ค่า เป้า หมายมาก เป็น ค่า เป้า หมายที่ม ีค วามยากและท้า ทาย หากทำได้ส ำเร็จ ตามค่า เป้า หมายกำหนดจะได้
๕ คะแนน
๒) ระดับที่ ๔ หมายถึง ระดับ ค่าคะแนนและค่าเป้าหมายที่ด ีก ว่าเป้าหมาย
เป็นค่าเป้าหมายที่มีความยากในระดับหนึ่ง หากทำได้สำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ ๔ คะแนน
๓) ระดับที่ ๓ หมายถึง ระดับ ค่าคะแนนและค่าเป้าหมายค่ากลาง ที่เป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จหรือตั้งไว้ หากทำได้สำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ ๓ คะแนน
๔) ระดับที่ ๒ หมายถึง ระดับ ค่าคะแนนและค่าเป้าหมายที่ต ํ่ากว่าเป้าหมาย
เป็นค่าเป้าหมายที่มีความง่าย หากทำได้สำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ ๒ คะแนน
๕) ระดับที่ ๑ หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป้าหมายที่ตํ่ากว,าเป้าหมายมาก
เป็นค่าเป้าหมายที่มีความง่ายที่สุด หากทำได้สำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ ๑ คะแนน
ผลการดำเนินงานที่สำเร็จตามตัวซี้วัด หมายถึง ระดับ ค่าเป้าหมายที่ผู้รับ
การประเมินทำสำเร็จ
หลัก ฐาน/ตัว บ่ง ชี้ค วามสำเร็จ หมายถึง หลัก ฐาน/เอกสารที่ผ ู้ร ับ การ
ประเมินแสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่าที่ผู้รับการประเมินได้ประเมินผลการดำเนินงานที่สำเร็จตามตัวฃี้วัด โดยมี
หลักฐาน/เอกสารใดเป็นตัวบ่งซี๋ในการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน หมายถึง ระดับ คะแนนที่ผ ู้รับ การประเมิน เป็น ผู้ป ระเมิน
ตนเอง โดยเทียบผลการดำเนิน งานที่ท ำสำเร็จ ตามตัว ชี้ว ัด กับ ระดับ คะแนนและค่าเป้าหมายที่ผู้ป ระเมิน และ
ผู้รับการประเมินกำหนด
ผลการประเมิน ของผูป้ ระเมิน หมายถึง ระดับ คะแนนที่ผ ู้ป ระเมิน เป็น ผู้
ประเมิน โดยการเทียบกับระดับคะแนนและค่าเป้าหมายที่ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกำหนด
คะแนนทีไ่ ด้ หมายถึง การนำผลคะแนนที่ได้ม าคำนวณตามสูตรที่กำหนด
โดยคิดคำนวณจาก (ค่านํ้าหนัก X ผลการประเมินของผู้ประเมิน (ระดับคะแนน)) หารด้วย ๕
(๒) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะ หมายถึง การประเมิน พฤติกรรมที่แสดงออกของ
ผู้รับการประเมินเมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะที่กำหนด โดยก่อนเริ่มรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมิน
ร่วมกับผู้ประเมินกำหนดสมรรถนะ นํ้าหนัก และระดับที่คาดหวัง
สมรรถนะ แบ่งออกเป็น สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหารสำหรับ
ตำแหน่งประเภทบริห ารท้อ งถิ่น และตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้อ งถิ่น หรือ สมรรถนะประจำสายงาน
สำหรับตำแหน่งประเภทวิขาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(๒.๑) สมรรถนะหลัก (0๐๓ เว๙:คก07) หมายถึง สมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่
กำหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนจำเป็นต้องมี ดังนั้น ให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนประเมินสมรรถนะหลัก เพื่อเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมที่
พึง ประสงค์ร ่ว มกัน เพื่อ ให้เกิด ประโยชน์ส ูง สุด ต่อ องค์ก ร ประซาซน และประเทศชาติ สำหรับ ประเมิน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกตำแหน่ง ประกอบด้วย
(๑) การมุง...

(๑) การมุ่งผลสัมฤฑธี้
(๒) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
(๓) การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
(๔) การบริการเป็นเลิศ
(๔) การทำงานเป็นทีม
(๒.๒) สมรรถนะประจำผู้บ ริห าร หมายถึง สมรรถนะที่ก ำหนดเป็น
คุณ ลัก ษณะสำหรับ ข้าราซการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ที่ด ำรงตำแหน่งสายงานผู้บ ริห าร ในฐานะผู้น ำที่ม ี
ประสิทธิภาพ เพื่อนำทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับประเมินเฉพาะตำแหน่งใ]ระเภทไ]ริหารท้องถิ่น และ
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
(๒) ความสามารถในการเป็นผู้นำ
(๓) ความสามารถในการพัฒนาคน
(๔) การคิดเซิงกลยุทธ์
(๒.๓) สมรรถนะประจำสายงาน บันก(ะป๐กล1 0วกก|วอใ6ก(ะ7) หมายถึง
สมรรถนะที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับ ใ]ระเมิน เฉพาะตำแหน่งประเภทวิข าการ
และประเภททั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ สมรรถนะ
สำหรับการประเมินสมรรถนะของลูกจ้างประจำ กลุ่ม งานบริก ารพื้น ฐาน
กลุ่มงานสนับสนุน และกลุ่มงานช่าง ให้ประเมินเฉพาะสมรรถนะหลัก จำนวน ๔ สมรรถนะ กลุ่มงานสนับสนุน
ที่ม ีฃ ื่อ และลัก ษณะงานเหมือ นข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ให้ป ระเมิน สมรรถนะหลัก จำนวน
๔ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานงานไม่น้อยกว่า ๓ สมรรถนะ
- นํ้าหนัก หมายถึง การกำหนดค่านั้าหนักของสมรรถนะแต่ละตัว ตามลำดับ
ความสำคัญของสมรรถนะ โดยมีห น่วยเป็นร้อยละ ให้มีสัดส่วนนํ้าหนักร้อยละ &โ!0 *1^1^![ป็ &]สื 4^ 5 ?เ,IVเ^[\}
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่บรรจุใหม่หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือมีระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ระดับ ที่ค าดหวัง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง การกำหนดระดับ ที่
คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแต่ล ะตำแหน่งและแต่ล ะระดับ โดยให้ก ำหนดระดับ ที่คาดหวังแต่ละ
ตำแหน่งและแต่ละระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแต่ละตำแหน่งและแต่ละระดับ ตามแนบท้าย
ประกาศนี้
- ระดับ สมรรถนะที่ด ้น พบเมื่อ เทีย บกับ พจนานุก รมสมรรถนะ หมายถึง
ระดับ สมรรถนะหรือ พฤติก รรมการปฏิบ ัต ิร าชการที่ผ ู้ร ับ การประเมิน แสดงออกเมื่อ เทีย นกับ พจนานุก รม
สมรรถนะ ตั้งแต่ระดับ ๐ - ระดับ ๕ โดยพจนานุกรมระดับสมรรถนะในแต่ละรายการตามแนบท้ายประกาศนี้
- หลัก ฐาน/ตัว บ่ง ชี้ค วามสำเร็จ หมายถึง หลัก ฐาน หรือ เอกสาร หรือ
ข้อ มูล เซิง ประจัก ษ์ห รือ ค่าสถิต ิท ี่เปรีย บเสมือ นเครื่อ งมือ วัด หรือ ตัว บ่ง ขี้บ อกถึงกระบวนการตำเนิน งานและ
ผลการปฏิบ ัต ิง านของผู้ร ับ การประเมิน ใช้ป ระเมิน ตนเอง ว่าเป็น ไปตามสมรรถนะและวัต ถุป ระสงค์ท ี่ต ั้งไว้
มากน้อยเพียงใด
- ผลการประเมิน...

- ผลการประเมิน (ระดับ) หมายถึง ระดับ สมรรถนะหรือ พฤติก รรมการ
ปฏิบ ัต ิราชการที่ผ ู้รับ การประเมิน ประเมิน ตนเองตามหลัก ฐาน/ตัว บ่ง ชี้ค วามสำเร็จ เมื่อ เทียบกับ พจนานุก รม
สมรรถนะ โดยมีสมรรถนะตั้งแต่ระดับ ๐ - ระดับ ๕:
- ผลการประเมินของผู้ประเมิน หมายถึง ระดับสมรรถนะหรือพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการที่ผู้ประเมินสังเกตเห็นจากการแสดงออกในการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน เมื่อเทียบกับ
พจนานุกรมสมรรถนะ โดยมีสมรรถนะตั้งแต่ระดับ ๐ - ระดับ ๕
คะแนนที่ได้ตามตารางเปรียบเทียบ โดยการนำระดับที่ผู้ประเมิน ประเมิน
ได้มาเทียบกับระดับที่คาดหวัง ได้แก่
-

ระดับที่
คาดหวัง
๑
๒
๓
(^
๕

0
ได้ ๐ คะแนน
ได้ ๐ คะแนน
ได้ ๐ คะแนน
ได้ ๐ คะแนน
ได้ ๐ คะแนน

๑
ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
ได้ ๒ คะแนน
ได้ ๑ คะแนน
ได้ ๐ คะแนน

ระดับสมรรถนะที่ประเมินได้
๓
๒
ได้ ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๒ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
ได้ ๑ คะแนน ได้ ๒ คะแนน

ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๕: คะแนน
ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน

๕:
ได้ ๕: คะแนน
ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๕: คะแนน
ได้ ๔ คะแนน

- คะแนนที่ได้ หมายถึง การนำผลคะแนนที่ไ ด้จ ากตารางเปรีย บเทีย บมา
คำนวณตามสูตรที่กำหนด โดยคิดคำนวณจาก (ค่านํ้าหนัก X คะแนน'ที่ได้ตามตารางเปรียบเทียบ) หารด้วย ๕
ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) ก่อนเริ่มรอบการประเมินในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินแจ้งหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำในสังกัดทราบ
โดยทั่วกัน
(๒) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน กำหนดและจัดทำ
ข้อ ตกลงร่วมกัน ในแบบประเมิน ผลการปฏิบ ัติงาน ได้แก่ กำหนดผลสัมฤทธี้ฃองงาน เป้า หมาย และตัวชี้วัด
ความสำเร็จ หรือกำหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความสำเร็จของงานอย่างเนินรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
ตำแหน่งและระดับ รวมทั้ง กำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่านํ้าหนัก และระดับที่
คาดหวัง
สำหรับการกำหนดผลลัมฤทธี้ฃองงาน และตัวซี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบน
ลงล่างเนินหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกำหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธีท ี่เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม หรืออาจกำหนดตัวชี้ว ัด เนิน ระดับ องค์ก ร ระดับ ส่วนราชการและ
ระดับรายบุคคล
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเซิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีก ารย้ายเปลี่ยน
ตำแหน่ง หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ป ระเมิน และผู้รับ การประเมิน ร่วมกัน พิจารณาปรับ เปลี่ยนข้อ ตกลง
ผลการปฏิบตงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเนินผู้มีอำนาจในการอบุนัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
(๓) เมื่อสิ้นรอบ...

-๖ (๓) เมื่อสิ้นรอบการประเมินในแต่ละรอบการประเมิน ให้ผู้รับการประเมิน ประเมิน
ตนเองตามแบบประเมิน ผลการปฏิบ ัติงาน แสดงหลักฐานความสำเร็จต่อผู้ประเมิน และให้ผู้ประเมิน ทำการ
วิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน และคะแนนที่ได้รับตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำไว้กับ
ผู้รับการประเมิน และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกำหนด
(๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน ให้คำปรึกษา แนะนำ หรือชี้แจงให้แก่
ผู้รับการประเมิน เพื่อการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ๋ฃองงาบ และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการ
ปฏิบัติราชการ
(๕) ใบการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือขื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้'รับ
การประเมินไม่ยิบยอมลงลายมือขื่อรับทราบผลการประเมินให้ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างน้อย
หนึ่งคน ลงลายมือขื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
(๖) ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญขาเหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง (ถ้ามี)
จัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำในหน่วยงาน
ของตน พร้อ มหลัก ฐาน/ตัว ปงชี้ค วามสำเร็จ ให้ก องการเจ้า หน้า ที่น ำเสนอต่อ คณะกรรมการกลั่น กรองการ
ประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิงานขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ก่อ นนำเสนอต่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด
พิจารณา
(๗) ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ประกาศรายขื่อ ข้า ราขการองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัด และลูกจ้างประจำผู้มืผลการปฏิบ ัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ท ราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็น การ
ยกย่อง ชมเซย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
ข้อ ๗ แบบประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านให้ใ ช้ต ามแบบที่ส ำนัก งานคณะกรรมการกลาง
ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด ตามแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๘ ให้แบ่งกลุ่มคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานออกเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี
พอใช้ ต้องปรับปรุง แต่ละระดับมีช่วงคะแนนผลการประเมินดังนี้
(๑) ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
(๒) ระดับดีมาก ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
(๓) ระดับดี ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
(๔) ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐
(๔) ระดับต้องปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
ข้อ ๙ การประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านให้ผ ู้ป ระเมิน ตามข้อ ๔ มีห น้า ที่ ประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาบของผู้ได้บังคับบัญขาหรือผู้รับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจำปี การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง การย้าย
การโอนและรับโอบ การให้ออกจากราซการ การจูงใจให้รางวัล และการบริห ารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็น
การสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ข้อ ๑๐ การจัดเก็บ...

ข้อ ๑๐ การจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสำเร็จของงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน ดังนี้
(๑) ให้ผู้บ ังคับบัญ ชาเก็บสำเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ที่สำนัก กอง หรือ
ส่วนราชการที่เรียกซื่อ อย่างอื่น ที่ม ีฐานะเทียบเท่าสำนัก หรือ กองที่ผู้น ั้น สังกัด เปีน เวลาอย่างน้อ ยสองรอบการ
ประเมิน
(๒)ให้ก องการเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ต้น ฉบับ ไวในแฟ้ม ประวัติข ้าราชการหรือ จัดเก็บ ใน
รูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ (5 เ ^ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

0^ 0
(นายมนูญ ศิริธรรม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

“น ๑5๙!?รรร มสา^ นคบัแ ห่ง ฮาบัย ธ^ม"

ระดับที่คาดหวังของสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแต่ละตำแหน่งและแต่ละระดับ
สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราข
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ลงวันที่
กันยายน ๒๕๖๓

๑. ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑.® ตำแหน่งประเภทบริห ารท้อ งถิ่น และตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้อ งถิ่น ให้ป ระเมิน

สมรรถนะหลัก จำนวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำผู้บริหาร จำวน ๔ สมรรถนะ โดยกำหนดระดับที่
คาดหวังของสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแต่ละระดับ ดังนี้

(๑) สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก

๑. การมุ่งผลลัมฤทธิ้
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๕. การทำงานเป็นทีม

(๒) ลมรรถนะประจำผู้บริห1าร ^
------------------------------------------*
สมรรถนะประจำผู้บริหาร
๑. การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
๒. ความสามารถในการเป็นผูน้ ำ
๓. ความสามารถในการพัฒนาคน
๔. การคิดเซิงกลยุทธ์

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ประ๓ ทอำนวยการท้องถิ่น
ประ๓ ทบริหารท้องถิ่น
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ต้น
กลาง
กลาง
สูง
๒
๓
๑
(^
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓

(2^

(^
๔
(2^

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ประ๓ ทอำนวยการท้องถิ่น
ประ๓ ทบริหารท้องถิ่น
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ต้น
กลาง
กลาง
สูง
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒

๒
๒
๒
๒

(^
(^
(^
(ริ^

๑.๒. ตำแหน่งประเภทวิขาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก จำนวน ๕

สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ สมรรถนะ โดยกำหนดระดับ ที่คาดหวังของ
สมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแต่ละระดับ ดังนี้

๑.๒.๑ ตำแหน่ง...

-๒ -

๑.๒.® ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป [รหัสตำแหน่ง ๓๑๐๑]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
๓
๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้
๒
(^
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๔. การทำงานเป็นทีม

๒
๒
๒
๒

๑
๑
๑
๑

๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏินัตการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

๑. การแก้1ขป็ญหาและดำเนินการเชิงรุก
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวขาญในสายอาชีพ
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน

๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓

๑.๒.๒ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล [รหัสตำแหน่ง ๓๑๐๒]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ

๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๔. การทำงานเป็นทีม

๒
๑
๑
๑
๑

๓
๒
๒
๒
๒

(&1

๓
๓
๓.
๓

(๒) สมรรถนะ...

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฎิบ้ตการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การแก้!ขปัญหาและดำเนินการเซิงรุก
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. การสั่งสมความร้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องชองงาน

๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓

๑.๒.๓ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [รหัสตำแหน่ง ๓๑๐๓]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๔. การทำงานเป็นทีม

๓
๒
๒
๒
๒

๒
๑
๑
๑
๑

(ริ~
๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การแก้!ฃปีญหาและดำเนินการเซิงรุก
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. การสั่งสมความร้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องชองงาน

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓

๑.๒.๔ ตำแหน่ง...

©.๒.๔ ตำแหน่งนิติกร [รหัสตำแหน่ง ๓๑๐๕]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
ปฎินัติการ
๓
(^
๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้
๒
๓
(^
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๒
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๕. การทำงานเป็นทีม

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
๒. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวฃาญในสายอาชีพ
๓. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน

๒
๒
๒

๑
๑
๑

๓
๓
๓

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๒
๑
๒

๓
๒
๓

๓

- (^

๑.๒.๕ ตำแหน่งนักวิขาการคอมพิวเตอร์ [รหัสตำแหน่ง ๓๑๐๖]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑. การมุ่งผลลัมฤทธึ๋
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๕. การทำงานเป็นทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมล
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๓
('^
๑
๑
๑

๒
๒
๒

๓
๓
๓
๑.๒.๖ ตำแหน่ง...

©.๒.๖ ตำแหน่งนักวิขาการเงินและบัญชี [รหัสตำแหน่ง ๓๒๐๑]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ขำนาญการ ขำนาญการพิเศษ
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ้
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๔. การทำงานเป็นทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การบริหารความเสี่ยง
๓. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
๔. การสั่งสมความร้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ขำนาญการ ขำนาญการพิเศษ
๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

๑.๒.๗ ตำแหน่งนักวิขาการคลัง [รหัสตำแหน่ง ๓๒๐๒]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ขำนาญการ ขำนาญการพิเศษ

๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้
๒. การยึดมั่นในความฤกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๔. การทำงานเป็นทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓
(๒) สมรรถนะ...

-๖ -

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การบริหารความเสี่ยง
๓. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
๔. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๕. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

๑.๒.๘ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ [รหัสตำแหน่ง ๓๒๐๔]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏินัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑. การมุ่งผลลัมฤทธิ้
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๕. การทำงาบเป็นทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การบริหารความเสี่ยง
๓. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
๔. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๕. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องชองงาน

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

๑.๒.๙ ตำแหน่ง...

๑.๒.๙ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน [รหัสตำแหน่ง ๓๒๐๕]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑. การมุ่งผลลัมฤทธึ๋
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๔. การทำงานเป็นทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การบริหารความเสี่ยง
๓. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
๔. การสั่งสมความร้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

๑.๒.๑๐ ตำแหน่งนักประขาสัมพันธ์ [รหัสตำแหน่ง ๓๓๐๑]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

๑. การมุ่งผลลัมฤทธี้
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๔. การทำงานเป็นทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะ...

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๓. ความเข้าใจผ้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
๔. ศิลปะการโน้มน้าวจงใจ

ระลับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระลับ
ระลับ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

©.๒.©® ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว [รหัสตำแหน่ง ๓๓๐๒]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระลับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระลับ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ้
๓
๑
๒
๒. การยึดมั่นใบความถูกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๔. การทำงานเป็นทีม

๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๓. ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
๔. ศิลปะการโน้มน้าวจงใจ

ระลับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

๑.๒.๑๒ ตำแหน่ง...

๑.๒.๑๒ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข [รหัสตำแหน่ง ๓๖๐๑]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๔. การทำงานเป็นทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะประจำสายงาบ
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การแก้'ปิญหาแบบมืออาชีพ
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องชองงาน
๔. จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

๑.๒.๑๓ ตำแหน่งนักวิชาการสิงแวดล้อม [รหัสตำแหน่ง ๓๖๐๗]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๔. การทำงานเป็นทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะ...

- ๑0 -

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การแก้ปัญหาแบบมืออาชีพ
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องชองงาน
๕. จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

๑.๒.๑๔ ตำแหน่งวิศวกรโยธา [รหัสตำแหน่ง ๓๗๐๑]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑. การมุ่งผลสัมฤฑธิ๋
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเช้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๕. การทำงานเป็นทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
๓. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน
๕. จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

๑.๒.๑๕ ตำแหน่ง...

“
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๑.๒.๑๕ ตำแหน่งสถาปนิก [รหัสตำแหน่ง ๓๗๐๒]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระลับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ระลับ
ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑. การมุ่งผลส้มฤทธึ๋
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๕. การทำงานเป็นทีม

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
๓. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวขาญในสายอาชีพ
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน
๕. จิตสำนึกและรับผิดขอบต่อสิ่งแวดล้อม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

๑.๒.๑๖ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล [รหัสตำแหน่ง ๓๗๐๔]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑. การมุ่งผลส้มฤทธิ้
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๕. การทำงานเป็นทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะ...

- ๑๒ -

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
๓. การสั่งสมความร้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน
๔. จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

๑.๒.©๗ ตำแหน่งวิศวกรสุขาภิบาล [รหัสตำแหน่ง ๓๗๐๖]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเนึนเลิศ
๔. การทำงาบเปีนทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
๓. การสั่งสมความร้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน
๔. จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏิบ้ติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

๑.๒.๑๘ ตำแหน่ง...

- ๑๓ -

๑.๒.๑๘ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน [รหัสตำแหน่ง ๓๘๐๑]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑. การมุ่งผลสัมฤทธึ๋
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๔. การทำงานเป็น'ทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๓. การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน
๔. ศิลปะการโน้มน้าวจงใจ

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

๑.๒.๑๙ ตำแหน่งนักวิชาการสีกษา [รหัสตำแหน่ง ๓๘๐๓]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ้
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๔. การทำงานเป็นทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะ...

- (9)(5^ -

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวขาญในสายอาชีพ
๓. การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน
๕. ศิลปะการโน้มน้าวจงใจ

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏิบ้ติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

๑.๒.๒๐ ตำแหน่งนักวิขาการวัฒนธรรม [รหัสตำแหน่ง ๓๘๐๕]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฎินัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑. การมุ่งผลสัมฤทธึ๋
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๕. การทำงานเป็นทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวขาญในสายอาชีพ
๓. การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน
๔. ศิลปะการโน้มน้าวจงใจ

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฎินัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

๑.๒.๒๑ ตำแหน่ง...

- ๑๕ -

©.๒.๒๑ ตำแหน่งนักสันทนาการ [รหัสตำแหน่ง ๓๘๐๖]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ้
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาบ
๔. การบริการเป็นเลิศ
๕. การทำงานเป็นทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๓. การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน
๕. ศิลปะการโน้มน้าวจงใจ

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

๑.๒.๒๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [รหัสตำแหน่ง ๔๑๐๑]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏินัติงาน ชำนาญงาน
อาวุโส

๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๕. การทำงานเป็นทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะ...

- ๑๖ -

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
๒. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๓. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ระดับ
อาวุโส
ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
๑
๑
๑

๒
๒
๒

๒
๒
๒

๑.๒.๒๓ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [รหัสตำแหน่ง ๔๒๐๑]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏิบ้ติงาน ชำนาญงาน
อาวุโส
๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๕. การทำงานเป็นทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
๒. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๓. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
อาวุโส
๑
๑
๑

๒
๒
๒

๒
๒
๒

๑.๒.๒๔ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [รหัสตำแหน่ง ๔๒๐๓]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
อาวุโส

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ้
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๕. การทำงานเป็นทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓
(๒) สมรรถนะ...

- ๑๗ -

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
๒. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๓. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
อาวุโส
๑
๑
๑

๒
๒
๒

๒
๒
๒

๑.๒.๒๕ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ [รหัสตำแหน่ง ๔๓๐๑]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ชำนาญงาน
อาวุโส
๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๔. การทำงานเป็นทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๒. การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
๓. ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
๔. ศิลปะการโน้มน้าวจงใจ

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
อาวุโส
๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๒
๒
๒
๒
๒

๑.๒.๒๖ ตำแหน่ง...

“
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©.๒.๒๖ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว [รหัสตำแหน่ง ๔๓๐๒]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ชำนาญงาน
อาวุโส
๑. การบุ่งผลสัมฤทธึ๋
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๔. การทำงานเป็นทีม

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาซีพ
๒. การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
๓. ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน
๔. ศิลปะการโน้มน้าวจงใจ

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ชำนาญงาน
อาวุโส
๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๒
๒
๒
๒
๒

©.๒.๒๗ ตำแหน่งนายข่างโยธา [รหัสตำแหน่ง ๔๗๐©]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ชำนาญงาน
อาวุโส
๑. การบุ่งผลสัมฤทธิ้
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๔. การทำงานเป็นทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะ...

- ๑๙ -

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
๒. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
๓. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ระดับ
อาจุโส
ปฏิบ้ตงาน ชำนาญงาน
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒

๒
๒
๒
๒

©.๒.๒๘ ตำแหน่งบายข่างผังเมือง [รหัสตำแหน่ง ๔๗๐๔]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฎิบ้ตงาน ชำนาญงาน
อาวุโส
๑. การมุ่งผลลัมฤทธิ๋
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๔. การทำงานเป็นทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

.๒
๒
๒
๒
๒

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
๒. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
๓. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฎิษัติงาน
ชำนาญงาน
อาวใส
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒

๒
'๒
๒

๑.๒.๒๙ ตำแหน่ง...

- ๒0 -

๑.๒.๒๙ ตำแหน่งบายช่างเครื่องกล [รหัสตำแหน่ง ๔๗๐๕]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตร?[านกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
อาวุโส
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ๋
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๕. การทำงานเป็นทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
๒. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
๓. การสั่งสมความร้และความเขี่ยวชาญใบสายอาชีพ
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน

ระดับที่คาดหวังตามมาตร?)านกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
อาวุโส
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒

๒
๒
๒
๒

๑.๒.๓๐ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า [รหัสตำแหน่ง ๔๗๐๖]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตร5เานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ชำนาญงาน
อาวุโส

๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๕. การทำงานเป็นทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะ...

- ๒๑ (๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
๒. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
๓. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน

ระดับที่คาดหวังตามมาตร]เานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ชำนาญงาน
อาวุโส
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒

๒
๒
๒
๒

๑.๒.๓๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาขุมซน [รหัสตำแหน่ง ๔๘๐๑]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตร]1านกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
อาวุโส
๑. การมุ่งผลลัมฤทธิ้
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๔. การทำงานเป็นทีม

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๓
๓
๓
๓
๓

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
๒. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๓. การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน
๔. ศิลปะการโน้มน้าวจงใจ

ระดับที่คาดหวังตามมาตร]เานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ชำนาญงาน
อาวโส
๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

*
๒
๒
๒
๒

๑.๒.๓๒ ตำแหน่ง...

- เอ!อ -

©.๒.๓๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [รหัสตำแหน่ง ๔๘๐๕]
(๑) สมรรถนะหลัก
ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะหลัก
ระดับ
ระดับ
ระดับ
อาวุโส
ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ้
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๕. การทำงานเป็นทีม

(๒) สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
๑. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
๒. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
๓. การสั่งสมความร้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๔. ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองห้องถิ่น
๕. ศิลปะการโน้มน้าวจงใจ

๓
๓
๓
๓
๓

๒
๒
๒
๒
๒

๑
๑
๑
๑
๑

ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ชำนาญงาน
อาวุโส
๒
๒
๒
๒
๒

๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๒

๒. ลูกจ้างประจำ
๒.® กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน และกลุ่มงานช่าง ให้ประเมินเฉพาะสมรรถนะหลัก
จำนวน ๕ สมรรถนะ โดยกำหนดระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ ดังนี้

สมรรถนะหลัก
๑. การมุ่งผลสัมฤฑธึ๋
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๕. การทำงานเป็นทีม

ระดับที่คาดหวัง
กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
บริการพื้นฐาน
สนับสนน
๑
๑
๑
๑
๑

*
๒
๒
๒
๒

กลุ่มงาน
ช่าง
๒
๒
๒
๒
๒

๒.๒ กลุ่มงานสนับสนุบที่มีซื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการองค์การปริหารส่วนจังหวัด ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก จำนวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานงาน จำนวนไม่น ้อ ยกว่า ๓ สมรรถนะ
โดยกำหนดระดับที่คาดหวังตามที่กำหนดกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏินัติการแล้วแต่กรณี

แบบประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราข
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ลงวันที่ ^
กัน ยายน ๒๕๖๓

๑

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองสํการบริหารส่วนจังหวัด
(สำหรับข้าราขการบรรจุใหม่ หริออยู่ระหว่างทดลองปฏิบ้ตราขการ)
รอบการประเมิน

อ ครั้งที่ ๑
อ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕.
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕.......

ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕........
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕.......
ผู้รับการประเมิน

เลขประจำตัว ประซาซน..................................................... ซื่อ-นามสกล .........................................................

ตำแหน่ง ................................................................

ตำแหน่ง ประเภท................................................................

ระดับ .....................................................................

เลขที่ต ำแหน่ง ......................................................

ง าน ......................................................................................

ส่ว น/ฝ่าย ..............................................................

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

ผู้ประเมิน
เลขประจำตัว ประซาซน..................................................... ซื่อ-นามสกล .........................................................
ตำแหน่ง ประเภท................................................................

ระดับ ....................................................................

ตำแหน่ง ................................................................
สำนัก /กอง......................................................

'

....

1

ส่วนที่ ๑ การประเมินผลสัมฤทธี้ฃองงาน (ร้อยละ ๕๐)
-

๑.๑ ก่อนเริ่มรอบการประเมิน
ลำดับ

ผลสัมฤทธี้ฃองงาน

ตัวชี้'วัด

(/0

(8)

ท ี่

รวม

หมายเหตุ

นั้าหนัก
(ร้อยละ)
(0

๕๐

ระดับคะแนนและค่าเป็าหมาย (อ)
๑

๒

๓

- '

-

-

๕

-

-

ในกรณีมีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอใบการพัฒนางาน
มากำหนดเป็นการประเมินผลสัมฤทธี้ฃองงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามตัวขึ้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ
๒. กรณีซ่อง “ผลสัมฤทธิ้ของงาน” หรือซ่อง “ตัวขี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทำเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้
๑.

๑.๒ หลังสันรอบการประเมิน
ลำดับ
ตัวชี้'วัด

ผลการดำเนิน งาน
ที่สำเร็จตามตัวชี้วัด
(อ

การประเมินตนเอง
หลัก ฐาน/ตัว บ่งชี้
ความสำเร็จ
(ค

รวม

ผลการประเมิน
(ระดับคะแนน)
(6)

/ 'บ /-'/.

ผลการประเมิน
ของผู้ประเมิน
(ระดับคะแนน)

คะแนนที่ได้
(1) = ( 0 X (แ)
๕

(แ)

*:

หมายเหตุ หลักฐาน/ตัวบ่งซี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ๋ฃองงานสำเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด

ส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๕๐)
-

ระดับสมรรถนที่ค้นพบ
เมื่อเทียบกับพจนานกรมสมรรถนะ

สมรรถนะ

(/0

นํ้าหนัก
(ร้อยละ) ระดับที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง
(8)
(0

คะแนน
ผลคะแนน
ผลการประเมิน ที่ไต้ตาม
ที่ไต้
หลัก ฐาน/ตัวบ่งซี้ ผลการประเมิน ของผู้ประเมิน
ตาราง
เปรียบเทียบ (แ) = (8) X (๑
(ระดับ)
ความสำเร็จ
(ระดับ)
๕
(8)
(0
(8)
(อ)
การประเมินตนเอง

สมรรถนะหลัก
๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๔. การทำงานเป็นทีม

สมรรถนะประจำสายงาน
๑.................................................................
๒.................................................................
๓.................................................................

รวม

๕๐

-

-

-

—

“

—^

——— - — — - — —- — ^

— —1 ^ — '—

— I—

— - เแ"

"

“ *

ส่วนที่ ๓ ข้อตกลงผลการประเมินผลการปฏิบต้ งาน
-

ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้น ระหว่างซื่อ - นามสกุล ................................................................ตำแหน่ง.......................................................
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับซื่อ - นามสกุล ............................................................ ตำแหน่ง.................................................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน
ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ การประเมินผลสัมฤทธิ้ของงาน และส่วนที่ ๒
การประเมินสมรรถนะ เพื่อใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้ง ท ี่......... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....................โดยผู้รับการประเมินขอให้
ข้อ ตกลงว่า จะมุ่งมั่น ปฏิบ ัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์แก่ป ระซาซนหรือทางราชการตามที่ได้ต กลงไว้ และผู้ประเมินซอให้ข้อตกลงว่า
ยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้
รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือซื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงซื่อ................................ ................(ผ้รับการประเมิน)
(................................. ........................)
ตำแหน่ง .........................
วันที.่ .................

ลงซื่อ..................
(...................
ตำแหน่ง...........
วันที่....

ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมิน
๔.๑ ผลการประเมินตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งขึ้ความสำเร็จที่มีอยู่จริง
ลงซื่อ..................................................ผู้รับการประเมิน
(.......... ..............................)

ตำแหน่ง .........................................

......................(ผ้ประเมิน)
............................... )

๖

๔.๒ ผลการประเมินของผู้ประเมิน
รายการ
๑. ผลสัมฤทธี้ของงาน

๕0

๒. การประเมินสมรรถนะ

๕0

รวม

๑๐0

ระดับผลการประเมิน

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

คะแนนเต็ม
(ร้อยละ)

อ
อ
0
0
อ

ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐
ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

ลงซื่อ................................................. ผู้ประเมิน
(................. .......................)

ตำแหน่ง .....
วันที่
*

...........

"

*

ส่วนที่ ๕ แผนพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการ
ผลสัมฤทธี้ของงานหรือสมรรถนะ
ที่เลือกพัฒนา
(ก)

วิธีการพัฒนา
(ข)

ฃ่วงเวลาและระยะเวลา
การพัฒนา
(ค)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(ง)

*

เ|"

ส่วนที่ ๖ การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน

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

.......

1

-

0 ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว
ลงซอ.......................................................
(....................................................)
ตำแหน่ง ...........................................................
ผู้ประเมิน

0 ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว
ลงซอ.......................................................
(...................................................)
ตำแหน่ง...........................................................
ผู้รับการประเมิน

วันที.่ ..............................

วันที.่ ..............................

0 ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที.่ ..................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ
โดยมี.............................................เป็นพยาน
ลงซอ......................................................
(..................................................)
ตำแหน่ง..........................................................
พยาน
วันที่...............................

-

ส่วนที่ ๗ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามิ)
0 เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน
0 มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้

๑.

ผลสัมฤทธี้ฃองงาน ควรได้คะแนนร้อยละ...................เหตุผ ล....................................

๒. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ...................เหตุผ ล.....................................
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ...................
ลงซื่อ.......................................................
( ...........................................เ ..................................... )

ตำแหน่ง ....................................................
วันที่...................................

^ เห็นชอบกับผลคะแนนของ อ ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ ๔ หรือ อ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ ๗
0 มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลส้มฤทธิ้ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ...................เหตุผ ล........
๒. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ....................เหตุผ ล........
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ...................
ลงซื่อ......................................................
(.......................................... )

ตำแหน่ง ....................................................
ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
วันที.่ ..................................
......................V

ส่วนที ๙ ผลการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
^ เห็นชอบตามความเห็นชองคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
0 มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลส้มฤทธึ๋ฃองงาน ควรได้คะแนนร้อยละ ................... เหตุผล
๒. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ ................... เหตุผล
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ ...................
ลงซื่อ
( .......

ตำแหน่ง ......
วันที่

แบบประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด
(สำหรับ ตำแหน่ง ประ๓ ทวิช าการ และทั่วไป)
รอบการประเมิน

อ ครั้งที่ ๑
อ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕.
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕.......

ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕.........
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕........
ผู้รับการประเมิน

เลขประจำตัว ประซาซน..................................................... ซื่อ-นามสกล .........................................................

ตำแหน่ง ................................................................

ตำแหน่ง ประเภท................................................................

ระดับ .....................................................................

เลขที่ต ำแหน่ง ......................................................

ง าน ......................................................................................

ส่ว น/ฝ่าย ..............................................................

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

ผู้ประเมิน
เลขประจำตัว ประขาซน..................................................... ซื่อ-นามสกล .........................................................

ตำแหน่ง ................................................................

ตำแหน่ง ประเภท................................................................

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

ระดับ ....................................................................

ส่วนที่ ๑ การประเมินผลสัมฤทธี้ฃองงาน (ร้อยละ ๗๐)
๑.® ก่อนเริ่มรอบการประเมิน
ลำดับ

ผลสัมฤทธิ้ฃองงาน

ตัวขี้'วัด

พ

(8)

ที่

รวม

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (อ)

นํ้าหนัก
(ร้อยละ)
(0

๑

๒

๓

(^

๕

๗๐

-

-

-

-

-

หมายเหตุ ๑. ในกรณีมีฃ้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน
มากำหนดเป็นการประเมินผลสัมฤทธี้ฃองงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามตัวขึ้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ
๒. กรณีซ่อง “ผลสัมฤทธี้ฃองงาน” หรือซ่อง “ตัวขึ้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทำเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้

๑.๒ หลังสินรอบการประเมิน
ลำดับ
ตัวชี้'วัด

ผลการดำเนิน งาน
ที่ส ำเร็จตามตัวชี้วัด
(อ

การประเมินตนเอง
หลัก ฐาน/ตัว บ่งชี้
ความสำเร็จ
(เนิ

รวม

ผลการประเมิน
(ระดับคะแนน)
(6)

ผลการประเมิน
ของผู้ประเมิน
(ระดับคะแนน)
(แ)

-

-

คะแนนที่ได้
(1) ะ: ( 0 X (แ)
๕

หมายเหตุ หลักฐาน/ตัวบ่งซี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ้ใ)องงานสำเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด

.......

..........'

ส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐)

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ
เมือเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ
สมรรถนะ

(/\)

นํ้าหนัก
(ร้อยละ) ระดับที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง
(8)
(0

คะแนน
ผลการประเมิน ที่ไต้ตาม
หลัก ฐาน/ตัวบ่งซี้ ผลการประเมิน ของผู้ประเมิน
ตาราง
(ระดับ)
เปรียบเทียบ
ความสำเร็จ
(ระดับ)
(8)
(8)
(0
(อ)
การประเมินตนเอง

สมรรถนะหลัก
๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้

๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจใบองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๕. การทำงานเป็นทีม

สมรรถนะประจำสายงาน
๑.................................................................
๒.................................................................
๓.................................................................

รวม

๓๐

-

-

-

-1

-

ผลคะแนน
ที่ไต้
(แ) = (8) X (๑
๕

ส่วนที่ ๓ ข้อตกลงผลการประเมินผลการปฏิบต้ งาน

.......

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

'

‘-.........

ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้น ระหว่างขื่อ - นามสกุล ................................................................ตำแหน่ง .......................................................
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับขื่อ - นามสกุล ............................................................ ตำแหน่ง.................................................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน
ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ การประเมินผลลัมฤทธี้ฃองงาน และส่วนที่ ๒
การประเมินสมรรถนะ เพื่อไข้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้ง ท ี่..........ประจำปีงบประมาณ พ.ศ......................โดยผู้รับการประเมินขอให้
ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่น ปฏิบ ัต ิงานให้เกิด ผลงานที่ด ีต ามเป้าหมายและเกิด ประโยชน์แก่ป ระซาซนหรือทางราชการตามที่ได้ต กลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า
ยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้
รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือขื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงขื่อ..................................................(ผู้รับการประเมิน)

ลงขื่อ................................................. (ผู้ประเมิน)

(........................................ )

(........................................)

ตำแหน่ง .......
วันที่,

-

ตำแหน่ง..........................................
วันที่
......

ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมิน
---

........

.......

---...— ............ ..........

๔.๑ ผลการประเมินตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งขึ้ความสำเร็จที่มีอยู่จริง
ลงขื่อ..................................................ผู้รับการประเมิน
(.........................................)

ตำแหน่ง

๖

๔.๒ ผลการประเมินของผู้ประเมิน
รายการ
๑. ผลสัมฤทธี้ของงาน

๗0

๒. การประเมินสมรรถนะ

๓๐

รวม

๑๐๐

ระดับผลการประเมิน

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

คะแนนเต็ม
(ร้อยละ)

อ ดีเด่น
อ ดีมาก
โ3 ดี
0 พอใช้
อ ต้องปรับปรุง

ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐
ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

ลงซื่อ..................................................ผู้ประเมิน
(........................................ )

ตำแหน่ง.....
วันที่
” ฒ'^—

-

-

ส่วนที่ ๕ แผนพัฒนาการปฏิบ้ตราซการ
ผลสัมฤทธี้ของงานหรือสมรรถนะ
ที่เลือกพัฒนา
(ก)

วิธีการพัฒนา
(ข)

““
ช่วงเวลาและระยะเวลา
การพัฒนา
(ค)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(ง)

ส่วนที่ ๖ การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน
-

0 ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว

0 ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว

ลงชื่อ......................................................

ลงชื่อ.....................................................

(.......................................... )

(......................................... )

ตำแหน่ง .........................................................
ผู้ประเมิน

ตำแหน่ง.......................................................
ผู้รับการประเมิน

วันที.่ ..............................

วันที.่ ..............................

0 ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่...........
แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ
โดยมี............................................. เป็นพยาน
ลงชื่อ.
(.
ตำแหน่ง -..
พยาน

รนท

ส่วนที่ ๗ ความเห็น‘ยองผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)
-

0 เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน
0 มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้

ผลสัมฤทธี้ฃองงาน ควรได้คะแนนร้อยละ

เหตุผล

๒. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ

เหตุผล

๑.

)

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

ตำแหน่ง ....................................................
วันที.่ ..................................

*

" ..........

ส่วนที่ ๘ ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-

--

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

................................ —

0 เห็นชอบกับผลคะแนนของ 0 ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ ๔ หรือ ค ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ ๗
0 มิความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลสัมฤทธิ้ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ...................เหตุผล
๒. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ.................... เหตุผล
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ...................
ลงซื่อ.......................................................
(.......................................... )

ตำแหน่ง ....................................................
ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
วันที่...................................
*

....

"

.........

.....

.

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

ส่วนที่ ๙ ผลการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
..............

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

.............. - - - ......................................................................-

0 เห็นชอบตามความเห็นชองคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานชองช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
0 มิความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลสัมฤทธี้ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ...................เหตุผ ล........
๒. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ.................... เหตุผ ล
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ...................
ลงซื่อ......................................................
(.......................................... )

ตำแหน่ง ....................................................
วันที่...................................

๑

แบบประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด
(สำหรับ ตำแหน่ง ประ๓ ทบริห ารท้อ งถิ่น และอำนวยการท้อ งถิ่น )
รอบการประเมิน

อ ครั้งที่ ๑
อ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕.
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕........

ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕...
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕.
ผู้รับการประเมิน

เลขประจำตัว ประซาซน..................................................... ซื่อ-นามสกล .........................................................

ตำแหน่ง ................................................................

ตำแหน่ง ประเภท................................................................

ระดับ .....................................................................

เลขที่ต ำแหน่ง ......................................................

ง าน ......................................................................................

ส่ว น/ฝ่าย ............................................................... สำนัก/กอง ...........................................................

ผู้ประเมิน
เลขประจำตัว ประซาซน..................................................... ซื่อ-นามสกล .........................................................
ตำแหน่ง ประเภท................................................................

ระดับ ....................................................................

ตำแหน่ง ................................................................
สำนัก/กอง ......................................................

ส่วนที่ ๑ การประเมินผลสัมฤทธึ๋ของงาน (ร้อยละ ๗๐)
-

©.๑ ก่อนเริ่มรอบการประเมิน
ลำดับ

ผลสัมฤทธี้ฃองงาน

ตัวขึ้วัด

(/\)

(8)

ที่

รวม

ระดับ คะแนนและค่าเป้าหมาย (อ)

นํ้าหนัก
(ร้อยละ)
(0

๑

๒

๓

๗๐

-

-

-

๕

-

-

หมายเหตุ ๑. ในกรณีมีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน
มากำหนดเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ้ฃองงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามดัวขึ้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ
๒. กรณีซ่อง “ผลสัมฤทธี้ของงาน” หรือซ่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทำเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้

๑.๒ หลังสินรอบการประเมิน
ลำดับ
ตัวชี้วัด

ผลการดำเนิน งาน
ที่ส ำเร็จตามตัวชี้วัด

การประเมินตนเอง
หลัก ฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ
(ค

(อ

รวม

ผลการประเมิน
(ระดับคะแนน)
(6)

ผลการประเมิน
ของผู้ประเมิน
(ระดับคะแนน)

คะแนนที่ได้

(1) ะ: (0

X

(แ)

๕

(แ)

.

หมายเหตุ หลักฐาน/ตัวปงชี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธี้ฃองงานสำเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด

/,

ส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐)

V

------

สมรรถนะ

(/\)

7

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ
นํ้าหนัก
(ร้อยละ) ระดับที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง
(ธ)
(0

คะแนน
ผลการประเมิน ที่ไต้ตาม
หลัก ฐาน/ตัว บ่งชี้ ผลการประเมิน ของผู้ประเมิน
ตาราง
ความสำเร็จ
(ระดับ)
(ระดับ)
เปรียบเทียบ
(0)
(ธ)
(ธ)
(6)
การประเมินตนเอง

สมรรถนะหลัก
๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้

๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน

๔. การบริการเป็นเลิศ
๔. การทำงานเป็นทีม

สมรรถนะประจำผู้บริหาร
๑. การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง

๒. ความสามารถในการเป็นผู้นำ
๓. ความสามารถในการเป็นผู้นำ

๔. การคิดเซิงกลยุทธ์

รวม

๓๐

-

/

,1.

-

ผลคะแนน
ที่ได้
(แ) = (ธ) X (6)
๕

๕

’

""

ส่วนที่ ๓ ข้อตกลงผลการประเมินผลการปฏิบ้ติงาน

*

ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้น ระหว่างซื่อ - นามสกุล .................................................................ตำแหน่ง.......................................................
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับซื่อ - นามสกุล .............................................................ตำแหน่ง ................................................ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน
ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ การประเมินผลลัมฤทธี้ฃองงาน และส่วนที่ ๒
การประเมินสมรรถนะ เพื่อใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้ง ท ี่..........ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..................... โดยผู้รับการประเมินขอให้
ข้อ ตกลงว่า จะมุ่งมั่น ปฏิบ ัต ิงานให้เกิด ผลงานที่ด ีต ามเป็าหมายและเกิด ประโยชน์แ ก่ป ระซาซนหรือ ทางราชการตามที่ได้ต กลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า
ยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้
รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือซื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงซื่อ..................................................(ผู้รับการประเมิน)
( ........................................ )

ลงซื่อ...............
( ............

ตำแหน่ง .........................................
จันที่..........................

ตำแหน่ง.......
จันที่

ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมิน
๔.๑ ผลการประเมินตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่มีอยู,จริง
ลงซื่อ..................................................ผู้รับการประเมิน
(-... ................................... )

ตำแหน่ง .........................................
จันที.่ ...............................

. (ผู้ประเมิน)
)

๖

๔.๒ ผลการประเมินของผู้ประเมิน
รายการ

คะแนนเต็ม
(ร้อยละ)

๑. ผลสัมฤทธิ้ของงาน

๗๐

๒. การประเมินสมรรถนะ

๓๐

รวม

๑๐๐

ระดับผลการประเมิน

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)
อ ดีเด่น
อ ดีมาก
อ ดี
อ พอใช้
โ3 ต้องปรับปรุง

ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐
ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

ลงซื่อ..................................................ผู้ประเมิน
(........................................ )

ตำแหน่ง ......
วันที่.
'' "1

*

ส่วนที่ ๕ แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
‘— ..
ผลสัมฤทธิ้ของงานหรือสมรรถนะ
ที่เลือกพัฒนา
(ก)

วิธีการพัฒนา
(ข)

ช่วงเวลาและระยะเวลา
การพัฒนา
(ค)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(ง)

“ฒฒ—

-

*— ^

— ——— ■ฒ
เ“1™

“ *

ส่วนที่ ๖ การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน
0 ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว

0 ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว

ลงซื่อ......................................................

ลงซื่อ.....................................................

(.......................................... )

(..........................................)

ตำแหน่ง .........................................................
ผู้ประเมิน

ตำแหน่ง........................................................
ผู้รับการประเมิน

วันที.่ ..............................

วันที่...............................

0 ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่...........
แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ
โดยมี.............................................เป็นพยาน
ลงซื่อ.
(
ตำแหน่ง...
พยาน
วันที่

ส่วนที่ ๗ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)
--—

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

0 เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน
0 มิความเห็นแตกต่าง ดังนี้

ผลล้มฤทธี้ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ

เหตุผล

๒. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ

เหตุผล

๑.

)

ลงซื่อ.............
(................................. :........ )

ตำแหน่ง ....................................................
วันที.่ ..................................

๘

-

ส่วนที่ ๘ ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบ้ตงานของข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
^ เห็นชอบกับผลคะแนนของ ค ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ ๔ หรือ อ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ ๗
0 มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลสัมฤทธี้ฃองงาน ควรได้คะแนนร้อยละ................... เหตุผล
๒. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ.................... เหตุผล
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ...................
ลงซื่อ.......................................................
(.......................................... )

ตำแหน่ง....................................................
ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
วันที.่ ..................................

ส่วนที่ ๙ ผลการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
0 เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
0 มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลสัมฤทธึ๋ฃองงาน ควรได้คะแนนร้อยละ................... เหตุผล
๒. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ.................... เหตุผล
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ...................
ลงซื่อ........
( ......

ตำแหน่ง ......
วันที่

๑

แบบประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิงานของลูก จ้างประจำ
(สำหรับ กลุ่ม งาบบริก ารพื้น ฐาน กลุ่ม งานสนับ สนุน และกลุ่ม งานช่าง)
รอบการประเมิน

อ ครั้งที่ ๑
V 1
อ ครังท ๒

วันที่ ๑ ตลาคม ๒๕.......
วันท ๑ เมษายน ๒๕.......

ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕...
ถง ๓๐ ก้0/นยายน ๒๕.
ผู้รับการประเมิน

เลขประจำตัว ประซาซน .....................................................

ซื่อ-นามสกล .........................................................

กล่ม งาน ................................................................

เลขที่ตำแหน่ง .......................................................

งาน ......................................................................................

ส่วน/ฝ่าย ..............................................................

ตำแหน่ง ................................................................

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

ผู้ประเมิน
เลขประจำตัวประซาซน .....................................................

ซื่อ-นามสกล .........................................................

ตำแหน่ง ................................................................

ตำแหน่งประเภท ................................................................

ระตัน ....................................................................

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

ส่วนที่ ๑ การประเมินผลส้มฤทธื้ของงาบ (ร้อยละ ๗๐)
----------------------------------------

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

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

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

- .

๑.® ก่อนเริ่มรอบการประเมิน
ลำดับ

ผลสัมฤทธี้ของงาน

ตัวซี้วัด

พ

(8)

ที่

รวม

ระดับคะแนนและค่าเป๋าหมาย (0)

นํ้าหนัก
(ร้อยละ)
(๐

๑

๒

๓

๗๐

-

-

-

๕

-

๓

๑.๒ หลังสันรอบการประเมิน
ลำดับ
ตัวชี้วัด

ผลการดำเนิน งาน
ที่ส ำเร็จตามตัวชี้วัด

การประเมิน ตนเอง
หลัก ฐาน/ตัว บ่งชี้
ความสำเร็จ

(ค

(ค

รวม

ผลการประเมิน
(ระดับคะแนน)
(0

-

ผลการประเมิน
ของผู้ประเมิน
(ระดับคะแนน)

คะแนนที่ได้
(1) ะะ ( 0 X ต )
๕

ต )

-

หมายเหตุ หลักฐาน/ตัวบ่งซี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที,แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลลัมฤทธิ๋ฃองงานสำเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเฟ้าหมายใด

*
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. ....

......

■

ส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐)
--------------' ...........................

-

-

-

--------------------------- — --------- - . ................. 1
ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ

สมรรถนะ

พ

นํ้าหนัก
(ร้อยละ) ระดับที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง
(0
(8)

คะแนน
ผลการประเมิน ที่ไต้ตาม
ผลคะแนน
หลัก ฐาน/ตัว บ่งซี้ ผลการประเมิน ของผู้ประเมิน
ที่ไต้
ตาราง
ความสำเร็จ
(ระดับ)
(ระดับ)
เปรียบเทียบ (ป) ^ (8) X (6)
(0)
(ค
(8)
๕:
(6)
การประเมินตนเอง

สมรรถนะหลัก
๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้
๒. การยึดมั่นในความถกต้องและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๔. การทำงานเป็นทีม
รวม

๓0

-

-

-

-

-

๔
’

"

“

'

^ —

1

ส่วนที่ ๓ ข้อตกลงผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- -*
ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้น ระหว่างซื่อ - นามสกุล ................................................................ตำแหน่ง......................................................
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับซื่อ - นามสกุล ............................................................ ตำแหน่ง.................................................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน
ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ การประเมินผลสัมฤทธี้ฃองงาน และส่วนที่ ๒
การประเมินสมรรถนะ เพื่อใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้ง ท ี่......... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....................โดยผู้รับการประเมินขอให้
ข้อ ตกลงว่า จะมุ่งมั่น ปฏิบ ัต ิงานให้เกิด ผลงานที่ด ีต ามเป๋าหมายและเกิด ประโยชน์แก่ป ระซาซนหรือ ทางราชการตามที่ได้ต กลงไว้ และผู้ประเมินซอให้ข้อตกลงว่า
ยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้
รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือซื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงซื่อ................................ .................(ผ้รับการประเมิน)
(................................................. ........................)
ตำแหน่ง .........................
วันที่..................

ลงซื่อ................... ...........................(ผ้ประเมิน)
(............................... ....................................... )
ตำแหน่ง..............
วันที่......

ส่วนที่ ๔ สรุป ผลการประเมิน
๔.๑ ผลการประเมินตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ,งขึ้ความสำเร็จที่มีอยู,จริง
ลงซื่อ..................................................ผู้รับการประเมิน
(.........................................)

ตำแหน่ง ......
วันที่

๖
๔.๒ ผลการประเมินของผู้ประเมิน
รายการ

คะแนนเต็ม
(ร้อยละ)

๑. ผลสัมฤทธี้ฃองงาน

๗๐

๒. การประเมินสมรรถนะ

๓๐

รวม

๑๐๐

ระดับผลการประเมิน

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)
อ
0
อ
0
0

ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐
ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

ลงขื่อ..................................................ผู้ประเมิน
( ........................................)

ตำแหน่ง .....
วันที่

ผลสัมฤทธี้ของงานหรือสมรรถนะ
ที่เลือกพัฒนา
(ก)

วิธีการพัฒนา
(ข)

ช่วงเวลาและระยะเวลา
การพัฒนา
(ค)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(ง)

' 1 ฒ1
--- --....
ส่วนที่ ๖ การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน

'~ ”
.................................. ..

0 ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว

'
...

—

-----------------------—

-

0 ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว

ลงซื่อ......................................................

ลงซื่อ.....................................................

(.......................................... )

(......................................... )

ตำแหน่ง .........................................................
ผู้ประเมิน

ตำแหน่ง ........................................................
ผู้รับการประเมิน
วันที่...............................

วันที่...............................

-

-

—

‘

0 ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่...........
แตํผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ
โดยมี.............................................เป็นพยาน
ลงซื่อ.
I
ตำแหน่ง.-.
พยาน
วนท

ส่วนที่ ๗ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)
- ----------- --------------------

ฃ

-

--

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

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

0 เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน
0 มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลสัมฤทธิ้ฃองงาน ควรได้คะแนนร้อยละ...................เหตุผ ล.....................................
๒. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ.....................เหตุผ ล....................................
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ...................
ลงซื่อ.......................................................
(.......................................... )

ตำแหน่ง ....................................................
วันที่

)

-

I -

II-

II—

II

-

—

—

—

—

II

.1

- I

II

.

-

I .

—

—

—

I

I

I

.

-

-

I-

I -

-

I

I-

1

1

เ

-

"

■
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ส่วนที่ ๘ ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตงานของข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
'-

-

-

-

-

.

.

.

^

0 เห็นชอบกับผลคะแนนของ อ ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ ๔ หรือ ด ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ ๗
0 มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้

๑.

ผลสัมฤทธิ้ฃองงาน ควรได้คะแนนร้อยละ...................เหตุผ ล........

๒. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ................... เหตุผ ล........
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ...................
ลงซื่อ......................................................
(.......................................... )

ตำแหน่ง ....................................................
ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
วันที่...................................

'1"
“
"
I.--ส่วนที่ ๙ ผลการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
-

...

0 เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
0 มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ ๑. ผลสัมฤทธี้ฃองงาน ควรได้คะแนนร้อยละ ................... เหตุผล
๒. สมรรถนะ
ควรได้คะแนนร้อยละ .................... เหตุผล
รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ ...................
ลงซื่อ........
( .......

ตำแหน่ง .......
วันที่

'.

พจนานุกรมสมรรถนะ
แนบท้ายประกาศองค์การบริห ารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ลงวับที่ 3 ^ กัน ยายน ๒๕๖๓

พจนานุกรม
ฬมรรถนะหลัก

ก ารม ่ง ผ ล ส ัม ฤ ท ธ ิ๋

(X)3

คำจำกัด ความ: ความตังใจ และความชยันหมันเพียรปฏิบ่ติงานเพอโหไต้ผลงานตามเซาหมายและมาตรฐานทองค์กรกำหนดไว้อย่างดีทสุด อึกพังหมายความรวมถีงความมุ่งมัน
ในการปรับปรุงพัฒนาผลงานและกระบวนการปฎิบ้ติงานไห่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ
ระดับ ห 0: ไม่แ สดงสมรรถนะด้า นนีอ อ่างชัด เจน
ระดับ ที 1 ะ แสดงความพากเพีย รพยายาม และด้ง ใจทำงๆนไหํต
- มีความมานะอดทน ชยันหมั่นเพียรในการทำงาน และตรงต่อเวลา
. มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานไต้ตามกำหนดเวลา
. ตงใจ และพากเพียรพยายามทำงานในหน้าที่และในส่วนชองตนให่ดีตามที่ไต้รับมอบหมาย
- แสดงความประสงค์หรือช่อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานชองตนใทํสืยิ่งๆชั้นไป
ระดับ ที่ 2: แสดงสมรรถนะระด้บ ฺท ี่ 1 และสามารถทำงานได้ผ สงานตามเซาหมายที่ว างไว้ห รือ ตามมาตรฐานขององค์ก ร
. ทำงานไต้ผ ลงานตามเซาหมายที่ยู้กังคับ บัญ ชากำหนด หรือเซาหมายชองหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- มีค วามละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตราความถกต้องชองงาน เพื่อให่ไต้งานที่มีคุณภาพ
- กำหนดมาตรฐานหรือเซาหมายในการทำงานเพื่อไหไต้ผลงานที่ดีต ามมาตรฐานชององค์กร
- หมั่น ติด ตามผลงาน และประเมินผลงานชองตนเพื่อไห่ใต้งานที่มีคุณภาพตาม'มาตรฐานชององค์กร
. คิดหาวิธีการใหม่ๆในการปรับปรุงงานซองตนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งชนอยู่เสมอ
ระดับ ที่ 3*. แสดงสมรรถนะระด้บ ที่ 2 และปรับ ปรุง วิธ ีก ารทำงานเพื่อ พัฒ นาผลงานใพัโ ดดเด่น เกิน กว่า เซาหมายมาตรฐานที่อ งค์ก รกำหนด
* ปรับปรุงวิธีการที่ทำไห้ทำงานไต้ดชั้น เร็วชั้น มีคุณภาพตีชั้น หรือมีประสิทธิภาพมากชั้น
* ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบ และวิธีการทำงานให้มีคุณ ภาพ เพื่อไหไต้ผลงานที่โดดเด่นและเกินกว่าเซาหมายที่องค์กรกำหนดไว้
- เสนอหรอทดลองวิธีการทำงานแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเติม เพื่อไห่ไต้ผลงานตามที่กำหนดไว้
ระด้บ ท 4: แสตงสมรรถนะระดับ ที่ 3 และอุต สาหะมานะบากบัน ่เพื่อ ให้บ รรลุเซาหมายทห้า ทาย หรือ ไต้ผ ลงานทโตดเด่น และแตกต่า งอย่า งไฝเคยผีใ ครทำได้ม ากุ่อ ุน
* บรรลุเซาหมายที่ท ้าทายในงานที่ยากหรือ ไม่เคยมีใครทำได้ม าก่อนโดยใช่ว ิธีก ารพัฒ นาระบบ ประยุกต์ และบริหารจัดการ เพื่อไห่ไต้ผลงานที่โตตเด่น และแตกด่างอย่างที่ไม่เคย
มีผู่ใดในองค์กรกระทำไต้มาก่อน
. กำหนดเซาหมายที่ห ้าทาย และเป็นไปไต้ยาก เพื่อทำไหไต้ผลงฺานที่ตีกว่าเติมอย่างเห็นไต้ชัด
. ทำการพัฒ นาระบบ ช่นตอน วิธ ีก ารทำงาน เพื่อให่ไต้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างไม่เคยมีใครทำไต้มาก่อน
ระดิบ ที่ ร: แสตงสมรรถนะระด้บ ท 4 และวิเคราะหผลได้แ ละผลเสีย และสามารถด้ด สิน ใจได้แ ม้จ ะมีค วามเสี่ย ง เพื่อ ไพัอ งค์ก รบรรลุเซาหมาย
- ตัด สิน ใจโต้โดยมีการคำนวณผลไต้ผลเสียอย่างชัด เจน และด่าเนินการ เพื่อให้องค์กรและประชาชนไต้ประโยชน์สูงสุด
- วิเคราะห์ และคำนวณผลไต้ผ ลเสีย และความคุ้มค่า รวมทั้งกล้าคิด กล้าทำ และกล้าเลี่ยงโดยอาศัยวิสัยทัศน์ ประสนการณ์และการบริหารในเสิงกลยุทธ์ เพีอเซาทมายและ
ประโยชน์สำคัญชององค์กร

-89-
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คำจำทัด ความ: การครองตนและประพฤติป ฏิบ ัต ิถ ูก ต้อ งเหมาะสมทัง ตามฺห ลัก กฎหมายและคุณ ธรรมจริย ธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิช าชีพ ชองตนโดยม่ง
ประโยชน์ข องประชาชน สังคม ประเทศช่า ติม ากกวาประโยชน์ส ่ว นตน เพี่อ เป็น กำลัง สำคัฌ ในการสนับ สนุน ผลัก ดัน ให้ภ ารกิจ หลัก ขององค์ก รบรรลุเปาหมายทกำหนด

ไว้

ระตับที 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนือย่างซัดเจน
ระตับพี่ 1: ปฏิบัติหน้าพี่ด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัย

- ปฏิบ ัต ิห น้า ทํ่เดวยความถูก ต้อ งตามหลัก กฎหมาย จริยธรรม และระเบีย บวิน ัย ที่ห น่วยงาน และองค์ก รกำหนดไว้
. มีจ ิต สำนึก ในการปฏิบ ัต ิต นในหน้า ที่ค วามรับ ผิด ซอบ/ตำแหน่ง งๆนของตนให้ถ ูก ต้อ งตามกฎระเบีย บ ข้อบังคับ มาตรฐานของหน่วยงานและองค์ก ร

ระตับพี่ 2: แสดงสมรรถนะระตับพี่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได้

- มีส ัจ จะเซี่อ ถือ ไต้ และรัก ษาวาจา พูด อย่า งไรทำอย่า งนั้น ไม่บ ิต เบือ นข้างข้อ ยกเร้น ให้ต นเอง
* เป็น คนตรงไปตรงมา กล้า พูด และกล้า แสดงความคิด เห็น อย่า งตรงไปตรงมา เพี่อ ให้เกิด ความถูก ด้อ งในการปฎีป ติง านชองหน่ว ยงานและองค์ก ร

ระตับที 4: แสดงสมรรถนะระตับท 3 และธำรงความถูกต้องเพิอองค์กร

* ธำรงความถูก ต้อ ง ยีน หยัด พิท ัก ษ์ผ ลประโยชน์แ ละซื่อ เสยงของฺอ งค์ก รแม่ในสถานการณ์ท ี่อ าจสร้า งความลำบากใจให้
- ตัด สิน ใจในหน้า ที่ หรือ ปฏิบ ัต ิง านด้ว ยความถูก ต้อ ง โปร่ง ใส ซื่อสัตย์สุจริต แม้ผ ลชองการปฏิบ ัต ิอ าจสร้างศัต รูห รือ ก่อ ความโม่พ ึงพอใจให้แ ก่ย ู้ท ี่เกี่ย วข้อ งหรือ เสีย
ประโยชน์
- เสีย สละความสฺช สบาย ประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนความพึงพอใจส่วนตนหรือ ของครอบครัว โดยมุ่ง ให้ภ ารกิจ ไนหน้าที่ส ัม ฤทธิ้ผ ลและเน้น ประโยชน์ข ององค์ก รเป็น

ที่!

ระตับที ธ: แสดงสมรรถนะระดับที 4 และอุทิศตนเพอองค์กร และประเทศชาติ

- อุท ิศ ตน ธำรงความถูก ต้อ ง และยีน หยัด พิท ัก ษ์ผ ลประโยชน์และซื่อ เสีย งขององค์ก ร หรือ ประเทศชาติแ ม่ในสถานการณ์ท ี่อ าจสร้า งความลำบากใจให้ หรือ แม่ใน
สถานการณ์พ ี่อ าจเสีย งต่อ ความมั่น คงในตำแหน่ง หน้า ที่ก ารงา'น หรือ อาจเสียงภัยต่อ ชีว ิต
* ไม่ป ระพฤติป ฏิบ ัต ิต นเพี่อ ฉ้อ ฉลหรือ เอาประโยชน์ส ่ว นตนเป็น ที่ต ั้ง ทั้ง ในเชิง วิส ัย ทัศ น์ กลยุท ธ์ และนโยบายซององค์กร โดยมุ่งเน้น ประโยชน์ส ่ว นรวมเพี่อ องค์ก ร
ประชาซน และประเทศชาติเป็น สำคัญ

-

- ยึด มั่น ในหลัก การและจรรยาบรรณของวิช าชีพ ไม่เบี่ย งเบนด้ว ยอคติห รือ ผลประโยชน์ส ่ว นตน
* ยึด มั่น และมีค วามแน่ว แน่ในหลัก การ คุณ ธรรม Iและประพฤติป ฏิบ ัต ิต นกับ ผู่อ ี่น ฺอ ย่างเสมอภาค1และเท่า เทีย มลัน โดยไม่เสือ กปฏิบ ัต ิก ับ ผูอ ื่น
- ยึด หลัก ความยุต ิธ รรม และความเป็น ธรรมเป็น ที่ต ง แม้ต ้อ งกระทบกับ บุค คลที่ม ีอ ำนาจหน้า ที่ท ี่ส ูง กว่า
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ระตับที 3: แสดงสมรรถนะระตับที 2 และอึดมันและแน่วแน่ในจรรยาบรรณ หลักคุณธรรม ยุติธรรม และปฏ็ปติตนกับผูอนฺอย่างเท่าเทียมกัน

-
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คำจำ?าดความ: ความเช้าใจและสามารถประยุกต่ใช้ความสัมพันธ์เซือมโยงปีองเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทำงาน และมาตรฐานการทำงานปีองตนและ
ปีองหน่วยงานุอ็่นๆ ที่เกี่ยวช้อง เพี่อประโยซนํโนการปเ]ปติหน้าที่ให้ชรรลุผล ความเช้าใจนื่รวมถีงความสามารถในการมองภาพใหญ่ (ธเ2 คเฬนโ®) และการ
คาดการณ์เพี่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงปีองสิงต่างๆ ต่อระบบและกระบวนการทำงาน
ระดับที 0: ไม่แ สดงสมรรถนะด้านนีอ อ่างชัด เจน
ระดับท 1 ะ เชัา ใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทำงานและมาตร1ฐานในงานของตน
. เช้าใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทำงานและมาตรฐานในงานที่ตนสังกํตอยู่ รวมที่งกฺฎระเบียบ ตลอดจนปีนตอนกระบวนการปฏิบ้ติงานต่างๆ และนำ
ความเช้าใจน็้มาใช้[นการปฎิบีตงาน ติตต่อประสานงาน หรีอรายงานผล ฯลฯ ในหน้าที่ไตถูกต้อง
ระดับ ที่ 2 ะ แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 1 และเช้าใจความสัม พัน ธ์เชื่อ มโยงชองระบบและกระบวนการทำงานขอ๊งิด ิน กับ หน่ว ยงานอื่น ๆ^ทติดต่ออย่าง
ชัดเจน
. เช้าใจและเชื่อมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทำงาน ปีนตอนกระบวนการปฏ็บ้ติงานต่างๆ ซองตนกับหน่วยงานอื่นที่ติดต่อด้วยอย่างถูกต้อง รวมถึงนำ
ความเช้าใจนั๊มาใช้เพี่อให้การทำงานระหว่างสันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอตรับกันสูงสุด
ระดับ ที่ 3 ะ แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 2 และสามารถมองภาพรวมแล้ว ปรบเปลี่ย นหรือ ปรับ ปรุงระบบให้ม ีป รฺะ สิท ธิภ าพขน
. เช้า1ใจช้อจำกัดปีองเทคน็ค ระบบหรือกระบวนการทำงานปีองตนหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ติดต่อด้วย และรู้ว่าสิ่งใดที่ควรกระทำเพี่อปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง
ระบบให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงปีนไต้
* เมื่อเจอสถานการณ์ที่แตกต่างจากเติมสามารถใซไจวามเช้าใจผลต่อเนื่องและความสัมพันธ์เชื่อมโยงปีองระบบและกระบวนการทำงาน เพี่อนำมาแก่ไซ
บีญหาได้อย่างเหมาะสมทันเวลา
ระดับ ที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 3 และเข้าใจกระแสภายนอกกับ ผลกระทบโดยรวมต่อ เทคโนโลยี ระบบหรือกระบวนการทำงานของหน่วยงาน
- เช้าใจกระแสหรือสถานการณ์ภายนอก (เซ่น นโยบายการุเมืองและการปกครองในภาพรวม ทิศทางซองภาครัฐ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นด้น) และสามารถ
นำความเช้าใจนั้นมาเตรียมรับมือหรือตำเนินการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมุและ๓ ดประโยซนํสูงสุต
* สืกษาเรียนรู้ความสำเร็จหรือความผิดพลาตปีองระบบหรือกระบวนการการทำงานที่เกี่ยวช้องและนำมาปรบใช้กับการทำงานปีองหน่วยงานอย่างเหมาะสม
ระดับที่ ธ: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 4 และเช้าใจความต้อ งการทแท้จ ริง ซองฮงคํก ร
. เช้าใจสถานะของระบบ เทคโนโลยี และกระบวนการการทำงานขององค์กรอย่างถ่องแท้ จนสามารถกำหนดความตองการหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงใน
ภาพรวมเพี่อให้องค์กรเติบโตอย่างยีงยีน
. เช้าใจและสามารถระบุจุดยีนและความศามารสในการพัฒนาในเซิงระบบ เทคโนโลยี กระบวนการทำงานหรือมาตรฐานการทำงานในเซิงบูรณาการระบบ
(เ-)0แ5บ0 V!6พ) ชององ1อกร
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- เสีย สละเวลาส่ว นตน อาสาให้ค วามช่ว ยเหลือ เป็น พิเศษเมื่อ ผู้ร ับ บริก ารหรือ ประซาซนเผสิญ ปัญ หาหรือ ความยากลำบาก
ระดับ ที 4: แสดงสมรรถนะระดับ ที 3 และสามารถ!.ข้า ใจและให้บ ริก ารทีต รงตามความดัฮ งการทแท้จ ริง ของผู้ร ับ บริก ารได้
- เข้าใจความจำเป็น และความต้อ งการที่แ ห้จ ริง ชองผู้ร ับ บริก าร หรือ ประชาชนแม่ในกรณีท ี่ผ ู้รับ บริก าร หรือประซาซนอาจจะยังไม่ใต้คำนึงถึงหรือไม่!.คยขอความ
ช่ว ยเหลือ มาก่อ น และนำเสนอบริก ารที่เป็น ประโยชน์ได้ต รงตฺามความต้อ งการนั้น ๆ ได้อ ยางแห้จ ริง
- ให้ค ำแนะนำที่เป็น ประโยชน์แ ก่ผ ู้ร ับ บริก าร หรือประซาซน เพี่อตอบสนองความจำเป็น หรือ ความต้อ งการที่แห้จ ริงชองผู้ร ับ บริก าร หรือประซาซนได้
ระดับ ที 5: แสดงสมรรถนะระดับ ที 4 และมองการณ์โ กล และสามารถใหุ้บ ริก ารทีเป็น ประโยชน์อ ย่า งแท้จ ริง และอัง ยืน ให้ก ับ ผู้ร ับ ฺบ ริก าร
- เล็ง เห็น ผลประโยสนํท ี่จ ะเกิด !นกับ ผู้ร ับ บริก ารในระยะยาว และสามารถเปลี่ย นแปลงวิธ ีห รือ ชั้น ตอนการให้บ ริก าร เพี่อให้ผู้รับบริการได้ประโยซนํสูงสุด
- ปฏิป ัต ิต นเป็น ที่ป รึก ษาที่ผ ู้ร ัน นฺร ิก ารไร้ว างใจ ตลอดจนมีส ่ว นช่ว ยในการตัด สิน ใจชองผู้ร ับ บริก าร
”
- สามารนให้ค วามเห็น ส่ว น,ตวที่อ าจแตกต่า งไปจากวิธ ีก าร หรือ ชั้น ตอนที่ผ ู้รับ บริก ารต้อ งการ เพี่อ ให้ส อดคล้อ งยับ ความจำเป็น ปัญ หา โอกาส ฯลฯ เพี่อเป็น ประโยชน์
อย่า งแห้จ ริงหรือ ในระยะยาวแก่ผ ู้ร ับ บริก าร
*
. นำเศนอบริก ารด้ว ยความเข้า ใจอัย ่า งถ่อ งแห้ เพี่อ รัก ษาผลประโยชน์อ ัน ทั่งยืน หรือ ผลประโยชน์ร ะยะอาวให้แก่ผ ู้ร ับ บริก าร หรือประชาซน

-

- คอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู่ที่เกี่ศวช่องกับงานที่กำลังให้บริการอยู่ ที่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้คามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน
. ใข้ความพยายามเป็นพิเศษในการให้บริการและตำเนินการต่าง ๆ ให'แก่ผู้รับบริการ หรือประชาชนในระดับที่เกินความคาดหรังทั่วไป
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คำจำกัด ความ: การให้บ ริก ารทีต ีแ ก่ผ ู้ร ับ บริก าร หรือ ประชาชนด้วยความใส่ใจในความต้อ งการทีแ ห้จ ริงของผู้ร ับ บริก าร หรือประขาขน อีกทังโดยมุ่งประโยชน์แ ละความ
พึงพอใจของผู้รับ บริการ หรือประชาชนเป็น หลัก
ระดับ ที 0: ไฝแสดงสมรรถนะด้า นนีอ ย่า งซัต เ.จน
ระดับ ที 1 ะ แสดงความเต็ม ใจในการให้บ ริก าร มีอ ัธ ยาศัย ไมตรีอ ัน ดี และให้บ ริก ารหีผ ู้ร ับ บริก ารดัฮ งการได้
. ให้บ ริก ารด้ว ยความย็้ม แอ้ม แจ่ม ใส เป็นมิตร เต็ม ใจต้อนรับ และสร้างความประทับ ใจอัน ดแก่ผ ู้ร ับ บริก าร หร็อประชาชน
* ติด ต่อ สื่อ สาร ตอบย้อ ซัก ถาม รายงาน,ความสืบ หน้าและให้ช ่อ มูล ที่เป็น ประโยชน์แก่ผ ู้ร ับ บฺร ิก ฺาร หรือประชาชน เมื่อมีคำถามหรือข้อสงสัย
. ให้ค ำแนะน้า และคอยติด ตามเรื่อ ง เมื่อ ผู้ร ับ บริก ารหรือ ประชาสนมีค ำถาม ช่อ เรีย กรองที่เกี่ยวกับ ภารกิจ ชองหน่ว ยงาน
. แจ้งให้ผ ู้รับ บริก าร หรือประชาชนหราบความสืบ หน้า ในการดำเนิน เรื่อ ง หรือ ชั้น ตอนงานต่างๆ ที่ให้บ ริก ารอฺย ู่
- ประสานงานภายในหน่ว ยงาน และกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพี่อ ให้ผ ู้ร ับ บริก ารหรือ ประฮาปีน ได้ร ับ บริก ารที่ต อเนี่อ งและรวดเร็ว
ระดับ ที 2: แสดงสมรรถนะระดับ ที 1 และเต็ม ใจช่ว ยเหลือ และแก้ป ัญ ห าให้ก ับ ผู้บ ริก ารไดั
. รับ เป็น ธุระ ช่ว ยแก้ป ัญ หาหรือ หาแนวทางแก่ไ ชปัญ หาที่เกิด !นแก่ผ ู้ร ับ บริก ารอย่า งรวดเร็ว เต็ม ใจ ไม่บ ่า ยเบี่ย ง ไม่แก้ต ัวุ หรือปัดภาระ
. คอยดูแ ลให้ผ ู้ร ับ บริก ารได้ร ับ ความพึงพอใจ และนำช้อซัดซ้องใด า ไนการให้บ ริก าร (ถ้า มี) ไปพัฒ นาการให้บ ริก ารให้ต ีย ิ่งปีน
. อำนวยความสะดวก ให้บ ริก ารด้ว ยความเต็ม ใจ ดำเนิน การต่า งๆ ให้ล ูก ค้าได้ร ับ ความพึง พอใจเต็ม ที่
ระดับ ที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 2 และให้บ ริก ารที่เกี่น ความคาดหวัง ในระดับ หัว ไปชองผู้ร ับ บริก าร
'
. ให้เวลาแก่ผ ู้ร ับ บริก าร โดยเฉพาะ1เมื่อ ผู้ร ับ บริก ารปฺร ะสบความยากลำบฺา ก เช่น ให้เวลาและความพยายามพึเศ■ ษในการให้บริการ เพี่อช่วยผ้รับบริการแก่'ปัญ หา

-
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ระดบที 4: แสดงสมรรถนะระดับ ที 3 และรัก ษามิต รภาพทีต ิ ให้ก ารสนับ สนุน และ'ช่วยเหลือเพือนร่วมทีม เพีอ ให้ง านประสบความสำเร็จ
. แสดงนํ้าใจ รับอาสาช่วยเหลีอเพื่อนร่วมงานที่มีเหตุจำเป็นโดยไม่ต้องร้องขอ
* ให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจและรักษามิตรภาพที่ดีระหว่างกันเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวม*
ระดับ ท ธ: แสดงสมรรถนะระดับ ห 4 และส่งเสริมความสามัคดีในหมู่คณะเพอมุ่งให้ภารกิจประสบผลสำเร็จ
* ส่งเสริมความสามัคคีในทีมโตยปราศจากอคติระหว่างกัน เพื่อมุ่งหวังใหทีมประสบความสำเร็จ
. ประสานรอยร้าว หรือคลี่คลายแก่ไขข้อขัดแย้งที่เกิดชื่นในทีม และส่งเสริมขวัญกำลังใจระหว่างกัน เพื่อให้ปฏิปติงานร่วมกันไต้อย่างราบรื่น
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คำจำกัด ความ: การมีจิตสำนึกในความสมานฉันท์ ความร่วมแรงร่วมใจกันปฏิปติหน้าทีในฐานะเป็นส่วนหนึงของทีม เพีอ'ให้'ทีมงาน กลุ่ม หรือหมู่คณะน้นๆ
บรรลุเป็าหมายร่วมกันไต้อย่างตีที่ศุต
ระดับ ท 0: ไม่แ สตงสมรรถนะต้านนีอ ย่างชัด เจน
ระดับ ท 1 ะ รู้บทบาทหน้าทีซ องตน และทำหน้า ทของตนในทีม ให้ส ำเร็จ
- ทำงานในสวนที่ตนไต้รับมอบหมายไต้สำเร็จ แสะสนับสนนการตัดสินใจในกลุ่ม
. รายงานให้สมาชิกทราบความคีบหน้าของการดำเนินงาน!,นกลุ่ม หรือฟ้อมูลอนา ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานอย่างต่อเนื่อง
. รู้บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในทีมและทำงานในส่วนของตนฺไต้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
. โเบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงาน สมาชิกในทีมคนอื่นๆ แห้วาผู้อื่นไม่ไต้ร้องขอ
ระดับ ที่ 2: แสดงสมรรถนะระต้บ ที่ 1 และมีพ ัค นคติท ี่ด ีต ่อ เพื่อ นร่ว มงาน และให้ค วามร่ว มมือ ในการทำงานกับ เพื่อ นร่ว มงาน
. สร้างฉัมพันธ์ และเข้ากับผู้อื่น1ในกลุ่มไต้ดี
. เอฺอ เแอเผื่อ แผ่ ให้ความร่วัมมือกับผูอื่นในทีมด้วยดี
. เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของผู้อื่นและกล่าวถึงผู้อื่นในทางที่ดี หรือในเชิงสร้างสรรค์
. เคารพการด้ตสินใจหรือความเห็นของผู้อื่นโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็น
ระดับ ที 3: แสดงสมรรถนะระต้บ ท 2 และรับ ฟัง ความคิด เห็น และประสานความร่วมมือชองสมาซิก ในทีม
- เต็มใจรับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานเพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกันใทํติยิ่งชื่น
. ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสใ!นกามั่กำงานร่วมมั่นให้มีประสทธ๊ภาพยงชื่น
. ขอความดีดเห็น ประมวลความคิดเห็นของเพื่อน'ร่วมงาน1โม่'ว่าจะเป็นยู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใข้ประกอบการตัดสินใจหรือปฏิป้ติงานร่วมกัน
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คำจำกัด ความ: ความตงใจฺแ ละความสามารถในการกระตุ้น ผลัก ดัน บุค ลากร กลุ่ม คน องค์กร หรือ หน่ว ยงานต่า งๆ ทีเกยวข้อ งให้เกิด ความต้อ งการในการปรับ เปลยนฺ หรือ
เปลี่ย นแปลงไปในแนวทางที่เป็น ประโยชน์แก่ห น่วยงาน องค์กร ประชาชน สังคมหรึ๋อ ประเทศชาติ รวมถึงความสามารถในการดำเนิน การถ่ายทอด ขั้แจง และลี่อ สารให้ผ ู้อ ึ่น รับ รู้
เช่า'ใจ ยอมรับ และดำเนิน การให้ก ารปรับ เปลี่ย นหรือ การฟลี่อ นแปลงนั้น ๆ เกิดปีนจริง
ระดับ ที 0: ไฝแสดงสมรรคนะต้า นนือ ฟางชัด เจน
ระดับ ที่ 1: เห็น ความจำเป็น ความสำคัญ และประโยชน์ซ องฺก ารปรับ เปลี่ย น หรือ การเปลี่ย นแปลง
I
~
. เห็น ความจำเป็น ความสำคัญ และประโยัชน์ชองการปรับเปลี่ยน และสามารถกำหนดทีศทางและขอบเชตของการปรับ เปลี่ยน/การเปลี่ยนแปลงที่ค วรเกิด ชั๊น ภายในองค์กรไต้
* เช่า ใจและยอมรับ ถึง ความจำเป็น ทิศ ทางและชอบเขตซองการปรับ เปลี่ย น /เปลี่ย นแปลง และตง่ใจในกาวเรีย นรู้เพื่อ ให้ส ามารถปรับ ต้ว โห่ส อดคล้อ งลับ การปรับ เปลี่ย น/
เปลี่ย นแปลงนั้น ไต้
. กล้าเสนอความคิด เห็น วิธ ีก าร หรือแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างไปจากวิธีการเดิมชององค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือองค์กรให้สอดรับ
ลับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขั้น
ระดับ ที่ 2: แสตงสมรรถนะระดัฆ ที่ 1 และช่ว ยเหลือ สนับ สนนให้ผ ูฮ ื่น เช้า ใจ และยอมรับ การปรับ เปลี่ย นหรือ การเปลี่ย นแปลงทีจ ะเกิด ขน
. ช่ว ยเหลือและศนับ สนุน ให้ผ ู้อี่น เข้าใจถึงการปรับ เปลี่ย นที่เกิด ชนทั้งภายในและนอกองค์ก ร และอธิบ ายให้เข้า ใจถึง ความจำเป็น ความสำคัญ และประโยชน์ข องการปรับ เปลี่ยน
นั้น ๆ
1
”
^
.
.
1 .
. หาวิธการ'ฐงใจให้ผ ู้อี่น ดำเนิน การเปลี่ยนแปลง หรือปรับ เปลี่ยนแนวทางการดำเนิน งานต่าง ๆ ชองตนเอง เพื่อให่มผลสัมโ!ทธของงานที่สูงขั้น
. สนับ สนุน ความพยายาม'ในการปรับ เปลี่ย นหน่ว ยงาน องค์ก ร หรือ หน่ว ยงานต่า งๆ ที่เกี่ย วข้อ ง พรัอ มทั้ง เสนอแนะวิธ ีก ารที่จ ะขวยให้ก ารปรับ เปลี่ย นดำเนิน ไปอย่า งมี
ประสิท ธิภ าพมากขั้น
ระดับ ที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับ ที่2 และกระตุ้น และสร้า งแรงจูง ใจให้ย ู่อ ี่น กล้า เปลี่ย นแปลุง เพี่อ ทำลี่ง ใหม่ๆ ให้แ ก่ห น่ว ยงานหร๊ฮ ฮงคํก ร
. กระตุ้น ผลักดัน และสร้างแรงฐงใจให้ผู้อ,นมีลักษเนะชองความเป็น ผูน ำกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อ ทำสิ่งใหม่ๆให้เกิด ขั้น ในหน่วยงาน หรือองค์กร
- กระตน และสร้างแรงฐงใจให้ผู้อนเห็น ความสำคัญ และออมรับชองการปร้บเปลี่ยนที่เกิดขั้น เพื่อให้เกิดความร่วมฺแรงร่วมใจและดำเนิน การให้ก ารเปลี่ยนแปลงนั้น า เกิดขั้นจริง
. เน้น อํ้า ลี่อ สาร และสรางความข้ต เจนโดยการอธิบ ายสาเหตุ ความจำเป็น ประโยชน์ ฯลฯ ของการปรับเปลี่ยนที่เกิดขั้นอยู่เสมอ
ระดับ ที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 3 และเตรีย มแผนการปรับ เปลี่ย นอย่า งเป็น ระบบ
. เตรียมแผนการที่เป็น ขนเป็นตอนที่ข้ดเจนและปฏิบัติไต้จริงให้องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถรับ มีอลับ กฺารเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ใต้อย่างมีประสิทธิภาพ
. สร้างแรงจงใจให้ผู้ศนับสนุนและสร้างการยอมรับจากผู้'ท้าทาฮให้เห็นโทษของการนิ่งเฉยและเห็นถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงจากสภาวการณ์บัจจุบันและอยากมีส่วนร่วมใน
การเปลี่ยนแปลงนัน
ระดับ ท 5: แสดงสมรรถนะระดับ ท 4 และเป็น ผู้น ำการเปลีย นแปลงขององค์ก ร และผลัก ดัน ให้เกิด การปรับ เปลีย นศย่า งแห้จ ริง และมีป ระสิท ธิภ าพสูง สุด
. เป็น ผู้น ่าในการปรับ เปลี่ยนทั้งขององค์กร และหนิ่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลักต้นให้การปรับเปลี่ยนตำเนินใปไต้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็ทั้ด้วยวิธีด่าเนินการที่
เหมาะสม
. วิเคราะห์ท ิศ ทาง กลสุท ธ์ นโยบาย และผลกระทบต่างๆในภาพรวมทั้งทางลังคม การเมีอง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเป็น ต้น เพื่อกำหนดแผนกลสุท ธ์ข ององค์ก รในการ
ปรับ เปลี่ย น หรือการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องลับ สถานการณ์ของประเทศหรือสภาวการณ์ปัจจุบ น

-
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การเ!]นผู้น ำในการเปลี่ย นแปลง

6 \ช ุ

(เ.6อฝ©โรเทํเว- 1-010)
คำจวฺก ิต ความ: ความตั่ง'ใจหรือความสามารถ![นการ!.?เนฺผุนา?เอ ง กลุ่มคน ห่รคทีมง่าน ตลคดจนสามารถปกครอง'ดูแล และให้ความช่วยเหลือ รวมถึงสามารถกำVIนุตทิศทาง
วิสัยทัศน์ กลยุท ธ์ แผนงาน เป็าหมาย และวิธีก ารทำงานต่างๆ ใหยูเต้บงตับบัญ ชาหรือทีมงานปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ธององค์กร
ระดับ ที 0: ไฝแสดงสมรรกนะต้า นนีอ ย่า งชัด เจน
ระดับ ที 1 ะ บริห ารการประขมไต่ด และคอยเตุจ ้ง ข่า วสารความเป็น ไปแก่ผ ู่ห เกี่ย วซ้อ งอยู่เสมอ
"
'
"
'
~
- กำหนดประเด็นบัวข้อการปไ:ชุม วัตถุประสงค์ ตลอดจนควบคุมเาลาและแจกแจงหน้าที่รับผิดชอบให้แก่บุคคลในกลุ่มใต้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประสุมในที่น อาจเป็นการ
ประชุมอย่างเป็น ทางการ หรือไม่เ!)นทางการก็ไต้
"
1’
. หมั่นแจ้งซ่าวสารความเป็นไปรวมทงเหตุผลให้ผู้บังต้บบัญชารับทราบคุยู่เสมอแม่ไม่จำเป็นต้องกระทำ เพื่อให้มีความเชฺไใจตุรงกันนำไปสู่การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวตัน
. แจ้งให้สมาสิกในกลุ่มทราบซ่าวสารความเป็นไป ตลอดจนผลกระทบทอาจไดรบ เหตุผลการตดสินใจ แม้จะไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบก็ไ”ต้
ระดุบ ที่ 2: แสดงสมรรกนะระดับ ที่ 1 และเขุ่น ผู้น ำในการทำงาน'ยองกลมและสร้า งเสริม ประสิท ธิภ าพ และประสิท ธิผ ุส ในการปฏิบ ัต ิงานของกลุ่ม
~
"
~
. กำหนดเป็า หมาย ทิศ ทางที่ข ้ต ุเจน เลีย กใข้ค น'ให้เหมาะกับ งานหรือ 'ใชวิธ ีก ารอึ๋น ๆ เพื่อ สร้า งสภาพแวดล้อ มในการทำงานที่ส ่ง โสร็ม ให้ก ระบวนการปฏิบ ัต ิง านในกลุ่ม มี
ประสิทธิภาพหรึอประสิทธิผลยงชน
. กล่าวคำ?)มุเชย หรือให้ข้อคิดเ^นติชมที่สร้างสรรค์ เพื่อล่งเสริมุใหักลุ่มทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
. ลงมือกระทำการเป็นตัวอย่างเพฺอซ่วยให้กล่มป^ทัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสีทธิภา’)(ไ 1
1
^3
4
- เลือกคนให้เหมาะกับ งาน และกำหนดผลลํพธ์ทซตเจนเนแตุ่ละงานที่มอบหมาย เพื่อช่วยสร้างเสริมให้กลุ่มทำงุานไต้ดี!นหรือมีประสิทธิภาพชน
- สร้างชวัญ กำสังใจในการปฏิบัติงาน หร็อให้โอกาสยู่ใตัทังตับ่บญชๆในการแสดงศักยภาพการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพ
ระต้บ ฺท ี่ 3: แสตงสมรรถนะระตับ ที่ 2 และเป็น ที่ป รึก ษาและให้ก ารดูแ ลช่ว ยเหลือ ผู่ใ ตัท ัง ตับ บัญ ชา หรืเอสมามีกในกลุ่ม
.ปกป็อ งพื่อ เสีย งชองกคู่ม ุส มาสิก ในกลุ่ม หรือ บุศ ลากรในความดูแ ล
”
^
’0
. ดูแล และช่วยเหลือใหผู่ใต้ทังตับบัญชา สมาช่ก่ในกลุ่ม หรฺอบุคลากรในความดูแลเข้าใจและปรับตัวรับการปรับเปลยฺนทจำเป็น ภายในองค์กรได้
. รบฟ้งประเด็นปัญหา และรับ^เป็นที่ปัรืคุบาในการดูแลฟ้ต้ทังตับบัญชา สมาสิกในกลุ่ม หรือบุคลากรูในศวามดูแลให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความสซและมีประสิทธิภาพสูงสด
. จ้ค หาบคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลที่สำตัญต่างๆ มาไห้ในการปฎบติงานใหบรรลุตามเป็าหมายเพื่อให้การสนับศนุนที่จำเป็นและเป็นประโยชน์แก่ผู่ใต้ทังตับบัญ ชา สมาซกใน
กลุ่ม หรอบุคลากรในความดูแล
ระดับ ท็่ 4: แสดงสมรรถนะระดํบ ห็่ 3 และประพฤติตนสมตับ เป็น คู้นำ และเป็น แบบอย่า งที่ต ี (ตุ0)6 เท0๘๗) แก่ผู,ใต้ท ัง คับ บัญ ชา หรือสมา®กในกลุ่ม
- สร้างค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบัติที่ตึประจำกลุ่ม หน่วยงาน หรือองค์กร และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ตีแก่ยูไตบังคํบบัญชา
- บริหารจัดการหน่วยงาน หรอองค์กรด้วยความเป็นธรรม และอึดหลักธรรมาภิบาล (0อ0ช 00\46โก3ก0ล) (นิตธรรม คุณธรรม โปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความ
คุ้ม ค่า ) ในการปกครองผูได้ทังตับบัญ ชา
1
1
. กล้าคิด และกล้าที่จะตัด สิน ใจในการดำเนิน งานต่างๆ โตออยู่บนพื่นฐานชองข้อมูลที่เหมาะสมและรับผิดชอบกับสิงต่างๆ ที่๓ ตชน
ระดับ ที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 4 และศอสารวิส ัย ห้ศ น้ท ี่ม ืพ ตัง เพื่อ นำผูไ ต้ท ัง ตับ บัญ ชาและองค์ก รให้ป ระสบความสำเร็จ ในระยะยาว
. สิอสารวิสัยทัศน์ที่มีพลัง^ามารถรวมใจคนและสร้ไงแรงทันดาลใจให้ยู่ใตไรังคบบัญชาสามารถปฏิบัติงานให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปไต้จฺริง
. เป็นผู้นำ1ในการฺป รับ เปลอน ทัฒ นาหรือ สร้า งสรรค์ส ิง ใหม่ๆ ใทองค์ก ร และผลํ้'กตัน ให้อ งค์ก รก้า วใปสู่ก ารเปลี่ย นแปลงที่ร าบรนและประสบความสำเร็จ ด้ว ยกลยุท ธ์แ ละ
วิธีดำเนินการที่เทมาะศมกํ^วัฒ นอุรรมและบริบทชององค์กร
^
.
- เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงทจะเกิดปีนในอนาคต มีวิสัยทัศน์และเตรียมกลยุทธ์ให้องค์กรไว้รับมือการเปลี่ยนแปลงเหล่านน
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ความสๆมารถในการเ?เนผู้นำ

ความสาผๆรถในการพัฒ นาคน
(ว6จ6๒ 1ม่ท ^ อท{เ 0030เ1๒ #~ 0 0 )
คำจำกู้'ดความ: ความตังใจหรือความสามารถใน,การส่ง!,สริม สนับสบุน และการพัฒ นาความรู้ความสามารถยู่อ็น โดยมีเจตนามุ่งเน้น พัฒ นาศักยภาพ?เองบุคลากรพังเพี่อ
ประโยชน์ชองหน่วยงาน องค์กร หรือประโยชน์ในงานของบุคคลเหล่านั้น
ระตับ ที ฮ: ไฝแสดงสมรรถนะตัา นนีฮ ย่า งชัด เจน
ระตับ ที่ 1 ะ เชอมัน ว่า ผู่อ ื่น สามารถพัฒ นาครามรู้ ความสามารถได้ หรือ เขดโฮกาสให้ผ ํอ ื่น ได้ร ับ การพัฒ นา
* เป็ดโอกาสและสน้บฺสัน!!.ให้ยู่อื่นได้พัฒนาตนเอง้ตามความประสงค์ เพี่อให้เกิดการเรียนร' และพัฒ นาความรู้ ความสามารถของตนเอง
. แสดงความเพี่อมน'ร่าผูอนสามารถ,จะเรียนรู้ป รับ ปรุงผลงาน และพัฒ นาศัก ยภาพตนเองโต้
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ระคบที่' 2: แสดงสมรรถนะระตันที่' 1 และสอนงาน และให้ค ำแนะนำเกี่ย วกับ วิธ ีป 1ฏ๊ป ๋ต งาน
~
. สอนงานในรายละเอียด และให้คำแนะน์าที่เฉพาะเจาะจงฑเกี่ยวกับวิธีการปฏิฟ้ติงานโดยมุ่งพัฒนาขีดความสามารถชองบุคคลนั้น
ระตับ ท ี่3 : แสดงสมรรถนะระตับ ที2 และให้เหตุผ ลประกอบการสอนและคำแนะนำและให้ค ุว าผสนัน สนุน ในด้านต่าง ๆเพี่อ ให้ป ฏิบ ตงิา นไตัง ่า ย™
- ให้แนวทางทเป็นประโยขน์หรือบุาธิตวิธีปฏิปติงาบุเพี่ณป็นตัวอย่างในการปฏิปติงานจริงพรไ]มทูงอธิบายเหตผลประกอบการสอ!4,และกๅรพัฒนาบุฅสา!!ร
. ให้การสนับสนนและส่วยเทลีอยู่อื่นเพี่อให้งานง่ายขนโดยการสนับสบุนด้านทรัพยากร อุปกรณ์ข้อมูล,หรือใหคำแนะนำในฐานเหาเป็นผู้เขยวชาญในงานนั้นๆ^ ^
. จัดหาอุป กรณ์’ เครื่องมือ และทรพยากรต่างๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน่ในการปฎิปติงานของผูอน เพี่อส่งเสริมและศน้บสืนุนให้ผูอนสามารถปฏิบติงานในหน้าทไต้ง่าย และดี
ขุน ’
ป
้ป
้'
.ส่ง เสริม ให้ม ีก ารแลกเปลี่ย นเรีย นรู้เพื่อ ใ,ฟ้อกาสผู่อื่นเสนอุแนะวฺอื่การพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถที่มีประสิทธิภาพมากชน
. เต็มใจให้การสนับสบุ,น หรือการส่วยเหลือในภาคปฏิปติ เพี่อใหมนใจว่ายู่อื่นสามารถพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพของตนได้อย่างองยีนและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระตับ ที่ 4: แสตงสมรรถนะระตับ ที่ 3 และให้ค ำติซ มเรื่อ งผลงานอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์เพี่อ การพัฒ นาที่ต ่อ เนื่อ ง ~ ~ ~
™
~
~
- ติชมผลการปฏิฟ้ติงานอย่างตรงไปตรงมาและศร้างสรรค์ (0อทรบน0เ^6 โ66ชเ7ฝื0แ) ทงต้านบวกและต้านลบโดยปราศจากอคติส่วนตัว เพี่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถและปรับปรุงผลงานอย่างต่เ]เนื่อง
- แสดงครๅมคาตหรังในด้านบวกว่าบุคคลนั้นๆ จะสามารถพัฒนาตนเองใหํติขนได้ และให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับบุคล๊ก ความสนใจ และความสามารถเฉพาะ
บุคคล เพี่อ ปรับ ปรุงห้ฒ นาความร้และความสามารฺถได้อย่า^หมาะสเ)
1 0 ,
ฟ
^
^ 3 1 1
- วางแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกู้บจุตแข็ง และข้อจำกัดของยู่อื่นรวมทง่ตำเนินการติดตามผลอย่างสมาเสมอ เพี่อส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงในทางทดี!นอย่างต่อเนอง
ระตับ ที่ 5: แสดงสมรรถนะระตับ ที่ 4 และการพัฒ นาศัก ยภาพบุค ลากรในระยะยาวเพี่อ เพิ่ม ผลงานทีม ีป ระสิท ธิภ าพต่อ องค์ก ร ] ~ ~
” ~
. มอบหมายงานที่เหมาะศม มีประโยชนั้ และห้าทายความศามารส’มองหาโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถและประสบการณ์อนๆ เพี่อสนับสบุนให้บุคลากรสามารถเรียนรู้
และพัฒนาความสามารถไดอยางตอเนื่องและในระยะยาว
^
( ^
- รณรงค์ ส่งเสริม และผลักด้นให้มีแผนหรือโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม เพี่อสร้างรัฒนอรรมองค์กรให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้(เ-ธลโกเก®
0โ®3กเ23แ0ก) อย่างเป็นระบบ
. สรฺางสรรค์ทางออก แนวทาง หรึ฿สิงใหม่ๆ จากความเข้าใจในปัญหาหรือความต้องการเบองลึกของผูอน เพอให้การส่งเสริม พัฒนา หรือปรับปรุงศักยภาพหรือความสามารถของ
ยู่อื่นอย่างแท้จริงในระยะยาว
”
^
- ผิลัก ดัน และสร้างเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้รวมถึงดำเนินการอย่างเป็นรูป ธรรม เพอรณรงค์ ส่งเสริม ผลักตัน แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานหรือ
องค์กรอย่างเป็นระบบ

เแ&&;!I ทณ'6แ ท เ แ ร ุ ( I X น! แ(.ก:แกักกกก}ะ.Vกกหฺ

การคิด เซิง โเฝืย ุท ธ์
(ร1เ'ล16^'เ0 1๒1๒๒2- 31)
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คำจำกัด ความโความสามารถในการคิดการที่าความเปีาใจในแ?งสังเคราะหรวมถึงการมอฟ็ภาพใน!,สิงกลยุทธ์หรปียฺทธศาสตร์และการเ!ฮมโยงวสยทัศนในระยะยาวรรม๊ถํ๋งท?)ษดี''I
และแนวคิดต่างๆ ใทใช้ากับการปฏิบัติงานใน!!วิตประจำวัน หรือให่ได้มาส์งกรอบความคิดหรือแนวความคิดใทฝา อินเป็นผลมาจากการสรุปรูปแบบ ประอุกค์แนวทางต่างๆ จาก
สถานการณ์หรือช้อผูลหลากหลาย และนานาทัศนะ ในระตับสูงยังรวมถึงความเช้าใจอย่างลึก!งถึงผลกระทบปีองปัจจัยภายนอกที่มืต่อกลอุทธและนโยบายช่ององค์กร
ระด้บ ท 0: ไม่แ สดงสมรรถนะด้านนีอ ย่างชัด เจน
ระดับ ท 1 ะ เข้ไ ใจและปรับ ต์ว ิใ ห้ส อดคล้อ งกับ กลยุท ธ์ช องงานชองตน
- เอ้าใจและปฏิบัติตนให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ หรือเป็าหมายชองในการปฏิบัติภารกิจในงานของตนไต้
. จัดลำดับความสำคัญชองงานประจำวันชองตนให้สอดคล้องกับห้เาหมายปีองหน่วยงานชองตนได
ระดับ ท 2: แสตงฺส มรรถนะระต์บ ท 1 และประยุก ต์ค วามเข้าใจและเชอมโยงสิง ท็ต นปฏิบ ัต ิอ ยู่ในงานเข้ากับ เป็าหมายใหญ่ข องหน่ว ยงานที่ต นรับ ผิต ซอบูห รืฮ ฃององค์ก ร
. ประเมินและเสิอมโยงการปฏิบัติภารกิจประจำวันํ๊ให้เช้ากับบริบทชองกลยุทธ์ชองหน่วยงานโตยพจารณาว่า กิจกรรมงานหรือรัตลุประสงค์ในห้เาหมายระยะสั้นนั้นสามารถจะ
ช้วยให้บรรลุเป็าหมายของห"นวยงานไต้ด้วยหรือไฝ
- สามารถฺประยุกต์ความเช้าใจ รูปแบบ ประสบการณ์และบทเรียนด่างา มาใช้กำหนดอ้อเสนอหรือแนวทาง (|๓กแ03แ0ก) เธงกลยุทธ์ที่สนับศนุนให้หน่วยงานที่รับผิดขอบบรรลุ
ภารกิจที่กำหนดไว้
ระดับ ที่ 3: แสตงสมรรถนะระฟ้บ ที่ 2 และประยุก ต์ป ระสบการณ์ท ฤษฎี หรือ แนวคิด ซับ ข้อ นมาปรับ หรือ กำหนดกลยุท ธ์ในหน่ว ยงานที่ต นรับ ผิด ขอบหรือ องค์ก ร
. ประยุกต์ทฤษฎี หรือแนวคิดซับช้อนที่มีฐานมาจากองค์ความรู้หรือช้อผูลเช้งประจักษ์ในการคิดและพัฒนาเป็าหมายหรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานยององค์กรหรือหน่วยงานที่
ตนดูแลรับผดชอบอยู่
. ประยุก ต์ 8651 81301106 หรือ ผลการวิจัยด่างา มากำหนดโครงการหรือแผนงานที่มีผลสัมฤทธิ้และมีประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดขอบอยู่
* กำหนดประเด็นต่างๆ ปัญหาอุปสรรค หรือโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวช้องกับงาน แล้วประยุกต์ประสบการณ์บทเรือนในอดีต ฯลฯ มาปรับกลยุทธ์และวิธีการทำงานชองตนหรือ
หน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป็าหมายที่กำหนดไว้
ระดํห ที่ 4: เช้า ใจถึง ผลกระทบต่า ง ๆ ที่ผ ลต่อ หน่ว ยงาน หรือ องค์ก ร และเตรืย มการรองรับ
- คาดการณ์ถ ึงทิศทาง แนวโน้มในอนาคต และผลกระทบต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน หรือองค์กรและกำหนดแผนกลยุทธ์ไว้รองรับ
. ประเมินและสังเคราะห์สถานการณ์ป ระเด็น หรือปัญ หาทางเศรษฐกิจ ล้งคม การเมืองภายในประเทศและต่างประเทศที่ซับช้อนดัวยกรอชแนวคิดและวิธีพิจารถ!าแบซมองภาท
องค์รวม เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ แผนหรือนโยบายชององค์กรหรือหน่วยงานที่ตนดูแลวับผิดชอบอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใต้อย่างมีประสิทธิภาพฐงสุต
ระดิบ ที่ 5: กำหนดกลยุท ธ์ร ะยะยาวให้ส อดคล้อ งกับ วิส ัย พัศ น่ช ององค์ก รแสะสภาพแรดล้อ มภายนอก
. สืกษาดักยภาพขององค์กรในปัจจุบัน และตำเน็นการปรับเปลี่ยนที่สำคัญเพื่อเสริมศักยภาพในการบรรลุวิสัยทัศุน่และพันธกิจระยะยาว
. ประเมินและเที่อมโยงสถานการณ์ประเด็นต่างๆ และปัญหาทางเศรษฐกจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ ที่เกี่ยวช้องกับองค์กรมาใช้กำหนดแผนกลยุทธ์องค์กรในระยะยาว
- สรรศร้างและบูรณาการองค์ความรูใหม่มาใช้ในงานกลยุทธ์โดยพิจารณาจากบริบทประเทศไทย ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภาพรวม เพื่อใหํใดักลยุทธ์ที่แตกต่าง
และสร้างประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
- คิดและปรับเปลี่ยนทศทางของกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรในภาพรวม ให้เป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ช้วยผลักตันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและองยืน!นได้

พจนานุกรม
สมรรถนะประจำฬายงาน

การกำกับ ติด ตามอย่า งสมำเสผฮ
(เพ 0 เห่{ถฝเบุ* ลกส่ 0 '^ 6 1 '5 6 6 เก เพ © )
คำจำกัด ความ: เจตนาที่จะกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานต่างๆ ซองผู้อื่น,ที่เกี่ยวข้อง'ให้ปฏิบ้สิตามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่กำหนดไว้โดยอาศัยอำนาจตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือตามตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งประโยชน์ซองหน่วยงาน องค์กร หรือประเทศชาติเป็นสำคัญ
ระคับ ที่ 0: ไฝแสดงสมรรถนะด้า นนั๊อ ย่า งชัด เจน
ระส์บ ์ท ี่ 1 ะ ตระหนัก เห็น ความสำคัญ และประโยชน์ข องการกำกับ ติด ตามการดำเนิน งานต่า งๆ ชองผูฮ็่น
. ตระหนัก เห็น ความสำคัญ ความจำเป็น และประโยชน์ชองการกำกับสิตตามการตำเนินงานต่างๆ ซองผู่อนที่เกี่ยว?พังในงาน เพื่อให้ผูอื่นปฏิบ้ดตามมาตรฐาน กฎระเบียบ
หรือข้อบังคับที่กำหนดไว้ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานอองตนเอง หน่วยงาน หรือองค์กร
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ระคับ ที่ ธ: แสดงสมรรถนะระคับ ที่ 4 และจ้ต การกับ การดำเนิน งานฝาง ๆ ที่ไม่ด ี ไฝถูก ต้อ ง หรีฮ สิ่ง ผิด กฎหมายอย่า งเด็ด ขาดตรงไปตรงมา
. ดำเนิน การอย่างตรงไปตรงมา หรือไซ'วิธีเผสิญหน้าอย่างเด็ดขาดเมื่อยู"อื่นหรือหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลมีการดำเนินงานต่างๆ ที่ไม่ดี ไฝสูกต้อง หรือทำผิดกฎหมาย
อย่างร้ายแรง
. กำหนด หรือปรับ มาตรฐาน ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แตกต่าง ท้าทาย หรือสูง!น (เมื่อสภาวแวดล้อมเปลี่ยนไป) เพี่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการพัฒนา
ความสามารถให้สูง!น

-

ระคับ ที่ 4: แสตงสมรรถนะระคับ ที่ 3 และกำกับ ติด ตาม และตรวจสอบความฐกด้อ งของการดำเนิน งานต่างๆของผูอ ื่น อย่า ง'ใกล้ส ิต
. สำรวจ กำกับ ติด ตาม และตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ ซองผูอื่นอย่างไกล่!ตและในเสิงลึก รวมที่งวิเคราะห์ประมวล วิจัย และสรุปผลการดำเนินการ การตอบสนอง และ
การให้บริการต่างๆ ที่ฎกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่กำหนดไว้
. หมั่นควบคม ตรวจตรา และตรวจสอบความฐกด้องซองการดำเนินงานต่างๆ ในทุกสั่นตอนอย่างละเอียดซองสู่อื่นที่เกี่ยวข้องในงๆน่ไห้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือ
ข้อบังคับที่กำหนตไว้
- ออกคำเตือ น (โดยชัตแจังว่าจะเกิดอะไร!นหากผูไ}นไฝปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือกระทำการละเมิดกฎหมาย) และสั่งการให้ปรับปรุงการดำเนินงานต่าง ๆ ในเสิง
ปริมาณหรือคุณ ภาพให้คูกตัองตามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับทกำหนดไว้
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ระคับ ที่ 3: แสดงสมรรถนะระคับ ที่ 2 และกำกับ ติด ตามการดำเนิน งๆนต่าง ๆ ของผู้อ ื่น อย่างสมาเสมอ
. ดำเนิน การกำกับ ติด ตามการดำเนิน งานต่างๆ ยองยูอื่นอย่างสมํ่าเสมอ และเป็นระยะ และสามารถวิเคราะห์ และระบุข้อมูล ข้อเท็จจริง สาเหตุ สิงผิดปกติ และความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ท็่เกิต!นได้อย่างยูก ต้อง เพี่อนำไปสู่ก ารดำเนิน การต่างๆไต้อ ย่างฐกด้อ ง เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานกฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่กำหนตไว้
. ปรับ สถานการณ์ก ระบวนการ หรือวิธีการต่างๆ เพื่อจำกัดทางเสือกซองสู่อื่น หรือเพี่อบีบสั่นให้สู่อื่นปฏิบัติในกรอบที่ฏกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้

-

ระคับ ที่ 2: แสดงสมรรถนะระคับ ที่ 1 และกระติอ รือ ร้น ในการกำกํบ ติด ตามการดำเนิน งานต่าง ๆ ของผูอื่น
- แสดงพฤติกรรมกระติอรือร้นในการกำกับติดตามการดำเนินงานชองผู้อ็่นที่เกี่ยวซ้องในงาน เพื่อให้ยูอ็่นปฏบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือชุ้อบังคับที่กำหนดไวไห้เกิด
ประโยซนโนการดำเนินงานชองตนเอง หน่วยงาน หรือองค์กร และสามารถระบุความเป็นไป หรือความก้าวหน้าในการคำเนินงานต่างๆ ยองยูอื่นไต้

*3 ช ุ
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คำจำกัด ความ: ความสามารถในวิเคราะห์ปัญหาหรือเล็งเห็นปัญหา พร้อมทังลงมือสัดการกับปัญหานันๆ อย่างมีข้อมูล มีหลักการ และสามารถนำความ
เสียวฮาญ หรือแนวคิดในสายวิชาชีพมาประยุกัตไซไนการแกไขปัญหาไต้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดิบ ที 0: ไม่แ สดงสมรรถนะด้านนีอ ย่างซัด เจน

101
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ระด้บ ท 1 ะ ติด ตามหาความรู้แ ละแนวคิด ใหม่ ๆ ในสายวิช าชีพ เพีฮใช้ในการวิเคราะห์.เละแก้ใฃปัญ หาระยะสัน ทเกิด ขืน
* กระตึอรือรันในการศึกษาหาความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือในงานอองหน่วยงาน เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชนํในการแก่ไขปัญหา
. ใช้ความรูไนสายอาชีพของตนในการลงมือแก่ไซ เมื่อเล็งเห็นปัญหาหรืออุปสรรคโดยไม่รอช้า
ระดิบ ท 2: แสดงสมรรถนะระด้บ ที 1 และวิเคราะห์แ ละด้ต สิน ใจอย่างมีข ้อ มูล และเหตุผ ลในการสัด การปัญ หาทีเกิด ขืน
- วิเคราะห์ข้อมูล และหาเหตุผลตามแนวคิด และหลักการในวิชาชีพ เพี่อตัดสินใจดำเนินการแกไขปัญหาที่เกิดอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- พลิกแพลงหรอประยุกต์แนวทางในการแก้ปัญหา โดยอ้างอิงจากข้อมูล หลักการ และแนวคิดในสายวิชาชีพ หรือประสบการณ์ในการทางาน
ระดิบ ที่ 3: แสดงสมรรถนะระด้บที่ 2 และวิเคราะห์ป ัญ หาที่ผ ่านมา และวางแผนล่วงหน้าอย่างเ'ป็น ระบบ เพื่อ ชองกัน หรือ หลีก เลยงปัญ หา
- วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา หรือสถานการณ์ใต้อย่างรอบต้าน (โดยอาตัยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาในสายอาชีพ) รวมทั้งวางแผน และ
คาดการณ์ผลกระทับที่จะเกิดเนอย่างเป็นระบบ เพื่อซองกนและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขน
* วางแผนและทดลองใชีวิธีการ องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสายอาชีทัในการซองกันหลีกเลี่ยงหรือแก่ไซปัญหาให้๓ ตซั้นในหน่วยงานหรือองค์กร
ระดิบ ที 4ะ แสดงสมรรถนะระดับ ที 3 และผสมผสานแนวคิด ในเซิงสหวิท ยากฺารเพือ หฺล ีก เลีย ง ป็องกัน หรือแก่ไชปัญ หาทังในระยะสัน และระยะยาว
* วิเคราะห์ และผสมผสานคาศตร์หลายๆ แขนง (โดยอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่ทั้งกว้างและลึก รวมทั้งความสามารถพิเศษ (01ฝ็ก่ร๓ล)) เพื่อ
แกไขปัญหาชี่งมีความซับซ้อนในระยะสั้นและเตรียมการซองกันหรือหลีกเลี่ยงปัญหาในระยะยาวได้
* คิดนอกกรอบ ริเร็่มโครงการ หรือกระบวนการทำงานต่างๆ ในลักษณะบูรณาการหลายหน่วยงาน/หลายวิชาชีพ เพื่อแกไขปัญหาที่คาดว่าจะเกิดซนใน
อนาคต
ระด้บ ที 5: แสดงสมรรถนะระด้บ ที 4 และปร้บ ฟลีอ นหรือ สร้า งความเซีย วชาญในสายอาชีพ /สหริท ยาการ เพืฮ แก่ไ ขและหลีก เลีย งปัญ หาอย่า ง
อิง ยืน
. ปรับ ฟุล ี่ย น (8©ร1าฮก©) องค์กรให้มีการบูรณาการในเซิงวิชาชีพ หรือให้มีคฺวามเชี่ยวชาญในสายอาชีพอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถแกไข ซองกันและ
หลีกเลี่ยงปัญหาที่มีผลกระทบสูงหรือมีความซ้บซ้อนสูงฃององค์กรได้อย่างยั่งยืน
. เป็นผู้นำที่ไตั้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพที่สามารถซองกัน และหลีกเลี่ยงปัญหาที่มีผลกระทบฺเขิงนโยบาย และกลยุทธ์ขององค์กรโต้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด หรือสามารถแก้ใขปัญทัาที่มีผลกระทบ แปรวิกฤติให้เป็นโอกาส และเกิด*ประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่องค์กรในระยะยาว

-
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การแกํไ ขปัญ หาแบบมือ !เาชีพ

การแก้ป ัญ หาและตำเนิน การเทีง รุก
(โ,!•อช!6๓ ร0เ7๒2 อกช โ*?030*น6ท655- 1*5?)
คำจำถัตัฅว-วม; การตระหนักหรือเล็งเห็นโอกาสหรือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิด!นในอนาคต และวางแผน ลงมือกระทำการเพื่อเตรียมใช้ประโยชน์จากโอกาส
หรือป็องก้นปัญหา ตลอดจนพลิกวิกฤติต่างๆ ให้เป็นโอกาส
ระตับ ที่ 0: ไฝแสดงสมรรถนะต้านนั้อ อ่างชัต เจน

1วว ช ุ

ระตับที่ 4: แสดงสมรรถนะระตับ ที่ 3 และเล็ง เห็น โอกาสหรือ ปัญ หาที่อ าจเกิด !นไต่ในระยะกลาง (ประมาณ 4 -1 2 เตือนข้างหน้า)
- คาดการณ์และเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสที่อาจเกิด!นในระยะเวลา 4 -1 2 เดือนถัดจากปัจจุบัน และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อป็องก้นปัญหา หรือสร้างโอกาส
ในสถานการณ์นั้นๆ ตลอดจนทดลองและเสาะหาวิธีการ แนวคิดใหม่ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ในการป็องก้นปัญหาและสร้างโอกาสในอนาคต
ระตับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 4 และเตรีย มการล่ว งหน้าเพี่อ ป็อ งกัน ปัญ หาและสร้างโอกาสในระยะยาว
- คาดการณ์และเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสที่อาจเกิด!นในระยะยาวและเตรียมการล่วงหน้าเพื่อป็องถันปัญหา หรือสร้างโอกาส อีกทั้งกระตุ้นให้ผู้อี่นเกิดความ
กระดือรือร้นต่อการป็องก้นและแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างโอกาสให้องค์กรในระยะยาว

-

ระตับที่ 3: แสดงสมรรถนะระตับ ที่ 2 และเล็ง เห็น โอกาสหรือ ปัญ หาทีอ าจเกิด !นไต่ใ นระยะใกล้( ประมาณ 1 -3 เดีอ นข้างหน้า)
. คาดการณ์และเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสที่อาจเกิด!นในระยะเวลา 1 -3 เดือนถัดจากปัจจุบัน และลงมือกระทำการล่วงหน้าเพื่อป็องก้นปัญหา หรือสร้าง
โอกาสในสถานการณ์นั้นๆ อีกทั้งเป็ดกว้างรับ'ปังแนวทางและความคิดหลากหลายอันอาจเป็นประโยชน์ต่อการป็องก้นปัญหา
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ระตับ ที่ 2: แสดงสมรรถนะระตับ ที่ 1 และตระหนัก ถึงปัญ หาหรือ โอกาสและลงมือ กระทำการโดยไม่ร ืร ฮ
. ตระหนักถึงปัญหาหรือโอกาสในขณะนั้นและลงมือกระทำการโดยไม่รีรอให้สถานการณ์คลี่คลายไปเอง หรือปล่อยโอกาสหลุดลอยไป อีกที่งรู้จักพลิกแพลง
วิธีการ กระบวนการด่างา เพี่อให้สามารถแก้!?(ปัญหา หรือใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นไต้อย่างมีประสิหริ/!าพ

-
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ระตับ ที่ า ะ การตอบสนองไต้อ ย่างรวดเร็ว และเด็ด เดี่ย วในเหตุว ิก ฤติ หรือสถานการถ[จำเป็น
. ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และเด็ดเตี่ยวเมื่อมีเหตุวิกฤติหรือในสถานการณ์ที่จำเป็นเพื่อให้ทันต่อความเร่งต่วนชองสถานการณ์นั้นๆ

0.
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(เท๒ ททลปอท ร©©เขํท2 สทฝ่ ฬสท3เ5©เท©ท!:“ เรเV!)
คำจำกัด ความ: ความสามารถในก!รศืบเสาะ เพี่อไหได้อ้อมูลเฉพาะเจาะจง การไฮปมปริศนาโดยซักถามโดยละเอียด หรือแม้แต่การหาอ่าวทั่วไปจาก
สภาพแวดล้อมรอบตัวโดยคาดว่าอาจมีอ้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต และนำข้อมูลที่ได้มานั้นมาประมวลและจิตการอย่างมีระบบ คุณลักษณะน็้อาจ
รวมถึงความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประว้ต็ความเป็นมา ประเด็น ปัญหา หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวอ้องหรือจิาเป็นต่องานในหน้าที่

รรร'* (นฺ.เ^(I

0

ระดับ ที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 1 และใข้ร ิรีก ารสืบ เสาะหาข้อ มูล เพื่อ จับ ประเด็น หรือ แก่น ความของข้อ มูล หรือ ปัญ หาได้
. สามารถสืบเสาะปัญหาหรือสถานการณ์อย่างลึก!เงกว่าการตงคำถามตามปรกติธรรมดา หรือสืบเสาะจากผู้เที่ยวชาญ เพื่อใหํได้มาซึ่งแก่นหรือประเด็นธอง
เนื่อหา และนำแก่นหรือประเด็นเหล่านั้นมาจัดการวิเคราะห์ ประเมินผลให้เกิดอ้อมูลที่ลึกซึ่งมากที่สุต

การค้น หาและการบริห ารจัด การข้อ มูล

ระดับ ที่ 0: ไม่แ สดงสมรรถนะด้านน็้อ ย่างข้ต เจน
ระดับ ที่ า : หาข้อ มูล ในระดับ ด้น และแสดงผลข้อ มูล ได้
. สามารถหาข้อมูลโดยการถามจากผู้ที่เกี่ยวอ้องโดยตรง การใช้อ้อมูลท็่มีอยู่ หรือหาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วและสรุปผลข้อมูลเพี่อแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น กราฟ รายงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- 103
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ระดับ ที่ 3: แสตงสมรรถนะระดับ ที่ 2 และหาข้อ มูล ในเบั้อ งลึก (เก8เ๙1(ร)
. ค้นหาหรือสอบถามเจาะลึกอย่างต่อเนื่อง (เช่น จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ระบบสิบด้นโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหล่งอ่าวต่างๆ)
เพี่อให้เข้าใจถึงมุมมองทัศนะความคิดเห็นที่แตกต่าง ต้นตอชองสถานการณ์ ปัญหา หรือโอกาศที่ช่อนเร้นอยู่'ในเบ็้องลึก และนำความเซาใจเหล่านั้นมา
ประเมินผด และตีความเป็นข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบํตงานสูงสุด
ระดับ ที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 3 และสืบ ค้น ข้อ มูล อย่างเป็น ระบบให้เชื่อ มต่อ ข้อ มูล ที่ฃ าตหายไปหรือ ค์าดการณ์ใต้อ ย่างมืน ัอ สำคัญ
. จัดทำการวิจัยโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่หรือสืบด้นจากแหล่งข้อมูลที่แปลกใหม่แตกต่างจากปรกติธรรมตาทั่วไปอย่างเป็นระบบหรือเป็นไปตามหลักการ
ทางสถิติ และนำผลท ีไ่ ต้นั้นมาเชื่อมต่อข้อมูลท ขี่ าดหายไป หรือพยากรณ์หรือสร้างแบบจำลอง (๓อช©!) หรือสร้างระบบ ( ร Vร ๒๓ ๒โ๓น๒) ได้อย่างถูกต้อง
และเป็นระบบ
ระดับ ที่ 5: แสตงสมรรถนะระดับ ที่ 4 และวางระบบการสืบ ค้น เพื่อ หาข้อ มูล อย่างต่อ เนื่อ ง
. วางระบบการสืบด้น เพี่อให้มีข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ป็อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องและสามารถออกแบบ เสือกไอ้หรือประยุกต์วิธีการในการจัดทำแบบจำลองหรือ
ระบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีนัยสำคัญ

การควบคุม และจ้ต การสถานการณ์อ ย่า งสร้า งสรรค์
(00เ11|’0 แ๒8 31ฬ IVเลกอ^เท^ 511031800- 01^3)^
คาจากด ความ: ความสามารถ!นการควบคุม และบริหารจัดการอารมณ์ ความรูสึก?!ลงตน๓'-เไต้ค?เางถูกติ:กงและเหมาะสม แม้,ว่าอู่ยุ,ในเหตุการณ์ที่วิกฺฤคิ คับขัแ แสะยากลำบาก

-
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โดยมื่เจตน'ทุกจะให้บุคคลรอบข้างมีอารมณและความรู้สึกที่เป็นปกติเช่นกัน นอกจากน้นฮังเป็นความสามารถในการควบคุม และจัดการสถานการณ์ที่เกตชนไต้เหมาะสมกุ้บุแต่ละ
สถานการณ์ และดำเนินการให้ความช่วยเหลือ บริการ บรรเทาทุกข์ หรือ การตำเนิน การต่างๆ ทสอดคล้อ,งกับความต้อุงการและเป็นประโยชน์แก่ผู้บริการ ประชาชน หรือผู้อื่น โดย
มีพํ้นฐานของความมีจิตใจที่เป็นอุศล (จิต สาธารณะ) เห็นความสุฮชองผู้บริการ ประชาชน หรือผู้อื่นเป็นที่ตงมากกว่าสิงอื่นได
ระดิบ'ที่ 0: ไม่แ สดงสมรรถนะดานนอย่า งซัต เจน
~
~~
ระดิบ ที่ 1: ควบคุม อารมณและความรู้ส ึก ตุน เองไต้ฮ ยางเหมาะสมกับ เหตุก ารณ์ย ากลำบาก วิก ฤตหรือ เหตุก ารณ์ไ มปกติต ่า ง ๆ ที่เกิด ขน
~
•- ควบคุมอารมณและความรู้สึกซองตน,เองไต้อย่างเหมาะสม (โดย'โม่แสุตงอาการตึ๋นตระหนก ตกใจ หรือเสียใจ) กับสถานกาณ์ที่เทิตชนโตยฉพาะสสานการณ์ที่ใม่ปกติ เช่น
เหตการณ์คับขัน ยากลำบาก หรือเหตุก ารณรายแรงต่างๆ เปนต้น เพื่อุป็องฏินมิให*บุคคลรอบข้างเกิดอารมณ์หรือมีความรู้สึกร่วมด้วย
* ใส่ใจกับ สภาพแวดล้อม สัญ ญาณทางกายภาพ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เทิด!นเฉพาะหน้า และพยายามครบคุมอารมณ์ค ว้ามรู้สึกและปฏิกิริยาชองตนให้อยู่ภ าวะปกติไค้
ระดิบ ที 2; แสดงสมรรถนะระคับ ที 1 และมีค วามอตทนต่อ เหตุก ารณ์ย ากลำบาก วิกฤต หรือ เหตุก ารณ์ไ ม่ป กติต ่า ง ๆ ทีเกิด ช็น และ/หรือ จัด การอารมณ์แ ละความรู้ส ึก
ของผู้อ นให้เป็น ปกติไ ด้
, 1,
.
*
^
. มีค วามอดทุน ต่อเหตุก ารณ์ต่างๆ ที่เกิด !น เช่น เหตุก ารณ์ท ี่ม ืค วามยากลำบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอันไม่ปกติต่างๆ เป็นต้นโดยไม่แสดงความย่อท้อ หรือความไม่พอใจต่อ
ค'วามยากลำบากนื่น ๆ
’
~
^
. ไฝบ่ายเบี่ย ง หรือ หลีก เลยงจากเหตุก ารณ์ท ี่ม ีค วามยากลำบากวิก ฤติ คับ ขัน หรือเหฺด ุอัน โม่ปกติต ่างๆ แต่เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มใจ และดงใจ โดยมีความมุ่งทวัง่ที่จะให้การ
ดูแล ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ผู้รับบริการ ประชาซน หรือผูอื่น่ไต้อย่างถ]กตํเ)งแหมาะสม
* บริห ารจัด การ หรือควบคุมอารมณ์,และ”ความรู้สึกของผู้รับูบริการ ปฺระซาซน หรอผู้อื่น'ไหเป็น'ปกติ'ใต้ เช่น ปลอบใจ โน้มน้าวจูงใจ หรือให้คำแนะนำต่าง ๆ เป็นต้น เมื่ออยู่ใน
เหตุก ารณ์ท ี่ม ื่ค วามยากลำบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอันไม่ปกติต่างๆ
ระคับ ที่ 3^ แสดงสมรรถนะระด้บ ที๋ 2 และจัด การสถานการณ์ท ี่เกิด ฃนไต้อ ย่า งเหมาะสมและให้ค วามช่ว ยเหลือ ไต้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผู้ร บบริก ารประชาชน ”
หรือฟ้อน
- ควบคุม ดูแล และจัด การสถานการณ์ห รือ เหตุก ารณ์ต ่างๆ ที่เกิด !น เช่น เทตุก ารณ์ท ี่ม ื่ค วามยากลำบากวิก ฤติ คับขันหวือเหตุอันไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น ไต้อย่างเหมาะสม
. ให้ก ารดูแ ล ความ,ช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ผูรับบริการ ประชาชนหรือผู้อื่น !ต้อย่างถกต้องเหมาะสมกับแต่ล่ะสถานการณ์ แส่ะสอดคล้องความต้องการยองผู้รับบริการ
ประชาชน หรือผู้อื่น
ระคับ ที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับ ที 3 และให้บ ริก าร ความช่ว ยเหลือ และดำเนิน การต่า ง ๆ ด้วยจิต กุศ ลให้ผ ู้จ ับ บริก าร ประซาซน หรือฟ้อนมื่ครามสุข และได้รัน
ประโยชน์อ ย่า งสูง สุด
1 1 '
’
. ให้น รืการ ความ?[วย,เหลือ บรรเทาทุกข์ และดำเนิน การต่างๆ แก่ผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้อื่น (ที่มีความเดือด,รัอด) ด้วยจิตอุศล (จิต สาธารณะ) แม้ว่าตนเองจะต้องประสบ
กับ ความยากลำบาก อุปสรรค หรือสูญเสือประโยชน์บางอย่าง โดยัมื่ความุมุ่งหวังให้ผู้รับบริการ ประซาซน หรือผู้อื่นมีความสุข และโดรับประโย^น์อย่างสูงสุด
- ติดตาม และประเมินผลการให้บริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ แสะส์ทุเนินการตางๆ แก่ผู้รับบริการ ประชาชน ทุร ือ ผู้อ ื่น อย่างใกล้เด ต่อเนื่อง และสมาเสมอ เพอให้แน่ใจ
ว่าสามารถให้บ ริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุก ข์แ ละดำเนิน การต่างๆ ไต้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคลองความต้องการ แสะไต้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
. เสียสละ และอุทิศประโยฐน์ส่วนตัว และความสะดวกสบายต่างๆ เพื่อไหบริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และตำเนิน การต่างๆ แท่ผู้รับบริการ ประฮาซน หรือผูอนโดยไม่
หวังผลตอบแทนใดๆ ทง่สิน
ริะ ต้บ ที่ ธ: แสดงสมรรถนะระต้บ ท 4 และเสิย สละประโยชน์บ างสวนขององดิก ร เพ็่อ ให้ผ ู้ร ิบ บริก าร ประชาชน หรือผู้อ ื่น ได้ร ับ ประโยชน์อย่างสูงสุด
. เสียสละ และอุทิศประโยชน์บางส่วนขององค์กร เพื่อให้ผู้รับบริการ ประชาซน หรือผู้อื่นไต*รบประโยชน์อย่างสูงสุด และสอัตคล้องความต้องการอย่าง้แท้จริง

ธ}(บ)
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คำจำสัด ความ:ความสามารถ!นการทำความเขVIจ!นสฺถ านการณ์ ประเด็น ปัญหา โดยคิดวิเคราะห์ออกเป็น ส่วนย่อยๆ เป็น รายการ หรือฟันข้นตอน และ
เห็นความสัมพันธ์ของสถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาที่เกิดขนโดยรู่ถึงสาเหตุ แลัะผลกระทบซองสถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาที่อาจเกิดฃ็้นได้

ระต้บที่ 0: ไม่แสตงสมรรถนะด้านนํ้อย่างชัดเจน
ระต้บ ที 1 ะ แตกและแยกแยะปัญ หา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หสักการ ทฤษฎี ฯลฯ ออกฟัน ประเด็น ย่อ ย ๆ
. แยกแยะหรือแตกปัญ หา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็นประเด็นย่อยๆ โตยยังไม่คำนึงถงลำดับความสำคัญ
. จัดทำและระบุรายการหรือปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลกการ ทฤษฎีต่างๆ เป็นข้อๆ แต่อาจยังไม่ได้จัดลำดับก่อนหลัง
ระดับ ที 2: แสดงสมรรถนะระดับ ที 1 และจัด ลำดับ ความสำคัญ ของประเด็น ปัญ หา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หสักการ ทฤษฎี ฯลฯ ไต ้
- แยกแยะหรือ แตกปัญ )ใา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลัก กัา ร ทฤษฎี ฯลฯ*,ออกเป็น ประเด็น ย่อ ยๆ และจัด เรีย งงาน กิจ กรรมต่า งๆ ตามลำดับ
ความสำคัญก่อนหลันพอประโยขนํไนุการดำเนินการต่อไปตามความเร่งต่วนหรือความจำเป็น
. เข้าใจและระบุขนตอน ลำดับก่อนหลังของประเด็นต่างๆ ไต้ต งข้อ สังเกต ระบุข้อบกพร่องของซนตอนงานได้ลันเป็นผลจากความเข้าใจในลำดับความสำคัญ
หรือลำดับก่อนหลังของสิ่งต่างๆ

ระดับที่ 3: แสดงวามสามารถระดับ ที่ 2 และเข้าใจและเชื่อมโยงความสัม พัน ธ์เบื้อ งตัน ของปัญ หา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎี
ฯลฯ ได้

. เสือมโยงความสัมพันธ์อย่างง่ายๆ ระหว่างเหตุและผล,ที่ก่อให้เกิดเป็นปัญหาไต้
. ระบุไต้ว่าอะไรเป็นเหตเป็นผลแก่กนในุสถานการณ์หนึ๋งๆ หรือแยกแยะชั้อตีข้อเสียของประเด็นต่างๆ ได้
- อธิบ ายเหตุผ ลความเปึน มา แยกแยะข้อดี และข้อเสียของปัญหา สถานการณ์ ฯลฯ เป็นประเด็นต่างๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล

ระดับ ที่ 4: แสดงสมรรสนะระต้บ ที่ 3 และเฃ้ๆ ใจและเชื่อ มโยงความสัม พัน ธ์ท ี่ซ ับ ซ้อ นของปัญ หา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ ห สัก การ ทฤษฎี
ฯลฯ ' ^ '
. แยกแยะและเชื่อมโยงประเด็น ปัญหา หรือปัจจัยต่างๆ ที่ซับข้อนไดํในหลายๆ แง่มุม เสืน เหตุ ก, นำไปสู่ เหตุ ข. เหตุ ข. นำไปสู่เหตุ ค. และนำไปสู่เหตุ ค.
ฯลฯ
. แยกแยะองค์ป,ระกอบต่างๆ ของประเด็น ปัญ หาที่ม ีเหตุป ัจจัยเชื่อมโยงซับ ซ้อนเป็น รายละเอียดในชั้น ต่างๆ อีก ที่งวิเคราะห์ว่าแง่ม ุม ต่างๆ ของปัญหาหรือ
สถานการณ์หนึ่งๆ สัมพันธ์กนอย่างไร คาดการณ์ว ่าจะมีไอกาส หรืออุปสรรคอะไรบ้าง
ระดับ ที่ 5: แสตงสมรรถนะระตบที่ 4 และใบ้เทคนิค และความรู้เฉพาะต้า นในการคิด วิเคราะห์
. ประยกดํใ ซ้ค วามรู้ค วามเชื่ย วชาญ เทคนิค เฉพาะด้าน เซ่น หลัก'สกิติชั้นสูง ความเชี่ย วชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ย วข้อ งกับ ผลิต ภัณ ฑ์ห รือ บริก ารมาวิเคราะห์
ประเดน หรือปัญ หาต่าง ๆ ไนงานชั้นทำไหได้ข้อสรุ'เร่หรือคำตอบที่ใม่อาจบรรลุได้ด้วยวิธีปรกติ้ธรรมดาทวุไไเ
- วิเ คราะห ์ป ัญ ห าโนแง่ม ุม ที่ล ึก เงถึง ปรัช ญ าแนวคิต เ'ชองหลัง ของประเด็น หรือ ทางเลือ กต่า งๆ ที่ซ ับ ข้อ นเหล่า นั้น

0/เ
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การคิด วิเคราะห์

การบริห ารความเสี่ย ป๋
(ฌรเ* ฬลก3^6เท©ก*- 1115*4)
คำจำกัด ความ: ความสามารถในการระบุความเสี่ยง และหาวิธีการใ]องกันความเสี่ยง ตลอดจนระแวดระวัง ควบดุม และลดความเลี่ยงในทุกทางที่อาจเกิด!น
เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ให้แก่องค์กร และสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยํ่ง์ยืนและผีเสถียรภาพ
ระดับ ที่ 0: ไฝแสดงสมรรถนะด้า นน็้ฮ ย่างซัด เจน

0 3 (0

ระดับ ที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 3 และบริห ารความเสี่ย งชององค์ก รในภาพรวม
- ควบคุม บริหาร และกระจายความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์ของหน่วยงาน/องค์กร เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีการตำเนินงานไปในทิศทางที่มีเสถียรภาพมั่นคง
- กำหนดวิธีการปฏิบํตในการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กรและสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือมาตรุฐานสากล
ระดับ ที่ ธ: แสตงสมรรถนะระดับ ที่ 4 และแปรความเสี่ยงให้เป็นโอกๆสในกๆรดำเนินงๆน
- พิจารณาความเสี่ยงด้วยมุมมองใหม่ และหาวิธีแปรความเสี่ยงที่มีอยู่ หรือที่คาตการณ์ไวไห้เป็นโอกาสในการตำเนินงาน
* ใช้ความเสี่ยงทางการตำเนินงานขององค์กรเป็นเหตุผล หรือแรงกระตุ้นผลักตันให้เกิดการปรับเปลี่ยนใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นโอกาสใน
การแข่งข้นชององค์กร

-

ระดับ ที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 2 และคาดการณ์ล ่ว งหน้า และเตรีย มรับ มือ กับ ความเสี่ย งอย่า งสมาเสมอซึ่ง จะผีผ ลเสีย ต่อ การทำงาน
. หมั่นคาตการณ์และหาแนวโน้ม ช่องโหว่ ข้อบกพร่อง ฯลฯ ที่งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร กันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินงานใน
หน่วยงาน และดำเนินการแก่ไข หรือเตรียมหาทางรับมือกับความเสี่ยงนั้น
. ติดตาม ประเมิน และปฏํษ์ต็งานเธีงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมโนการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิด!นอย่างสมั่าเสมอ
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ระดับ ที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 1 และปรับ ปรุง งานชองตนให้พ ร้อ มเผชิญ ความเสี่ย งด้านต่า ง ๆ
- คำนึงถึงผลของความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิด!น ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไต้ และเตรียมการรับมือไว้ก่อน
. สิก ษาและพัฒ นาดักยภาพค้ไนความรู้ท ักษะ และเทคนิคต่างๆ และนำมาประยุกต่ใช้[นจ้'ตทำแผนเพื่อซองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิด!นกับหน่วยงาน

-
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ระดับ ที่ 1 ะ เห็น ถึง ความสำดัญ ฃองการบริห ารความเสี่ยงและระบุค วามเสี่ย งในหน่ว ยงาน
* ตระหนักและให้ความร่วมมึอในการพิทักษ์ประโยชน์ และบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
* สามารถระบุความเสี่ยงของงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวช้องได้
* วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงฑ็่มีผลกระทบต่อภารกิจในหน่วยงานของตนไค้
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คำจำลัด ความ: การตระหนักเสมอถึงความคุ้มค่าระหว่างทรัพยากรโงบประมาณ เวลา กำลังคนเครืองมีอ อุปกรณ์ ฯลฯ) ทลงทุนไปหรือทีใซ้การปฏิบํต
ภารกิจ (เกกช*) ลับผลลัพธ์ที่ได้ (อบ*กน*) และพยายามปรับปรุงหรือลคขํ๋นตอนการปฏ็บ้ติงาน เพื่อพัฒนาใหการปฏิบ้ติงานเกิดความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด อาจหมายรวมถึงความสามารถในการจัดความสำลัญในการใช้เวลา ทรัพยากร และอ้อมูลอย่างเหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด
ระดิบ ที 0: ไฝแสดงสมรรถนะด้านนีอ อ่างชัด เจน
ระดิบ ที 1: ปฏิบ ้ต งานโดยคำนึง ถึง ความคุ้ม ค่า และค่า ใช้จ ่า ยทีเกิด สิน
. ตระหนักถึงความคุ้มค่าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิด!นในการปฏิบํตงาน
. ปฏิบํติงานตามกระบวนการขนตอนที่กำหนดไว้เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรไม่เกินยอบเฮตที่กำหนด
ระดิบ ที 2: แสดงสมรรถนะระคุ้บ ที 1 และปฏิบ ํต งานโดยคำนึง ถึง ค่าใช้จ ่ายทีเกิด สิน และมีค วามพยายามทีจ ะลดค่าใช้จ ่า ยเบือ งด้น
. ตระหนักและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิต!นในฺการปฏิบ้ติงานโดยมีความพยายามที่จะสตค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิด!น
. จัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ทรัพยากรที่มีอย่อยางจำลัดใหไเมค่าและเกิดประโยชน์ในกๆรปฏิปติงๆนอย่างสูงสุด
ระดิบ ที 3*. แสดงสมรรถนะระด้บ ที 2 และกำหนดการใช้ท รัพ ยากรให้ส ัม พัน ธ์ล ับ ผลลัพ ธ์ท ีด ้อ งการ
. ประเมีนผลความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานที่ฝานมาเพี่อปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรใหได้ผลผลิตที่เพื่ม!น หรือมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมาก
แน หรือมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง
. ระบุข้อบกพร่อง วิเคราะห์ข้อดี ช้อเสิยธองกระบวนการการทำงานและกำหนดการใช้ทรัพยากรที่สัมพันธ์ลับผลลัพธ์ที่ด้องการโดยมองผลประโยชน์ของ
องคกรเป็นหลัก
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 3 และเฃื่อ มโยงหรือ ประสานการบริห ารทรัพ ยากรร่ว มกํน ระหว่างหน่ว ยงานเพึอ ให้เกิด การใช้ท รัพ ยากรทีค ุ้ม
ค่าสูงสุด
. เลือกปรบปรุงกระบวนการทำงานที่เกิดประสิทธิภาพศูงสุตลับหลายหน่วยงาน และไม่กระทบกระบวนการทำงานต่างๆ 1ภ ายใน องค์กร
- วางแผนและ\สือมโยงภารกิจของหน่วยงานตนเองลับหน่วยงานอื่น (รพา6โ'^) 1เพื่อให้โทรใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่เกี่ยวช้องที่งหมดเกิดประโยชน์สูงสุด
. กำหนดและ/หรือสือสารกระบวนการการบริหารทรัพยากรที่สอดคลองลันทํ่วทั้งองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
ระด้บ ที่ 5: แสดงสมรรถนะระด้บ ที่ 4 และเสนอกระบวนการใหม่ ๆ ในการทำงานให้ม ีป ระสิท ธิภ าพยํ่ง !นเพื่อ ให้เกิด การพัฒ นาที่ย ํง ยืน
. พัฒนากระบวนการใหม่ๆ โดยอาศัยวิสัยทัศน์ ความเขียวชาญ และประสบการณ์ต่างๆ มาประยุกตํในกระบวนการทำงาน เพื่อลดภาระการบริหารงานให้
สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงศต
* สามารถเพิ่มผลผลิตหรือสร้างสรรค์งานใทม ที่,โดดเด่นแตกต่างให้กับหน่วยงาน และองค์กร โดยใช้ทรัพยากรเท่าเติม

-
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การบริห ารทรัพ ยากร
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คู่ๆจำภัแ ความ: ควา^มุ่งมัน'ที่จะไห้ควฺามส่ๆคัณกันความปลอดภฺยฺ การระวิงภัยรวมทังกา'ห้เองกันภัยด่าง ๆท็๒ าจจะเกิด®นโดยรับรู้และตระหนักถึงความสำคัณฺไนการซองกันภุ้ย เหูดอํนูคราย แสะสาธารณภ้ย
ต่าง า ตงแต่การป^บํดิต่นโนสิวิตประจ่าวันทั่วไป รวมถึงการตาเนินกิจกรรมไนการปฎิบดิงานฺและตระห'(เกถึงความสำคัญในการส่วยเทสือ การบรรเทาทุก?? ทารฟ่นผู้ผู้ประสบภัยไห่ไต่รับการดูแลอย่างมี
ประสฑธิภาพ รวมถงการสนับสนุนและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและการระวงภยต่างๆ ไหเกิด?นไนระดับหน่วยงาน องค์กร ยมชน และสังคมไนระยะยาว
ร!:ดันที อ: ไม่แ สดงสมรรถนะด้านบ็ฮ ย่างทัต เจ'ข
ระดับที 1: ตระหนัก ถงคูว ามสำคัญ ด้า นคูร ามปลอดภัย และผลเสีย ®องการเกิด เหตุอ ัน ตราย สาธารณภัย รวมถึง สๅมารถอธิบ ายได้ถ ึงวิธ ีก ารจัด ทารูเห่อ แก่ไ® และภารปี^ งภัย ูเหตุไ ฝปลอดภัย ด่าง คู
. ไห้ความสนใจภับุปีจจัยต่าง ๆ รอบุด ้วทอาจเป็น ด้น เหตุของการเกิตภัยและความไมปลอดภัยต่าง า รวมถึงสนใจไน'กี่มา®องเหตุการณ์ครามไฝปลอดภัย/ปัญหาสาธารณภัยทเกิดอนโดยสามารถอธิบายคง
๓ เหตุ®องคุวามไม่ปอุอด^ยดงฺกลาว '
111”
4
’
. รู่วิอีจัดการภับความเลี่ยงทจะ3ฑํไห่๓ ต.ท้อ การูซองกัน และรีธีแกไขปัญหาศวามไม่ปลอดภัย หรือเพอมิให้ภัยลุกลามขยายุวงกว้างจนกลายเป็นปัญหาสาธารณภัย
. ขวน®วายทาความรู้เหมเต็มเกยวกับการูจองกันแล;แก่ไขปัญหาอันดฺรูาย สาธารณรูาย รวมถึงคุวามรู่ในการซองกันและแก่ไอปัญหาความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ
. เช่าร่วมกิจกรรมการเรือ นรู้การแลกเปลี่ยนความรู้และการรณรงค์เห่อ พฤติก รรมทปลอดภัยต่าง ๆ''
ระดับุที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับ ที 1 และแสดงออกให้เห็น ถึง ความเขิน สู่ไ ม่ป ระมุาห รอบคอบระแวดระวัง ภัย และครามไม่ป ลลตภัย ด่า งๆ ที่อ าจเทตขนทั่ง กับ ดัว เฮงห่ร อ่ย ู้ร วมงานและสามารก
ประยกตไทัค วามรู้'และทรัพ ยากรที่ม ฺอ คู่ในการซองกัน และแก่ไ ยปัญ หาคูว ามไม่ป ลอดภัย ไดั
. กระทั่า การใดๆ ด้วฺยความรอบคอบไม่ประมาท เห่อไห้เกิดความปลอด”ภัย หงไนการดำเนินกิจกรรมส่วนด้วในสิวิดประจ่าวัน และการปฎิปดงาน
. โน้มน้าว®กุชวนเห่อนร่วมงานและผู้เกยวข่องให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์®องความปลอดภัยอย่างแห้จริง เให้เห็นถึงอันตรายและผลเสียชิองการกระทำทไม่ปลอดภัยทอาจการอุกลาม®ยา๓ งกว้างจน
กุล ายเป็น ปัญ หาสาธารณภัย
,
- ®แนะแนวทางการปฏิบัติแก่เห่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องให้ผีพฤติกรรมที่ปลอดภัย
11
- สามารถประอุกตํใทัความรุ่ในการซองกันมิไห้เกดภัย รวมถึงประยุกตํใช่'ความรู้และทรัพยากรทื่มีอผู่ในการแก่ไ®ปัญหาความไม่ปลอดภัย เพอมิให้ลุกลาม*ยายวงกว้างจนกลายเป็นปัญหาสาธารณภัย
ทั่!:ดับที 3: แสดงฺส มรรถนะรฺะ ดัน ที 2 แล ส ิเ ค ราะห ์ ดัง เคราะรูโ มฮงเห็น ทางเลี่อ ^นการนำวิธ ีก ารบริห ารจัด การฮาธารณภัอ ทึ๋เหมาะสมมาปรับ ใช่!ห่ไ ดัป ระโยชน์ฐ งสุต
- มองเห็นทางเสือกุในการน่าวิธีการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เคูมาะสมฺมาปรับใช่ไหได้ประโอ®น์สูงอุด
. สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เป็โ•เอยู่ อธิบายไห้ความเห็นค่างาในประเด็นปัญหา®องการซองกันแสะบรรเทาสาธารณภัย และระบบการบริหารจัดการในปัจจุบันได้อย่าง
- หมันวิเคราะห์ และมองหาแนวโน้ม ช่องโหว่ ช่อบกพร่อง ฯลฯ ทั่งจากปัจจัยภายไนและกายนอกองค์กร อันจะท่าให้เกิดปัญหากับการบริหารจัดการสาธารณภัย และดำเนินการแก่ไ® หรีอเตรียมหาทางรับมีอ
กับปัญหานน
4 & แ
8 1 .
- ติดตาม ประเมิน และปฏิบัติงานเสิงรุกเพอเตรียมควรูมพร้อมในการ'รับมีเกับทุกุสถานการณ์ความโม่ปลอดภัย/ปัญหาสาธารณภัย'อ็่เกิตขน ทอาจเกิดขนอย่างสมาเสมอ
. สามารถจัดการกับปัญ หาสาธารณภัยประเภทต่างๆ ทผีความช่บช่อนได้ทงไนแง่®องการซองกัน การช่วยเหลอ บรรเทา รวมถึงการฝนฟุ
ระดับ ที4 : แสตงสมรรถนะระดับ ที3 แสะพัฒ นากระบวนการในการบริห ารจัด การสาธารณภัย ทีเหมาะสมแล®เกิด ประสิท ธิภ าพสูง ศด
,* ^ ,
. สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย เห่อให์ได้นว้ดกรรมหรือรูปแบบในการบริหารจัดการสาธารณภัย ทเหมาะสมตอกๆรนำไปใช่ในสถานการณ์ภัยในพนทต่างา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ”
”
^
^
. เสนอแนวท2งปฏิบัติในการจัดการกับปัญ หาในการซองกัน และบรรเทาสาธารณภัย และถ่ายทอดแบบอย่างที่ดี®องการดำเนินงานจองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ผู้ร่วมงานและผู้เกยวข้องได้รับทราบ เพอ
มุ่งหวังไห้ผู้ทเกี่ยว®ไ)งด่างา สามารถตำเนนการบริหารจัดการสาการณภัยได้อย่างมีมุ่ระสิทธิภาพสูงสุด
. มุ่งปรับปคู่งํ แสะ๗ สอนแปสงระบบ แสะวิธีการในการซองกัน ย่วยเหส็อ บรรเทาและพนผู้ ไห่ผีคุณภาพ เห่อไห่ได้สามๆรถด่าเนินการเพออสร้างความปลอดภัยให้กับองค์กร ธุม®น หรือสังคมได้อย่างโดด
เด่น แสะเกนกว่าเซาหมายที่กำหนดไว้
ระต'บที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 4 และประเมิน คุณ ค่า และทางเลิอ ก เพอกำหนดนโยบายและกลอทธ์ท ึ่ม ีผ ลต่อ การบริห ารจัด การสาธารณุภ ัย ที่ม ิป ระสิท ธิภ าพในระยะยาว
~
. สามารถคาดการณ์ปัญหาทฺจะเกิด®นในอนาคต สามฺารถประเมินทรัพยากรตางๆ ทางด้านการบริหารจ่ดการสาอารณภัย ส์าหรับไข้เป็นทางเลีอกไนการดำเนินการเพอการซองกัน ส่วยเหลี่อ และฬนผู้สภาพ
จากการเกิด สาธารณภยได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญ หาและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณภัย
0
V ,
0
. สนับส'อุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขนไนหน่วยงานทรีอ®อบเ®ตที่รับผิด®อบอันเป็นประโย®น่ต่อการบริหารจัดการสาธารณภัยทมีประสิทธิภาพในระยะยาว
. สนับ สนุนให้เกิดการ•นรณาการ1การจอง กันและบรรเทาสาธารณภัยเข้า กับทุกุ กิจกรรมก)เรทํๆงาน
. สนับสนุนการจัดการความรู้เพอพัฒนา'แคลากรให้มีองค์ความรุ่ที่เพ็ยงพอต่อการขับเคล^นองค์กร
. สนับสนุนให่ผีก,ารเผยแพร่ประชฺาสัมพันธเห่อเสริมสรู้างกัฒนซริรมความปลอดภัยให้เกิตขนในระด้บธุม®นและสังคม
- เป็นแบบอย่างทดีของการมีจิตสำนิกความปลอดภัย ทงพฤติกรรมการปฎิบ้ติงาน การดำเนินกิจกรรมส่วนคัวโนสีวิตประจำวัน
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การมุ่ง ความปลอดภัย น.ละการระวิง ภัย
(ธุล ^X IV!๒ฝ- ธเฬ)

๗ ๖

คำจำกัด ความ: เจตนาทีจะกำกับดูแลให้ผู้อืนหรือหน่วยงานอีนปฏิบํตให้ได้ตามมาตรฐาน กฎระเบียนข้อบังคับทีกำหนดไว้โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กฎหมาย หรือตามหลักแนวทางในวิชาชีพ'ของตนที่มีอย่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งประโยชน์ขององค์กร ลังคม และประเทศโดยรวมเป็นสำคัญ
ความสามารกนอาจรวมถึงการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและความเด็ดขาดในการจัดการกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ ระเบียบหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้

ไม่ไ ด้

ระด้บ ุท ี 3: แสดงสมรรถนะระคับ ที 2 และติด ตามควบคุม ให้ป ฏิบ ํต ตามมาตรฐานหรือ ตามกฎหมายข้อ บัง คับ
. หมั่นควบคุมตรวจตราการดำเนินการของหน่วยงานที่ดูแลร้บผิตชอบให้เป็นไปอยางถูกต้องตามกฎระเบียบหรือแนวทางนโยบายที่วางไว้
. ออกคำเตือนหรือพยายามประนิประนอมอย่างซัดแจ้งวาจะเกิดอะไรขนหากผลงานไมได้มาตรฐานทกำหนดไว้หรือกระทำการละเมิดกฎระเบียบหรือแนวทาง
นโยบายที่วางไว้
ระคับ ที 4ะ แสดงสมรรฺถ นะรฺะคับ ท 3 และรับ ผิด ชอบในสิง ทีฮ ยู่ในการดูแ ล
. กล้าตัดสินใจในหน้าที่ โดยสั่ง ต่อรองหรือประนิประนอมให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ ระเบียบ นโยบายหรือมาตรฐานที่ตั้งไวไปปรับปรุงผลงาน
ในเชิงปริมาณหรือคุณ ภาพให้เข้าเกณฑ์มาตรฐาน แม้วำผลขฺองการตัดสินใจอาจสร้างศัตรูหรือก่อความไม่พึงพอใจให้แกบัที่เกี่ยวข้องหรือเสียประโยชน์
. กล้ายอมรับความผิดพลาดและจัดการความความผิดพลาดที่จัตทำลงไป
ระคับ ที ธ: แสดงสมรรถนะระคับ ท 4 และจัด การกับ ผลงาน้เแตีห รือ สิง ผิด กฏระเบีย บอย่า งเด็ด ขาดตรงไปตรงมา
. ใซวิธีเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาเมื่อผู้อื่นหรือหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล มีฟ้ญหาผลงานไม่ดีหรือทำผิดกฎระเบียบอย่างร้ายแรง
- ยืนหยัดพิทกษ์ผลประโยชน์ตามกฎเกณฑ์ขององค์กร แม่ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต
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ระด้บ ที 2: แสดงสมรรถนะระด้บ ที 1 และอึด ฺม ัน ในแนวหางหรือ ขอบเขตข้อ จำกัด ในการกระทำสิงต่าง ๆ
. ปฏิเสธข้อเรียกร้องของผู้อื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ขาดเหตุผลหรือผิดกฎระเบียบหรือแนวทางนโยบายที่วางไว้
. ดำเนินการอย่างไม่บิดเบอน โดยไม่อำงข้อยกเว้นให้ตนเองหรือผูใต้บังคับบัญชาหรือคนรู้จักหรือหน่วยงานภายใต้การดูแลหากมีการตำเนินงานที่ยอมรับ

-

ระดิบ ที 0: ไม่แ สดงสมรรถนะด้านนีอ ย่างซัด เจน
ระด้บ ที 1 ะ กระทำสิงต่าง ๆ ตามมาตรุฐ าน หรือ ตามกฎระเปีย บฃ้อ บังคัน ทีก ำหนดไว้
. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ถูกต้องที่งตามหลักโเฎหมายระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้
. ยึดถึอหลักการและแนวทางตามหลักวิชาชีพอย่างสมาเสมอ
. เจต เผยข้อมูลหรือเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา

-
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การอึด มัน ในหคัก เกณฑ์
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ระดับ ท 5: แสดงสมรรถนะระดับ ท 4 และปรับ กลยุท ธ์ในแผนให้เซัากับ สถานการณ์เฉพาะหน้าน้น อย่างเป็น ระบบ
. ปรับกลยุทธ์และวางแผนอย่างรัดกุมและเป็นระบบใหไข้ากับสถานการณ์ที่!กิต!นอย่างไม่คาดคิด เพื่อแก้ปัญหา อุปสรรค หรือสร้างโอกาสนั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและให้สามารถบรรลุว้ตถุประสงค์เซาหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

-

ระดับ ที 4: แสดงสมรรถนะระดับ ที 3 และสามารถคาดการณ์ล ่ว งหน้า เกีย วกับ ปัญ หา/งานและเตรีย มทางเสือ กสำหรับ การซองกัน /แก่ไ ชปัญ หาที
เกิดขั้น
. วางแผนงานที่ชับข้อนโดยกำหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ที่มีหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย รวมถึงคาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และวาง
แนวทางการซองกันแก่ไขไว้ล่วงหน้า อีกทั้งเสนอแนะทางเลือกและข้อดีข้อเสียไร่ให้
. เตรียมแผนรับุมีอกับสิ่งไม่คาดการณ์ไร่ไต้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ
- วางแผนงานที่มีความเที่อมโยงหรือซับข้อนกันหลายๆ งานหรือหลายๆ โครงการโดยกำหนดกิจกรรม ปีนตอนการดำเนินงานต่างๆ ที่สนับสนุนและไม่
ชัดแย้งกันไต้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ระดับ ที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 2 และวางแผนหรือ เซอมโยงงานหรือ กิจ กรรมต่าง ๆ ที่ม ีค วามซับ ซ้อ นเพี่อ ให้บ รรลุต ามแผนที่ก ำหนตไร่ไต้
- วางแผนงานโดยกำหนดกิจกรรม ซนตอนการตำเนินงานต่างๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายไต้อย่างมีประสิทธิภาพ
. วางแผนงานที่มีความเ?!อมโยงหรือซับข้อนกันหลายๆ งานหรือหลายๆ โครงการโดยกำหนดกิจกรรม ปีนตอนการดำเนินงานต่างๆ ที่สนับสนุนและไม่
ชัดแย้งกันไต้อย่างมีประสิทธิภาพ

-

การวางแผ น และการจัด การ
(?1ลเ1เ1๒2 311*1 อโฐลกเะฝทเ*- ? 0 )
คำจำกู้'ดความ: ความสามารถในการวางแผนอย่างเป็นหลักการ โดยเน้นให้สามารถนำไปปฏิบ้ตไต้จริงและถูกต้อง รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการ
โครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบให้สามารถบรรลุเซาหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระดํบ ท 0: ไม่แ สคงสมรรถนะด้านนีอ ย่างซัด เจน
ระดับ ที 1 : วางแผนงานออกเป็น ส่ว นย่อ ยๆ
. วางแผนงานเป็นชํ้น้ตอนอย่างชัดเจน มีผลลัพธ์ สิ่งที่ต้องจัดเตรียม และกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดเนอย่างถูกต้อง
ระดับ ที 2: แสดงสมรรถนะระดับ ที 1 และเห็น ลำดับ ความสำต้ญ หรือ ความเร่ง ต่ว นของงาน
* วางแผนงานไต่โดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตามลำดับความสำคัญหวือความเร่งต่วน
. จัดลำดับซองงานและผลลัพธํในโครงการเพื่อให้สามารถจัดการโครงการให้บรรลุตามแผนและเวลาที่วางใวํไต้
. วิเคราะห์หาข้อดี ข้อเสียและผลต่อเนื่องชองแผนงานที่วาง เพื่อศามารถวางแผนงานใหม่ไต้อย่างมีประสิทธิภาพมากซน

2 (0
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การวิเคราะห์แ ละการบูร ณาการ
(รVกก16ร1ร ?เ1๒เ(เก^ - ร !)

คำจำกัด ความ: ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทำความเช้าใจในเสิงสังเคราะห์ รวมก๊งการมองภาพรวมขององค์กร จนได้เป็นกรอบความคีตหรีอ
แนวคิดใหม่ สันเป็นผลมาจากการสรุปรูปแบบ ประยุกต์แนวทางต่างๆ จากสถานการณ์หรือช้อมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ
ระดับที 0: ไม่แ สดงสมรรถนะด้านนีฮ ย่างชัด เจน

ระดับที่ 1ะเชัาใจแผนและนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆในองค์ก ร

- เช้าใจนโยบาย กลยุทธ์ของหน่วยงาน หรือองค์กร และสามารถนำความเช้าใจนั้นมาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค โอกาสของหน่วยงาน หรือองค์กรออกเป็น
ประเด็น ย่อ ยๆได้'
ระด้บ ที่ 2: แสดงสมรรถนะระคบที่ 1 และประยกต์ค วามเช้า ใจ รูป แบบหรือประสบการณไปสู่ข ้ฮ เสนอหรือ แนวทางต่าง ๆ ในงาน
. สามารถระบูปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันที่อาจมึ๋ความุคล้ายคลึง หรือต่างจากุประสบการณ์ที่เคยประสบมาใช้กำหนดข้อเสนอหรือแนวทฺาง แโฑถแ03แอท)
เสิงกลยุทธ์ที่สนั้บสนุ,นให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวช้องบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้หรือให้ปฏิบ้ตการได้เหมาะสมสับสถานการณ์ที่เกิดขนไต้
ระดับ ที 3: แสดงสมรรถนะระดับ ที 2 และประอกตํท ฤษฎีห รือ แนวคิด ซับ ช้อ นในการพิจ าถเาสถานการณ์ หรือกำหนดแผนงานหรือช้อเสนอต่าง ๆ
. ประยุกต์ทฤษฎี หรือแนวคิดซับช้อนที่มีฐานมฺาจากองค์ส่วามรู้หรือข้อมูลเสิงประจักษ์ในการพิจารณาสถานการณ์ แยกแยะช้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆ
ในการปฏิบติงานซององค์กรหรือหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่
- สามารถใช้แนวคิดต่างๆ ที่เรียนรู้มาเซั้อมโยงอธิบายเหตุผลความ'เป็นมา แยกแยะข้อตี และข้อเสียของปัญหา สถานการณ์ ฯลฯ เป็นประเด็นต่างๆ ได้อย่าง
มีเหตุมีผล
. ประยุกต์ 8651 81-301๒6 หรือผลการวิจัยต่างๆ มากำหนดโครงการหรือแผนงานที่ผลสัมฤทธิ้มืประโยชน์ต่อองค์กรหรืองานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 3 และเชื่อ มโยงสถานการ้ณ ์ในประเทศและต่างประเทศเพี่อ กำหนดแผนได้อ ย่างทะลุป รโปร่ง
. ประเมินและสังเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและต่างประเทศที่ซับซ้อนตวยกรอบแนวคิดและวิธี
พิจารณาแบบมองภาพองค์รวม เพี่อใช้ไนการกำหนด้แผนหรือนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่
- รูะบูได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลแก่กันในสถานการณ์หุนึ่งๆ ในระดับหน่วยงาน/องค์กร/ประเทศ แล้วแยกแยะข้อตีข้อเสียของประเด็นต่างๆ รวมถึงอธิบาย
ซแจงสถานการณ์ที่ซับซ้อนดังกล่าวให้สามารถเป็นที่เข้าใจได้
ระดับ ที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 4 และสร้า งสรรคและบูร ณาการองค์ค วามรู่ใหม่ม าใ'ย่ในงานกลยุท ธ์
. สรรค์สร้างและบูรณาการองค์ความรู่ใหม่มาใช้ไนงานกลยุทธํ้, โดยพิจารณาจากบรบทประเทศไทยและระบบอุตสาหกรรมในภาพรวมและปรับให้เหมาะสม
ปฏิบ้ตได้จริง
,1
,
, 1
,
- วิเคราะห์ปัญหาในแงมุมที่ลึกซั้งก๊งปรัชญาแนวคิดเบ็้องหลังซองประเด็นหรือทางเลีอกต่างๆ ที่ซับข้อน สันนำไปสู่การประติษฺจ์คิดด้น การสร้างสรรค์และ
นำเสนอรูปแบบ วิธี ดลอดจนองค์ความรู้ไหม,ที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสังคมและประเทศซาติ้เตยรวม

การสร้า งให้เกิด การมีส ่ว นร่ว มในทุก ภาคส่ว น
^
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คำจำกัด ^วาม: โทรตระหนัก เต็มใจ ยอมรับ และเปิดโอกาสไห่ผอีน ประชาโ!น เคร็อข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ เข่ามามีส่วนร่วมในการตำเนันงานธองหน่วยงาน หรีอ
องคกร เพอสร้างและส่งเสริมใหไกิดกระบวนการและกลไกการมียั่งนร่วมซองทุกภาคส่วนอย่างแที่จริงและยั่งยืน
ระตับ ที่ 0: ไม่แ สดงสมรรถนะด้า นน็้ฮ ย่า งชัด เจน
~
— —
ระตับ ที่ 1 ะ ตระหนัก และเห็น ความสำคัญ และประโยชน์ช องการมีส ่ว นรวม'อยงทุก ภาคส่ว น
.ตระหนัก และ^นความสำคัญ ของการมีส ่ว นร่ว มในการตำเนิน งานต่างๆซองหน่ว ยงานหรือ องค์ก ร
- ศนับเ?นนไห*ผอน ประชาชนเครือ ข่าย กลุ่มบุคคล หเอหน่วยงานต่างๆ เที่นความสำคัญและประโยชน์ซองการมีส่วนร่วมในการคัดการปัญหาต่างๆทเกี่ยวข่อง1
. เชอมั่นในข่อดั๊และประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของผู้อน ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ จะย่วยให้การตำเนินงาน?!อังหน่วยงาน หรือองค์กรประสบ
ความสำเร็จ ไคั
ระตับ ที 2: แสดงสมรรถนะระตับ ที 1 และเปิด โอทาสให้ท ุก ภาคส่ว นเข้ามามีส ่ว นร่ว มในการแสดงความคิด เห็น หรือ ดำเนิน งฺานต่าง ๆ ร่วมกัน
. เป็ดใจ เตุ๊!!ใจ และยอมรับไห,ผูอึ่น ประชาชน เครือธ่าอ กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ เช้ามีส่วนร่วมในการแสตงความคิดเห็น ช้อผูล หรอแสดงคักยภาพในการตำเนินงาน
ต่างๆที่เกยวข่อ.งซองหน่วยงานหรือองค์กร
1
0
1,
. เปิดโอกาสใหัผู้อุนประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ ได้เช้ามามิส่วนร่วมไนการด่าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวช้อง เพอส่งเสริมไห้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ตำเนินงานมากปีน
. รับฟ้’งความคิดเห็น คำแนะนำ ตลอดจนช้อเสนอแนะต่างๆ จากยู*อี่น ประชาซน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมไนการดำเนินงานต่างๆ
ระตับ ที่ 3: แสตงสมรรถนะระตับ ที่ 2 และประยุก ต์ เที่อมโยง และต่อ ยอดความคิด เห็น ของทุก ภาคส่ว น และร่ว มตัด สิน ใจการดำเนิน การต่า งๆให้เกิด ผลสัท ุเ!ทธํ่ส งสุด
. ประยกค์ เส์อ มโยงและ9อออดความคิด ช้อมุล และศัก ยภาพของการดำเนิน งานต่างๆที่เกี่ยวช้อังชองการมีส ่วนร่วมจากยู้อึ่น เครือ ข่ายภาคีห รือ หน่ว ยงานต่างๆเพื่อ ไห้เกด
ประโยชน์และผลสัมฤฑยืสูงสุด
. 1 .
X
.วิเ คราะห์ป รับ ปรุง และขยายขอบเซตการมีส่วนร่วมในวงกรำงมากชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่านอย่างแท้จริง11
. ผสมผสาน(1กเ62โ3เ6) ความคุดเห็น คำแนะนำ ตลอดจนช้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกภาคส่วน และหาผลศรุปร่วมกันรวมที่งใหัทุกภาคส่วนได้ร่วมตัดสินใจ (06ด่510ท IV!ลเปกฐ)
ในการดำเนิน การต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมชองทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
ระ"ตบที่ 4: แสตงสมรรถนะระตับ ที 3 และรวมพลัง ทุก ภาคส่ว นและผตัก ตัน ให้เกิต ฺผ ลกระทบในวฺง กว้าง และเกิด ประโยชน์อ ย่างแห้จ ริง
. เป็นคัวกลาง หรือศูนย์กลางโนการรวมพคังทุกภาคส่วนและผคักคันการดำเนินการต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลกระทบ (เกากล0เ) ในวงกว้าง และเกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน
องค์กร ประชาชน หรือสังคม
1,
- วางแผนและกำหนดแนวทาง กระบวนการ และกลไกการมีส่วนร่วมซอทุทุกภาคส่วน รวมที่งประเมินศักยภาพชองทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน เพอใหัแน่ใจว่าสามารถตึงการมีส่วน
ร่ว มและศักยภาพในการตำเนิน งานต่าง ๆ ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างที่มี่ประโยชน์อย่างแท้จริง
ระตับ ที่ 5: แสดงสมรรถนะระตับ ที่ 4 และสร้า งว้ฒ ฺน ธรรมและบรรยากาศชองการมีส ่ว นร่ว มอุย ่า งแท้จ ริง เป็นระบบ และข้ง ่ย ีน
"
~
. สร้างวั^นธรรมและบรรยากาศซองการมีส ่วนร่วมให้เกิด!นภายในองค์กรอย่างเบนรูป ธรรมและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมในการตำเนินงาน
ต่างๆที่เกี่ยวช้องอย่างมีป ระสิท ธภาพสูงสด
1
. ส่งเสริม สนับสนน และตำเนินการ,อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรณรงค์ และผลักตันกระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมชองทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดผลสัมฤฑธํ่ต่อประชาชน สังคม
และประเทศชาดื้อย่างแห้จริงและยั่งยืน
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การสัง ่ส มครามรู้แ ละความเชี่ย วซาญในสายอาชีพ
(0๐1๒01๒3* ศ1'0๒5รเ0ทล1 เบา๐ฟ©ย{*๐ 3เ1ช *1X0611156- 0 ^ 6 :)
คํๆ จำกัด ความ: ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ เทือสังสมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฎิปติงาน ด้วยการศึกษา ด้นคว็าหาความรู้
พัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต่ใช้ความรู้เซิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เช้ากับการปฏิบํติงานให้เกิดผลสัมฤฑธิ้
ระดิบที 0: ไม่แ สดงสมรรถนะด้านนีอ ฟางชัด เจน
ระตับที่ ใ: แสดงความสนใจและติด ตามความรู่ใหม่ๆ ในสาซาอาชีพ ของตน/หเกี่ย วชัอ ง
. กระตือรือร้นในการศึกษาหาความร้สนฺใจเทคโนโลยีและองค์ความรู่ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
. หมั๋'นทตลองวิธีการทำงานแบบใหม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความรู้ความสามารถของตนใพัดียิ่งฃ็้น
. ติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู่ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสิบด้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏ็บัตงาน
ระตับที่ 2: แสดงสมรรถนะระตับ ที่ 1 และมีค วามรู่ในวิช าการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพ ซองตน
- รอบรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือฺองค์ความรู่ใหม่ๆ ในศาขาอาชีพซองตนและที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลกระทบต่อการปฎิบ้ติหน้าที่ของตน
. ติดตามแนวโน้มวิทยาการที่ทันสทัย แลัะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง
ระตับที่ 3: แสดงสมรรถนะระตับ ที่ 2 และสามารถนำความรู้ว ิท ยาการหรือ เทคโนโลยีใ หม่ ๆที่ไ ตํศ กษามาปรับ ใช้ก ับ การทำงาน
- เข้าใจประเด็นหลักๆ นัยสำคัญ และผลกระทบของวิทยาการต่างๆ อย่างลึก เง
- สามารถนำวิชาการ ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกตํใชํในการปฎิป้ติงานใต้
. สั่งสมความรู่ใหม่ๆ อยู่เสมอ และเล็งเห็นประโยชน์ ความสาคัญขององค์ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่องานซองตนในอนาคต
ระตับ'ที่ 4: แสดงสมรรถนะระตับ ที 3 และศึก ษา พัฒ นาตนเฮงใหมีค วามรู้ แสะความเชีย วชาญในงานมากฃึน ทังในเซิงลึก และเชิง กว้างอย่า ง
ต่อเนื่อง
* มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหลายด้าน (สหวิทยาการ) และสามารถนำความรู้!ปปรับใชีให้ปฎิซํติใตัอย่างกว้างชวางครอบคลุม
- สามารถันำความรู้เซิงบุรณาการชองตนไปใฟ้นการสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิน้ติงานในอนาคต
. ขวนซวายหาความัรู่ที่เกีย^ข้องกับงานทั้งเซิงลึกและเซิงกว้างอย่างต่อเนื่อง
ระตับที ธ: แสตงสมรรถนะระตับที 4 และสนับ สนนการทำงานของคนในองค์ก รทีเน้น ความเชีอ ฺร ชาญในวิท ยาการตัานต่าง ๆ
. สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแท่งการพัฒนาความเชี่ยวซาฌในองค์กร ด้วยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เอั้อต่อการพัฒนา
* ให้การสนับสนุน ชมเชย เมึ่อมืผู้แสตงออกลึงความตั้งใจที่จัะพัฒนาความเชี่ยวชาญในงาน
. มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี องค์ความรู้หรือวิทยาการใหม่ๆ ต่อการปฏิบติงานในอนาคต และสนับสนุนส่งเสริมให้มิการนำมา
ประยุกต!ชีในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

การไท้ค วามรู้แ ละการสร้างส้ม พนธ์
(เ^เฬฟิ๒8 0พเ6ช^6 ลเฬ ธน!!(1๒3 โ?6!ลซ0ทร!ใ!นร- โ,!(ธโ?)
01*00003311: มีพฤติกรรมที่มุ่งทั่น และตั้งใจที่จะนำภูมิปัญญา นรัตกรรม เทคโนโลยี ความเยื่อวชาญ และองค์ค รามรู้ต างๆ ไปส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ หรีอเครือข่าอ ควบดู’ไปกับการสร้าง
พัฒนา และรักษาความสัมพัน ธ์อน)เกับผู้ประกอบการ หรือ:ตัรํ่อย่าย เพี่อให้ผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย มีความรู้'ครามเข่าใจ และสามารถ น่าไปใช่'พัฒนาหน่วยงานให้มีประโยชน์ อีกทั่งเป็นการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแช่งชัน อย่างองอน
ระพับที่ อ: ไม่แ สดงสมรรถนะพัา นนออ่า งชัด เจน
ระดับที่ 1 ไ เชัา ใจความจ่า เจน ความส์าคัญ และ/หรือ แสวงหาโอกาส และช่อ งทางในการให้ค วามรู้'และการพัฒ นาเประกอบการ หรือเครือธ่ๆอ
^
. เช่าใจความจ่าเป็น แคะความสำคัญ ในการให้องค์ความรู้คำแนะนำ ภูมิปัญ ญา นรัตกรรม และเทคโนโลยีค ่างา ทเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ทรีอเครือช่าย เพี่อให้ผู้ประกอบการ หรือ เครือข่ายเกิดการ
เสริม สร้า งความรู้ ความเข้า'ไจ และสามารถนำไปไข่ไห้เกดประโยชน์ไนหน่วัยังานไต้
- แสวงหาโอกาส และย่องทางในการให้องค์ความรู้คำแนะนำ ภูมิปัญ ญา นรัตกรรม และเทคโนโลยีต ่างๆ แก่ผู้ประกอบการ หรือ เครือย่าย โดยมีเจตนาที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ หรือ เครือช่าอเกิดการพัฒ นา
ความรู้ ความสามารถ และสามารถเพี่มชดความ"ฮามารถในการแช่งํชนไต-
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ระดํป ฺท ี่ 2: แสดงสมรรถนะระตับ ที่ 1 และให้อ งค์ค รามรู้ภ ูม ิป ัญ ญา นรัต กรรม และเทคโนโลยีพ ัว ่ใ ปอย่า งกว้า ง ๆ แก่ผ ู้ป ระกอบการ หรือ เครือ ย่า ย
- ริเรํ่ม และให้อ งค์ค วามรู้ค ำแนะน่า ภูมิปัญ ญา นรัตกรรม และเทคโนโลยีต ่างๆ ทั่ว ไปอย่างกว้างๆ แก่ผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย เที่อให้ผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายสามารถนำไปปรับและประธุกคํใช่ใน
หน่วยงานให้เกิดประโยชน์
ระพับ ที่ 3: แสดงสมรรถนะระพับ ที่ 2 และปรับ เปลี่ย นเทศนิค และแนวทางในการให้ค วามรู้ และการพัฒ นาไต้อ อ่า งถูก ต้อ ง เหมาะสม และสอดคล้อ งตามความต้อ งการในการประกอบการอย่า ง
แห้จ ริง
. ปรัน เปลี่ยนเทคนิค วิธ ีก าร รปแบบ และแนวทางในการพัฒนา และการให้ความร่ไต้ถกต้อง เหมาะสม และสยตคล้องตามความต้องการ หรือการตำเนินงานทางธุรกิจชองผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายอย่าง
แห้จริง0
]
^
1
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.
' .
”
- เยื่อ มเยีย น ลงพี่นที่ และไปมาหา?เผู้ประกอบการ หรือ เครือข่ายอย่างสมำเสมอ และสามารถให้องค์ความรู้คำแนะนำ ภูมิปัญ ญา นวัตกรรม และเทคโนโสยีต่าง1 ใต้อย่างถูกต้อง เหมาะสม แและสอดคล้อง
ตามความต้อ งการของผู้ป ระกอบการหรือเครือธ่ายอย่างแห้จริง
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ระพับ ที่ 4: แสดงสมรรถนะระพับ ที่ 3 แสะเล็ง เห็น แนวโน้ม ชัอ จำกัด โอกาส หรือ คาดการณ์ เตรีย มการล่ว งหน้า เพื่อ ให้ค ำแนะน้า และแนวทางในการพัฒ นาการประกอบการไตในระยะยาว
. เล็งเห็นแนวโน้ม ข้อจำกัด ช่อบกพร่อง และโอกาส ฯลฯ ที่เป็น ผลกระทบต่อการพัฒนาและการเพี่มประสิทธิภาพในการประกอบการชองผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย และสามารถประยุกต์ และพัฒ นาองค์
ความรู้คำแนะนำ ภูม ิป ัญ ญา นรัตกรรม และเทคโนโลยีต ่างๆโด่อ ย่างถูก ต้อ ง เหมาะสม และล่งเฝึร็มการพัฒ นาการประกอบการในระยะอาว
. คาดการณ์ล ่ว งหนำอนอาจกอให้เกิด ปัญ หา อุปสรรค และโอกาสในการพฒนาและเพี่มประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความสามารถชองผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายในระยะยาว รวมทั่งดำเนินการแก่ไช พัฒนา
หรือ เตรีย มหาทางรับ มือ กับ ปัญ หาอุป ส้รรค'หรือ โอกาสนนๆ ไต้อย่างมิประสิทธ๊ภาพ
. สร้าง รัก ษา และมิความสัมพันธ์อันสื และแน่นแห็นกับผู้'ประกอบการ หรือเครือย่ายในความรับผิดชอบ รวมทั่งสามารถพัฒนา และต่อยอดความรู้นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบการอย่างแห้จริง และในระยะยาว
ระพับ ที่ 5: แสตงสมรรถนะระพับ ที่ 4 และกำหนดนโยบายและกรอบการพัฒ นาภาคธุร กิจ อุต สาหกรรมในภาพรวมไพัส อดคล่อ ์ง กับ สกาวการณ์เศรษฐกิจ และอุต สาหกรรมซองประเทศ
. กำหนดนโยบาย แผนยุท ธศาสตร์ กุล ยุท ธ์ และกรอบโทรพัฒนาผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายในภาพรวมฺอองงระเทศไต้สอดคล้องกับสภาวการณ์เศรษฐกิจ'และอุตสาหกรรมชองประเทศ และสามารถนำไป
ปฏิบ้ติใชัจริง (||ฑญ6๓6กเฮซกก) เพี่อสนับสนุนและเพี่มขีดความสามารถในการแข่งข้นทางการห้าอย่างทั่งยีน
. ปยู้กจ็ตสำนึก กระตุ้น และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานโนองค์กรตระหนัก เห็น ความสำกัญ และดำเนินการต้านการส่งเสรํผและพัฒ นาผู้ประกอบการหรือเครือข่าออย่างเป็นรุปยรรม เพี่ออกระตัขมาดรฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรมชองประเทศให้เติบโตและมีประสิทธิภาพสูงสุด
. วางแผน พัฒ นาแผนการพัฒ นา และใพัความรู้คำแนะนำ และการพัฒ นาโดยประยุกต์ 0651 ?โอ01106 ผลการวิจัย ความแ}ยาชาญ หรือประสบการณ์อันอาวนานในการกำหนดแผนงานต้านการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายไต้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และนำไปปฏิบ้ติใชัจริง (เก!ก|0ก;2’'เ3แ0ท) ไต้
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ความเขVIจฝูอ ึ่น และตอบสนองอย่า งสร้า งสรรค์
(บกง6โ51:9ท๙เท^ ?60[3|6 911(1 0โ6อ1^6 ส:6500ฟ|ถ3*- บ?( ^ )
คำจำกัด ความ: ความสามารถในการรับฟังและ!,ข้าใจบุคคลหรือสถานการฝ' และพร้อมทีจะปรับเปลยนและตอบสนองให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือกลุ่ม
คนที่หลากหลายไต้อย่างสร้างสรรค์ในขณะที่ยังคงปฏิ^งานไต้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเปาหมายที่ตั๋งใรั
ริะ ตับ ที่ฮ : ไม่แ สดงสมรรถนะด้านนอย่างซัด เจน
ระดิบ ที่ 1: มีค วามยืด หยุ่น ในการปฏิบ ํต หน้าที่
. เข้าใจความหมายของผูไตํ่ดต่อสื่อสาร และสามารถปรับการทำงานให้คล่องตัวและสอดคล้องกับความต้องการไต้
ระตับ ที 2: แสดงสมรรถนะระตับ ที 1 และเข้า ใจบุค คลหรือ สถานการณใต้ง ่ายและพร้อ มยอมรับ ความจำเป็น ทีจ ะต้อ งปรับ เปลีย น
- เต็มใจ ยอมรับ และเข้าใจความคิดเห็นของผูอี่นทั้งในเสิงเน็้อหาและนัยเฮงุอารมณ์
. เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และทำงานให้บรรลุตามเปาหมาย เมื่อสถานการณ์ปรับเปลี่ยนไป เซ่น ไต้รับข้อมูลใหม่หรือข้อคิดเห็นใหม่จาก
ผู้เสิยาชาญ
ระต้บ ที 3: แสดงสมรรถนะระต้บ ที 2 และเข้า ใจความหมายฺแ ฝงซองบุค คลและสถานการณ์แ ละเลือ กปฏิบ ้ต ๊ง านอย่างยืด หยุ่น และสร้างสรรค์
- มีวิจารณญาณในการปรับให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้า เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ้ในการปฎิ'พเงาน หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคของหน่วยงานหรือ'ยอง
องค์กร
. สามารถตีความหมายเบั้องลึกที่ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดพนของบุคคลหรือสถานการณ์ที่เกิด!น แล้วปรับตัวให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับกับแต่ละบุคคล
หรือสถานการณ์ตังกล่าวไต้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
- สามารถเลือกทางเลือก วิธีการ หรือกระบวนการมาปรับใข้กับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงไต้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อไหได้ผลงานที่ตี
ระ ตันที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 3 และใช้ค วามเข้าใจในเซิง ลึก ต่อ บุค คลหรือ สถานการณ์ผ าปรับ เปลี่ย นวิธ ีก ารดำเนิน งานให้ใต้ง านที่ม ี
ประสิทธิภาพสูงสุด
. ใข้ความเข้าใจอย่างลึก!งในบุคคลหรือสถานการณ์ต่างๆ ให้เป็นประโยชน้ในทำงานให้ใต้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
. ปรับ ฟลี่อฺน วิธีการดำเนิน งาน ระเบียบขั้นตอนหรือลักษณะการประสุานงานของหน่วยงานหรือองค์กร ให้เข้ากับแดละสถานการณ์ แต่ยังคงเปาหมายเติม
ไต้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระตับ ที่ ธ: แสดงสมรรถนะระตับ ที่ 4 และปุร ับ เปลี่ย นแผนกลสุท ธ์ท ั้งหมด เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
* ปรับแผนกลสุทธ์ทั้งหมดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เฉพาะหน่า
- มีจิตวิทยาในการใข้ความเข้าใจยูอี่นในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นพื่นฐานในการเจรจาทำความเข้าใจ หรือตำเนินงานไห้ใต้ตามภารกิจของหน่ายงาน

ความเช้า ใจพ็้น ที่แ ละการ!.มือ งท้อ งถิ่น
ค ำจำกัด ค รุา ม] มีพ ฤติก รรมและความลามารถใมุพ ุา รุเพุ่า 1ไ จ!เระซาชนฺ หืน ท รวมมุง'ระ111๓ารุเมืองไ-น™[งถุ๊พุ!ไนพืนที่1ทีรับผิด?เอ'นุ และติด ตามข้อ มู่ล 1ซ่าวสา'รุ และความเคลือ นุไ หวด่า งุๆ จอง ^
ประ?[าชิน ิ พืน หุ1และระบบก2 รแมืองในฑไอ\เถิ่นใ'แพนฐทเฆ1ผิด!}อบ'สมาเส}(1อ รวมทงสามาร!!ใข้ค วามเข้า ใจทถูภ ค้อ งนนๆ ในการให้บ ริก าร ให้ความรุ'' ความข่ว ยเหลือ คำแนะนำ การพัฒ นา หรีอ
การส่ง เสริม ในต่'วนต่า ง ๆ ที่เกยวข้อ งแก่ป ระชาชนในพนที่ท รับ ผิด ชอบใดอย่า งถูก ต้อ งเหมาะสม และมีป ระสิท ิธ ิภ าพ
ร8 ตับ'ที่ 0: ไม ่แ สดงสมรรถน ะต้า นนอย่า งทัด เจน
รสต้บ ที่ 1 ะ ตระห น ัก ถิ่ง ความสำค้ญ ฃองการมีค วามเทัา ใจที่ถ ูก ค้ฮ ง และ/ห ริอ รวบรวม ข้อ ม ูล ต่า ง ๆ ที่เ กี่ย วกับ ประซาซน พั้น ที่ และระบบการเม๊อ งท้อ งถิ่น ในพนที่ท ี' ตนเองมีค วาม
รับ ผิด ชอบ0
^
, ป้
^ ' ,"
'*
ะป้
1 1 1 1 . 3, 1515
- ตระหนัก เห็น ความสำคัญ และความจำเป็น ?!องการมีค วามรู้'และความเข้า ใจทถูก ต้อ งเกี่ย วกับ ประชา]!น พุนท และระบบการเมือ งท้อ งถิ่น ในพนททตนเองมีค วามรับ ผิด ชอบว่า จะข่ว ยให้
สามารถให้บ ริก าร ให้ค วามรู้ค วามย่ว ยเหลีอ ค า^ะน ำ การพัฒ นาหร็อ เ)ารส่ง เสริม ในด้า นต่า งา ทเก,ยวป็อ เโผู้) !!างถุก ตำง และเหมาะสม 1 5 1 1
^ 0 1 ,. ^
. รวบรวมซอมูล ข่า วสาร และรายละเอีย ดต่า ง1 ทเกยวุข่'องกับประ?!รุชพุ พนที่ และระบบการเมีอ งห้อ งถิ่น ในพนท้ท ตนโองมีค วามรับ ผิด ?!อบ เพอเป็น ข้อ มูล ที่เป็น ประโยชน์โ นการให้บ ริก าร ให ้
ความรู้ค วามข่ว ยเหลือ การพัฒ นา หรือ การส่ง เสริม ในตานตางๆ ที่เ กี่ย วซ้อ งโดอย่า งถูก ต้อ ง และเหมาะสม
ระตุ้บ ที่ 2 : แสดงสมรรถนะระตุ้บ ที่ 1 1น ,ละม ีค วาม รู้' แเะค 5ว าม เข ้า ใจ ใน เรื่อ งท ว ุๆ ไป ท ี่เ ค ูย วฺท ัอ ^บ ุ^ ระช าซ น พนที่พ ุเ ละระบบการเมือ งห้อ งถิ่น ในพนที่ท ี่ด นเองมีค วามรับ มุต ซอบ
. มีค วามเข้า ใจในเรื่อ ง!ฑไปๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับ ประชาชัน พนที่ แล::ระบบการเมืองห้องลน'ในพน'ที่'ใน'พนทฺท ี่ตนเองเมความรับผิด?!อบ เข่น ลัก ษเนะการประกอบการอาสิพ สภาพุแวดล’อมพัวไป
กพุร ตำเนิน สิว ิต ความเปิน ุอ ย ป ั^ ห าแเ^คูว ามุต ้อ งการต่า งๆ ยูน ่า ผูม ํ๋ส ่ว นใต้ส วนเลืม ุแ ^;ระ^บุก ารปกครุอ ง เป็น ต้น 1เหอให้ส ามารถให้บ ริก าร ให้ค วามรู้ค วามข่ว ยเหลือ คำแนะนำ การ
พัฒ นา หรือ การุส ่ง เสริม ในคานตาง] ทเกยวข้อ งแก่ป ระชา?[น”หรื่? เสรางประโยชน์ใ ห้แ ก่พ นททรับ ผิด ชเ)บ'^ย่า งถูก ต้อ ง และเหมา:สม 0
11
, 1, 15 11 0,
- ติด ตามซ้อ มล ข่า วสุา ร และความเคลึ๋อ นไหวต่า งๆ ซองฺป ระชาชน พนที^ และระบบการุเมีอ งท้อ งถิ่น ใพุค ูน ที่ท ี่ต นเองมืค วามรับ !!พุช ฺเคู!11แลูะ มีค ว;!มุร ู้แ ละความเข้า ใจพัว ไปนนา ที่ถ ูก ต้อ ง เที่อ
สามารถ'โคุบ ริก ^ร ใ5'ม ุ่พ ุ้ว ามรู้ ความ1?!วอเหลือ 11คำแนะนำการพ ฒ นา หรือ การส่ง เสริม ในต้า นตางๆ ที่เกี่ย วซ้อ งแก่ป ระซาซนในพนที่ท ี่ร ับ ผิด ชอบไคอย่า งถูก ต้อ ง และเหมาะสม หริอ ิส ร้าง
ประโยชน์ใ ห้แ ก่พ นททรับ ผิค ํส อบไต้อ ย่า งถูก ต้อ ง และเหมา:สม
ระตุ้บ ที่ 3: แสดงสมรรอน^ระดับ ที่ 2 และหม่น สืก 'ษา, ตุ๊ต ต^มความเคลื่อ นไห วลุ่า ง ๆ อ ย่า งใก ล้ช ิด และมีค วาม รู้' และความ เซ ้า ใจท ี่เ ฉ พ าะเจาะจง ตรงประเด็น และมีค วามสำคัญ
โดยตรงประปาซ น พนที่ และระบบการเมีย งท่อ งถนฺใ นพ นทที่ต นเองมีค วามร'บุพ ุ๊ด ชอบ
, ^ , , 1515
. มืค 'ฑมเข้า ใจมุเฉพาะเจาะจงฺ ตรงประเด็น 4และมีด วามสำกัญ โดยตรงต่อ ประ'เาชพุ15พน'โ' และระบบการเมือ งห้อ งถิ่น ในพนททตนเฮงมีค วามรับ ผิด ชอบ ตลอดจนสิก ษา ริเคราะห์ และระบุข ้อ ดี
ข้อ เสีย ต่า งๆ ทมีผ ลกร:ฑบพุ่ฐ ประชาชน พนที่ และระบบการเมอิง ทองถนิใ นพนที่ท ี่ต นเองมีค วามรับ ผิด ชอบไค้ และสุ^มมุรุ5ถ ให้บ ริก าร ให้ค วามรู้ค วามข่ว ยเหลือ คำแนะนำ การพัฒ นา หรีอ
การุส ่ง เสริม ในต้า นต่า งๆทเกี่ย วซ้อ งใด้อ ุย ่า งถูก ต้อ งเหมาะส^ และสอฺต คลอ1ง คู้บ ความต้อ งการหรือ ^!ต^]ระโยชน์แ ก,พนททรับ ผิด ฐอบุ 3. 1 5 1 5 0 1
01
. ห มุน สิก ษาค้น คว้า และติด ตามซอมูล ซฺา วสารและฐวามเคลอนไหวตางๆที่เ กี่ย วข้อ งกับ ประชาชน พนท แลุะ ระบบการุเมึอ งท้อ งถิ่น ในพุน ททตนเอฺง มีค วามรับ ผิด ุซ อบอย่า งไกล่! ต และ
สมาเสมอและสามารคุ1,ร ะ^ฐาเหตุแ ละปัจ จัย เสิง ลืก ที่ม ีค วามสำคถ!และมีผ ่ล กระทบโตยตรง'ทีข ่ว ยให้ส ามารถให้บ ริก ารให้ค วามรัค วา]ผข่ว ยเหลือ คำแนะนำ ฐารเแ^มุน าหรือ การส่ง เสริม
ต่า งๆ แก่ป ระชาซนในพนทที่ต นเองมีค วามรับ ผิด ชอบใต้อ ย่า งถูก ดอง เหมาะสม และสอดคด้อ งกับ ความต้อ งการ หรือ สร้า งประโอซนํท เกิด ความไต้เปรีย บแก่พ นฑที่ร ับ ผิด ชอบ

ระตับที่ 4: แสดงสมรรถนะชุะตับที่ 3พุยุละเช้าใจูจุตแซง จดอู่อนฺ โอกาส และข้อจำคัดต่าง 'ๆ และสามารถประยุกต์และปรํบุความเซ้าใจนั้น ๆ มาสรางประโยชน์แก่ประชาชน พนที่
แสะระ‘นบกๆรเมิองห้องถิ่นในพนททตนเฮงรับผิดซอ'น่ไต้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการอย่างแ'► เจริ2
01 11
315

- เข้า'ใจถึงปัจจัย และผลกระทบโดยตรง ^ ละโดยอ้อ ม ตลอดจนเข้า ใจจุด แข็ง ^พุอ ่แ นุ โอกาส และข้อ จำกัด ต่า งๆ ซองประชาชน พนฑ และระบบการเมือ งท้อ ง11ถิ่น ในพนททรับ ผิด ชอบ และ
สามารถประอกตํน ิล ะปรับ ความเข้! ใจนนๆ ใหเกิด ประโยชน์แ ก่ป ระชา?!นในพนที่ท ี่ร ับ ผิต ชฺอ บอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ และสอดคล้อง1กบความต้อ พุา ารอย่า งแห้จ ริง
- เสนอแนะวิธ ีก าร มุน วมุาง และผลัก ดัน การให้บ ริก าร ให ความ รู้ค วาม ข่ว ยเห เอ0คํ]าแนะนำ การพัฒ นา1หรีอ การส่ง เสริม ต่า งๆ ให้เกิด การปฎิบ ่ต โซ้จ ริง ((กาก๒เท6ก(3(เอกรู้ อย่า งเป็น ระบพุ 05
รูป ธรรม และต่อ เนองทเกิด ุป ระโอซตุ้อ ย่า งแห้จ ริง โดยรวมแก'ประชาชน และพนที่ท ี่ร ับ ผิต ชอบ โดยอาศัย การประยุก ต์ ปรับ เรื่อ มโยง และผสมผสาน (เท(อฐ!■ ล(อ) ความเซาใจประชาซน พนท
และระบบการเมือ งห้อ งถิ่น ในเสิง ลึก ทสั่ง สมมา

ระต้บ ที่ 5: แสดงสมรรถนะระคับ ที่ 4 และไซ ้ค วามเข้า ใจป ระชาซ น พนที่ และระบ บการเมีอ งท ้อ งถิ่น ไน เสิง ลึก และรอบต้า น ม ากำห น ดกลยุท ธ์ และนโยบายที่ส ร้า งประโยชน์ใ นระยะ
อาวแก่ป ระซาซน ชุมซ'มุ, แถูะ สัง คมไค้อ ย่า งมประสิท ธิภ าพ สงสุด
0
1 3 0 1 1 1 1 1
. ใซ้ค วามเข้า ใจปรุะ ชาชน พนที่ และระบบการเมือ งห้อ งถิ่น ในเสิง ิล กและรอบต้า น ตลอดจนประสบการณ์ และความเชยวซาถุ( ทสั่ง สมมาอย่า งยาวนานผากำหนดกลยุท ธ์ นโอบาย และ
แผนงานต่า งๆ ฑสร้า งประโยชน์ในระยะยาว ตลอดจนมูล ค่า เพม (บ3เนยนิซซอซ) แก่ป ระชาชน ชุม ชนและสัง คมไต้อ ย่า งมีป ๋,ระสิทธิ?!าพสุงสุด
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คำจำกัด ความ: ความสามารถในการทีจะนำเสนอทางเสือก (0|วบ0ก) หรือแนวทางแก้ปัญหา (50๒1)0ก) หรือสร้างนรัตกรรม หรือ ริเริมสร้างสรรค์
กิจกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ ที่จะเป็นประโย?!น์ต่อองค์กร
ระดับ ที 0: ไม่น .สดงสมรรถนะด้านนีอย่างชัดเจน
ระดับ ที่ 1 : สนับ"สนุนความคิดสร้างสรรค์และยอมทดลองวิธอื๋น ๆ เพื่อ มาทตแทนวิธ การที่ไ ข้อ ยู่เดิม ในการฺป ฏิบ ํต งานอยางเต็ม ใจเVละใคร่ร ู้
. เต็มใจที่จะยอมรับและปรับตัวต่อความริเริ่มสร้างสรรค์หรือสิ่งใหม่ เพี่อสนับสนุนให้หน่วยงานบรรลุเป็าหมายที่กาหนด
. แสตงควฺามสงสัยใคร่รู้และต่องการทดฺลองวิธีการใหม่ๆ ที่อาจส่งผล'ให้ปฏิบ้ติงาน'ใต้ดี!น
* เต็มใจที่จะเสาะหาและคิกษาวิธีการที่แปลกใหม่ที่อาจนำมาประยุกดํใ?!ในการปฏิใ]ติงานไต้อย่างเหมาะสม
ระดับ ฺท ี่ 2: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ ใ และสร้างสรรค์แ ละหมนปรบปิร ุงกระบวนการทำงานของตนอย่างสมาเสมอ
. หมั๋นปรับปรุงกระบวนการทำงาน?เองตนอย่างสมาเสฺมอ
. เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือร้นตอนการทำงานใหม่ๆ ที่สอดคล้องและสนับสนุนหน่วยงานให้สามารถบรรลุเป็าหมายไต้อย่างมีประสิทธิภาพมาก!น
ระดับ ที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 2 และคดนอกกรอบเพื่อ ปรับ เปลี่ย นการดำเนิน งานใหม่ในหน่ว ยงานเพี่อ ให้ง านมีป ระสิท ธิภ าพ
. ประยุกดํให้ประสบการถไนการทำงานมาปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน ให้เห้ากับสถานการถ! แต่ยังคงเป็าหมายไต้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
. ไม่จำกัดตนเองอยู่กับแนวคิดตั้งเติมที่ให้กัน พร้อมจะทดลองวิธีการใหม่ๆ มาปรับแกไ?!ระเบียบร้นตอนการทำงานที่ล้าสมัย เพื่อเพิ่มประสทธิภาพซอง
หน่วยงาน
. นำเสนอทางเสือก (0ก?๒ก) หรือแนวทางแก้ปัญหา (ร0เน?10ท) ในงานของตนอย่างสร้างสรรค์ก่อนที่จะปรึกษาผู้บังตับบัญ?!า
ระดับ ที่ 4: แสตงสมรรถนะระดับ ที่ 3 และสร้า งสรรค์ส ิ่ง ใหม่ๆ ในองค์ก ร ...................
. ประอุกดํให้องค์ความรู้ ทฤษฎี หรือแนวคิตที่ไต้รับการยอมรับมาเสนอทางเลือก (อกชจก) หรือแนวทางแก้ปัญหา (ร0เนฃ0ก) ในการพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพสูง!น
. ริเริ่มสร้างสรรคแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิใ]ติงานหรือดำเนินกฺารต่างๆ ให้องค์กรสามารถบรรลุพันอกิจไต้อย่างมีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพสูงซนโดย
แนวทางใหม่ๆ หรือ ธ68? โ’X 30ซ06 นํ้อาจมีฮยู่แล้วในองค์กรอี่นๆ ตั้งภาคร้ฐหรือเอกซน และตั้งในและต่างประเทศ
ระดับที่' 5: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 4 และสร้างนรัต กรรมในระบบอุต สาหกรรมชองประเทศโดยรวม
. คิดนอกกรอบ พิจารณาสิ่งต่างๆ ในงานด้วยบุมมองที่แตกต่าง อันนำไปสู่การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น หรือการสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอต้นแบบ สูตร
รูปแบบ วิธี ตลอดจนองค์ความรูใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและเป็นประโยซนํต่อระบบอุตสาหกรรมหรือสังคมและประเทศซฺาติโดยรวม
. สันับสนนใหุ้เกิดบรรยากาศแท่ง"ความคิดสร้างสรรคํ้หรือสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจในองคกร ด้วยการให้การสนับสนุนทางทรัพยากร หรือจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ทื้จะ?!วยกระคุ้นให้เกิดการแสดงออกทางความคีตสร้างสรรค์

-
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ความคิด สร้า งสรรค์

/ช 3

V.จ?^ 1เ1^เ1 ทพุ'01๓®ชษฟ๓แ•รน15แ2เม 81,(โแ&011(1832868:&

ความ ละเอีย ด รอบ คอบ และความ ถูก ต ้อ ง,อ องงาน
(/เผะแโล0^ ลทง! 0๗ 6โ- /\0)
คุาจำกิด คฺว าม: ความพยายามที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถั๋วนตลอดจนลดข้ฅบกพร่องท็ฅาจจะเกิดธึน รวมถุง'การควบคุมตรวจตราให้งานเป็นไปต'าม๊ผ■ ผน
ทวางไว้อย่างถูกต้องชัดเจน
ระดับ ที่ 0ะ ไม่แ สดงสมรรถนะด้านนั้อ ย่างชัด เจน
ระตบที 1•.ตองการหำงานให้ถ ูก ต้อ งและชัด เจน
. ตั้งใจทำงานให*ถูกต้อง สะอาดไ,รียบร้อย
.ละเอียดถี่ถ ้วนในัก ารปฏิบ ัต ิต ามธนตอนการปฏิบ ัต ิงานกภระเบียบที่วางไว้
. แส,ดงอุปนิสัยร้กความเปนระเบียบเรียบร้อยที่งในงานและไนส,ฤาวะแวดล้อมรอบต้ว อาทิ จิตระเบียบโต๊ะทำงาน และบริเวณหน่วยงานที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่
ริเริ่มหรอร่วมตำเนินกิจกรรมเพี่อความเป็นระเบียบของสถานที่ทำงาน อาทิ กิจกรรม 5 ส. ต้วยความสมัคร'ไจ กระสือริอร้น ฯลฯ
ระดับ ที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 1 และตรวจทานความถูก ต้อ งของงานที่ต นร้บ ผิด ชอบ
- ตรวจทานความถูกต้องของงานอย่างละเฮียตรอบคอบ เพี่อใหงานมีความถูกต้องสูงสุด
. ลตชัอผิดพลาดทีเคยเกิดขนแล้วจากความไม่ตั้งใจ
ระต้บ ที่ 3: แสตงสมรรถนะระตั้บ ที่ 2 และดูแ ลความถูก ต้อ งฺข องงานที่งของตนและผู้อ ื่น (ที่อ ยู่ในความร้บ ผิด ชอบของตน)
.ตรวจสอบความถูกต้องโดยรวมของงานของต้นเองเพี่อมเห’มข้อผิดพลาดประสุาร],ตๆเลย
. ตรวจสอบความถูกต้องโดยรวมอองงาน,ผูไอื่น (ยูใต้บังต้บบัญชา หวือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของภายในหน่วยงานหรือองค์กร) โดยอิงมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หรือกฎหมาย ข*อบังคับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับ ที่ 4: แสดงสมรรถนะระต้บ ท็่ 3 และกำกับ ฺต รวจสอบขุน ตอนการปฏิบ ํต ุง านโดยละเอีย ด
[
' "
. ตรวจสอบว่าผู้อื่นปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่วางไว้หรือไม่ให้ความเห็นและ!แนะให้ผู่อื่นปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่วางไว้ เพี่อความถูกต้องของ
งาน
. ตรวจสอบความก้าวหน้าและความถูกต้อง/คุณภาพของผลลัพธ์ของโคุรงการดูามกำหนดเวลาที่วางไว้ 1
. ระบุข้อบกพร่องหรือข้อมูลที่ขาดหายไป และกากับดูแลให้หาข้อมูลเพี่มเติมเพี่อให้ไต้ผลลัพธ์หรือผลงานที่มีคุณภาพตามเกณห้ที่กำหนด
ระดับ ที่ 5: แสดงสมรรถนะระดํบ ที่ 4 และสร้างความซดเจนชองความถูกต้อ งและคุณ ภาพของขนตอนการทำงานหรือ ผลงานหรือ โครงการโดย
ละเอีย ด
*
1
1
,,
- สร้างความชัดเจนชองความถูกต้องและคุณภาพของขั้นตอนการทำงานหรือผลงานหวือโครงการโตยละเอียดเพี่อควบคุมให้ผู่อื่นปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ทำงานที่วางไว้อย่างถูก,ต้องและเกิดคุวาม่โปร่งใสตรวจสอบได้
1,
"
. สุร้างระบบและ,วิธีการที่สามารถกำกับตรวจสอบความก’าวหน้าและความถูกต้อง/คุณภาพของผลงานหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผู้อน หรือหน่วยงาน
อื่น ไต้อย่างสมำเสมอ
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จิต สำนึก และรบผิด ชอบต่อ สิ่งแวดล้อ ม
(|ะกVIโ011016ก(ฝืเ 8©500ก5แม่แ *}'- ฅ ? )
ตำจาก'ตคราม: การมีจิตสำนึก คระหนั่ก ให้ความสำคัญ และมีค'วามรับผิดชอบตอสังคม และสิงแวดล้อม รวม')๚ง่มีความมุงมุ่น และทุ่มเทที่จะอนุรักษ์ และรักษาสิงแวดล้อม สังคม
และชุมชนใ'ค้น่าอย่ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฎิบติงานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม และสิงแวดสัอม?เององค์กรอย่างเต็มท เพี่อเกิดประโย?!น์ต่อ่ชุมชน
สังคม และสิงแวดล'อมโดยรวม
ระดับ ที 0: ไม่แสตงสมรรถนะด้!นนีอ ย่าง'ซัด เจน
ระดับ ที่ ใ: แสดงความสนใจ ติระหนัก และเห็น ความสำคัญ ประโยชน์ช องการอนุร ัก ษ์แ ละการรัก ษาสิง แวดล้อ ม
. ตระหนัก หรือมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม หรือสิงแวคุล้อมิตามนโยบายชององค์กรที่กำหนดใว้
. เห็นความสำคัญและประโยชน์ธฮงกิจกรรม/โครงการเพี่อสัเคมหรือสิงแวดล้อมชององค์กร
. เห็น คุณ ค่าและความจำเป็น ซองการอนุรักษ์ และการรักษาสิงแวดล้อม
ระดับ ที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบห 1 และแสวงหาโอกาสในการ.มีส ่ว นร่ว มในการอนุร ัก ษ์แ ละการรัก ษาสงแวดล้อ ม
• แสวงหาโอกาสและเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการรักษาสิงแวดล้อมชองหน่วยงานองค์กรชุมชน หรือสังคม
^
. ไห้ความร่วมมีอ เข้าร่วม หรือเป็นส่วนหนึ่งชองุกิจกรรม/โครงการต่างๆ ทางสังคมหรือสิงแวดล้อมชอ่งองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ อย่างเต็มใจ และปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด
ค้านการอนุรักษ์และการรักษาสิงแวดล้อมไหน่าอยู่,และปลอดภัย^
^ 1
- อาสาและแสดงความภาคภูมิใจและความพึงพอใจทใค้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพี่อสังคมหรือเพอสิงแวดล้อมชององค์กร (โดยไม่ค้องร้องชอ)
ระดับ ที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 2 และกระค้น และสร้า งแรงจูง ใจให้ผ ู่อ ี่น เห็น คิ'ฑิมิส ำคัญ ประโยชิน ?เองกิจ กรรมโครงการ หรือ นโยบายค้านการอนุร ัก ษและการ
รัก ษาสงแวดล้อ ม
1
1
”
"
]
. กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู่อี่นเห็นความสำคัฌแฤะประโยชน์ชองกิจกรรม โครงการ หรือนโยบายเพอสังคม และสิงแวดล้อม หรือค้านการอนุรักษ์และการรักษาสิงแวดล้อม
ตลอดจนการตแลรักษาชุมชน หรือสังคมให้น่าอคู เพี่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจ^ย่างแห้จริง 1
1
. พัฒ นา และปรบปรุงระบบ วิธีการ และแนวทางการดำเนินกิจกรรม/โครงการเพี่อสังคม หรือสิงแรดล้อม หรือการอนุรักษ์และการรักษาสิงแวดล้อม การดูแลรักษาชุมชน หรือ
สังคมฺโนเข้งสร้างสรรค์
^
^ ๙
. เป็นกำสัเสำดัญในการผลักดันให้เกิดกิจกรรม/โครงการเพี่อสังคม หรือสิงแวดล้อม หรือการอนุรักษ์และการรักษาสงแวดล้อม การดูแสรักษาชุมชน หรือสังคมชององค์กรอย่าง
เป็นรูปธรรม
ระดับ ที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 3 และศรัท ธา และสนับ สนุน กิจ กรรม โครงการ ห้ร ่อ นโยบายเพี่อ สัง คม และสิง แวดล้อ มอย่า งเต็ม คัก ยภาพ
”
. ยืนหยัด สนับศนุนการตัดสินใจที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมิใทย หรือสิงแวดล้อมโดยรวม ถึงแม้จะคนส่วนใหญ่จะไม่สนับสนุน หรืออาจจะต้องทำให้หน่วยงานชองตนค้อง
เสียประโยชน์ในระยะแน่
1
’
.4
. ส์อสาร และถ่าอฺทอดวิสัยทัศน์ค้านสังคุมและสิงแวดล้อมของหน่วยงานคัวยรืธีสร้างแรงบันดาลใจ แคะความร่วมแรงร่วมุใจให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยง]นบรรลุวิสัยทัศน์นน
. คิดนอกกรอบ นาเสนอความคิดใหม่เที่อใข้กำหนดนโยบายค้านสังคม และสิงแวดล้อม เพี่อประโยชน์ต่อสังคมไทยหรือสิงแวดล้อมโดยรวม อย่างทไม่มีผุใตคิดมาก่อน
ระดับ ท ธ: แสดงสมรรถนฺะ ระดับ ที 4 และเป็น ุผ ู้น ำ'ทฺม ีบ ทบาทสำคัญ ในงานเพ็อ สัง คม และสิง แวดล้อ ม
- มีบทบาทสำคัญในงานเพี่อสังคม ชุมชน และสิงแวดล้อม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นประโยชน์เพี่อสังคม ชุมชน และสิงแวดล้อม เพี่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระค้บในองค์กรมี
ควา^ม่ง มน 1ยึตัมํ่'น และรับผิดชอบ^อ!![มชน สังคมไทย และสิงแวดล้อมอยู่างเป็นรูปธรรม 1
1 ^ 0,
.
, V
~
^ 0' ^ ,
. เป็นที่ร4จักอย่างกว้างชวางในแวดวงทเกยวข้องกับกิจกรรมเพี่อสังคม และสิงแวดล้อม และเป็นแบบอย่างทตี (ก0เ6 ฬ0ช0เ) ในองค์กรค้านการพัฒนา และรักษาสงแวดล้อมใน
สังคมโทยใหน่าอยู่

^0

ศิล ปะการโน้ม น้า วจูง ใจ
(00๓ ๓ 1๓ 103*100 & เกศม6 0 0 ๒ ^ - 0 เ)

คำจำกัด ความ: การใช้วาทศิลปัและกลยุทธ์ต่างๆ ในการสื่อสาร เจรจา โน้มน้าวเพื่อให้ผู้อื่นตำเนินการใดๆ ตามที่ตนหรือหน่วยงานประสงค์
ระตบที่ 0: ไฝแสตงสมรรถนะต้านนั้ฮ ย่างชัด เจน
ระต้บที่ 1 ะ นำเสนฮชัอ มูล อย่างตรงไปตรงมา
- นำเสนอซ้อมูล อธิบาย ชแจงรายละเอียดแก่ผู้ฟังอย่างตรงไปตรงมาโดยอิงอ้อมูลพื่มีอยู่ แต่อาจยังมิไดัมีการปรับใจความและวิธีการให้สอดคล้องกับความ
สนใจและบุคลิกล้กษ'ณะของผู้ฟัง

-

120

ระดับ ที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 1 และเจรจาโน้ม น้า วใจโดยอาศัย หล้ก การและเหตุผ ล
* เตรียมการนำเสนอข้อมูลเป็นอย่างตี และใช้ความพยายามเจรจาโน้มน้าวใจโตยยกหลักการและเหตุผลพื่เกี่ยวข้องมาประกอบการนำเสนออย่างมีขั้นตอน
- ใข้ความพยายามเจรจาโน้มน้าวใจโดยยกหลักการและเหตุผลที่เกี่ยวข้องมาอธิบายประกอบการนำเสนออย่างมีขั้นตอน

(0 ^)
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-

ระดับ ที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 2 แสะเจรจาต่อ รองหรือ นำเสนอข้อ มูล โดยปรับ สารให้ส อดคล้อ งกับ ผู้ฟ ังเป็น สำดัญ
. ประยุกตํใช้ความเข้าใจ ความสนใจอองผู้ฟังให้เป็นประโยชนในเจรจาเสนอข้อมูล นำเสนอหรือเจรจาโดยคาดการถ!ถึงปฏิกิริยา ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ฟัง
เป็นหลัก
. สามารถนำเสนอทางเลือกหรือให้ข้อสรุปในการเจรจายันเป็นประโยชน์แก่ที่งสองฝ่าย
ระดับ ที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 3 และใช้ก ลยุท ธ์ก ารสื่อ สารจูง ใจทางอ้อ ม
* ใช้ความเข้าใจบุคคลหรือองค์กรให้เป็นประโยชน์โดยการนำเอาบุคคลที่สามหรือผู้เสียวชาญมาสนับสบุ,นให้การเจรจาโน้มน้าวจูงใจประสบผลสำเร็จหรือมี
นํ้าหนักมากยิ่งฃั้น
* ใช้ทักษะในการโน้มน้าวใจทางอ้อม เพื่อให้ได้ผลสัมฤฑอิ้ดังประสงค์โดยคำนึงถึงผลกวะทบและความรู‘สึกอองผู‘อื่นเป็นสำคัญ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระต้บ ที่ 4 และใช้ก ลยุท ธ์ท ี่ช ับ ช้อ นในการจูง ใจ
* สร้างกลุ่มแนวร่วมเพื่อสนับสนุนให้การเจรจาโน้มน้าวใจมีนํ้าหนักและสัมฤทธิ้ผลใตํดียิ่งเน
* ประยุกตํใข้หลักจิตวิทยามวลชนหรือจิตวิทยากลุ่มให้เป็นประโยอน้ไนการเจรจาโน้มน้าวจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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คำจำกัด ความ; ความสามารถในการคิดค้น ออกแบบุ และสร้างสรรค์สิงใหม่ๆ ทีแปลกและแตกต่างไปจากเดิม โดยการมุ่งเน้นพัฒนาและสร้างสรรค์สิงใหม่ๆ ทีเป็น
ประโยชน์ในระยะยาว และยิงยืนให้แก่ประซาซน พื่นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม
ระดิบที 0: ไม่แสดงสมรรถนะค้านน็อย่างชัดเจน
ระดินที่ 1: ตระหนกถึงความสำศัฌและประโยชน์ของการพัฒนาและการสร้างสรรค์ศงต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาซูน พนที่ หรือท้องโเนที่รับผิดชอบ
. ตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเแน และประโยชน์ซองการพัฒนา และการสร้างสรรค์สิงต่างๆ ทเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาซน พนที่ หรือทองถิ่นที่รับผิดซอบุ
. หมั่น แสวงหาย่อ ง'หาง และโอกาสอย่า งสมํ่า เสมอใน การเข้า ไปมีย ่ว น ร่ว มใน การพ ัฒ น า และการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ประชาชน พนฑ หรือท้องถิ่นที่
รับผิดชอบ
ระดับที 2: แสูตงสูมรรถนะร,ะดังุชุที 1 และกล้าเสนอความคิดเห็นใหม่ และเช้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆให้แก่
ประชาซน พนที่ หรือห้องถิ่นที่ร้บผิดซอน
. กล้านำเสนอความคิดเห็น แนวทาง และวิธีการที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ แตกต่าง และหลากหลายที่ก่ฮให้เกิดการพัฒนาแสะการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ให้แก่
ประชาชนุ พั๊นุที่ หรือห้องถิ่นที่รับฺผิดชอบ
,
^
1, ,
. เช้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ให้แก'ประซาซน หนที่ หรือท้องถิ่นฑรับสิตชอบอย่างสมาเสมอ
ระดับที่ 3*. แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 แลุะพัฒนาและสร้างสรรฺคป็ระโยชน์ใหแก่ประชาชน พนที่ หรือห้องถิ่นที่รับผิดชอบในระยะสั้นฺ
- พัฒนฺา แดูะสร้างศรรค์ประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนที่ หรือท้องถิ่นที่,รับผิดชอบในระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ หรือยกระดับคุณภาพของพั๊นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
ให้เพิ่มสูงปีน,เซ่นระบบสาธารณูปโภค การศึกษาสาธารณสุข สิ่งแวดลอมการพัฒนา/การส่งเสริมอาสิพ เป็นต้น
''1
- ปรับปรุง/,เปลี่ยนแปลงกระบวนการ หรือวิธีการใหม่ๆ ในพัฒนา และการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนท หรือท้องถิ่นทรับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชน พนที่
หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบไต้รับประโยชน์และมีประสิทธภาพสูงขน
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดิบที่ 3 และพัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประชาชน พื่นที่ หรือห้องถิ่นที่รับผิดชอบในระยะกลางฺ
. พัฒนาและสร้างสุรรค์ประโยชน์ให้กบประซาซน พื่นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบในระยะกลาง โดยต่อยอดจุดแข็ง ลดจุดอ่อน และสร้างมูลค่าเพํ่ม (Vลเบ© /ฬช©ช)
ให้แก่ประชาชน พนที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบอย่างแท้จรง
’
"
* คิตนอกกรอบสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หรือน์ๅเทคโนโลยีสมัยใหม่เช้ามาประยุกต่ใซ่ให้เหมาะสมกับประซาซน พนที่ หรือท้องถิ่นทรับผิดชอบ เพอให้เกิดประโยชน์ และ
สร้างความไต้เปรียบ (พับV^|า1ฮฐ6) ของพื่นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิตซอบ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประซาซน พนที่ หรือห้องถิ่นฺที่รับผิดชอบโนระยะยาว
~
. พัฒนาและสร้างสรรค์ปรุะโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ประชาซน พื่นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ จนไค้รับการยกย่องแสะเป็นต้นแบบ
ที่ดีแก่พื่นที่หรือท้องถิ่นอื่นๆ
, ' * 1 ,
^
1
- ศึกษาศักยภาพของประชา,ซน พํ้นที่ หฺรือ,ท้องถิ่นที่รัชผิดชอบในปัจจุบัน รวมทั้งประเมินศักยภาพในอนาคต เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์อย่างยั่งยืนและระยะ
ยาว ให้แก่ประซาซน พนที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ

-
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สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ข องท้0งถิ่น

