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ค าน า 
 
 คู่มือสมรรถนะส ำหรับขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินน้ี จดัท ำข้ึนเพื่ออธิบำยควำมหมำย
ของสมรรถนะและอธิบำยรำยละเอียดของระดับสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับขำ้รำชกำร ส่วน
ทอ้งถ่ินตำมท่ี สปร. ไดท้ ำกำรวิจยั และรำยงำนกำรวิเครำะห์และกำรจดัท ำตน้แบบสมรรถนะ 
(Competency Model) ของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน ตำมโครงกำรศึกษำวิจยักำรปรับปรุงระบบ
จ ำแนกต ำแหน่งและค่ำตอบแทนของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อจะได้เป็นแนวทำงส ำหรับ
ผูป้ฏิบติังำนดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในกำรก ำหนดสมรรถนะ
ท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งต่ำงๆ โดยไดจ้ดัท ำเป็นรวม 3 เล่ม ไดแ้ก่  
 1. คู่มือสมรรถนะหลกั 
 2. คู่มือสมรรถนะประจ ำผูบ้ริหำร  
 3. คู่มือสมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน 
 ส ำหรับคู่มือ “สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน”  เ ล่มน้ี  ได้จัดท ำ ข้ึนโดยมี
วตัถุประสงค ์เพื่ออธิบำยควำมหมำยของสมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน (ส ำหรับประเภททัว่ไป 
และประเภทวชิำกำร) โดยมีสมรรถนะทั้งหมด 22 สมรรถนะ  
   เพื่อให้ผูท่ี้ปฏิบติังำนดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดศึ้กษำท ำควำมเขำ้ใจ และใชป้ระกอบกำรก ำหนดสมรรถนะประจ ำต ำแหน่ง
งำน ก ำหนดพฤติกรรมบ่งช้ี และก ำหนดระดบัสมรรถนะให้เป็นไปอย่ำงถูกตอ้งตำมค ำจ  ำกดั
ควำมของสมรรถนะท่ีจะได้มีกำรน ำมำใช้ในระบบจ ำแนกต ำแหน่งใหม่ของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถ่ิน (ระบบแท่ง) ใหเ้ป็นไปอยำ่งถูกตอ้งและเป็นมำตรฐำนเดียวกนั 
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บทน า 
 ดว้ยมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งใหม่ตำมระบบแท่ง (Broadband) ท่ีจะน ำมำใชก้บั
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน จะมีกำรก ำหนดตำมสำยงำนท่ีไดมี้กำรยบุ หรือเพิ่มสำยงำน โดยจะมีกำร
ก ำหนดรูปแบบมำตรฐำนเพื่อจดัท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งใหม่ โดยใช้วิธี Role Profiling          
เป็น 3 ส่วน ซ่ึงจะคลำ้ยคลึงกบัของขำ้รำชกำรพลเรือน ประกอบดว้ย 
 ส่วนท่ีหน่ึง หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ (Key Accountabilities) จะเป็นกำรก ำหนดว่ำ
ต ำแหน่งงำนนั้น จะตอ้งบรรลุผลส ำเร็จดำ้นใดบำ้ง จึงจะถือว่ำบรรลุวตัถุประสงคข์องงำนประจ ำ
ต ำแหน่งนั้น 
 ส่วนท่ีสอง กรอบคุณวุฒิ (Knowledge and Experiences) จะเป็นกำรก ำหนดว่ำผูท่ี้
จะมำด ำรงต ำแหน่งงำนนั้น ตอ้งมีคุณสมบติั เชิงคุณวฒิุกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในระดบัใดท่ี
จ ำเป็นและเพียงพอแก่กำรปฏิบติังำนประจ ำต ำแหน่งใหส้ัมฤทธิผล ไม่ต ่ำหรือสูงเกินควำมจ ำเป็น
ของระดบังำนในต ำแหน่งนั้น 
 ส่วนท่ีสำม กรอบควำมรู้ ทกัษะ และสมรรถนะ (Skills and Competencies) จะ
เป็นกำรก ำหนดว่ำต ำแหน่งงำนต่ำงๆ ตอ้งกำรควำมรู้ ทกัษะ และสมรรถนะแบบใดท่ีจ ำเป็นใน
กำรปฏิบติังำนใหไ้ดผ้ลงำนท่ีดี 
 ดงันั้น เพื่อให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถ่ินปฏิบติังำนอย่ำงมีคุณภำพ จึงได้มีกำรก ำหนด
ตน้แบบสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อใช้เป็นแนวทำงก ำหนด
สมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งงำนข้ึน โดยในแต่ละสมรรถนะจะตอ้งมีกำรก ำหนดพฤติกรรม
บ่งช้ี หรือตวัอยำ่งพฤติกรรม เพื่อแสดงสมรรถนะท่ีเหมำะสมของแต่ละระดบั เพื่อใหก้ำรก ำหนดตวั
บ่งช้ีพฤติกรรมหรือตวัอย่ำงพฤติกรรมเป็นไปอย่ำงถูกตอ้งตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดข้ึน จึงจดัท ำคู่มือ
กำรก ำหนดสมรรถนะข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน “คู่มือสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน” โดยมี
จุดมุ่งหมำย เพื่ออธิบำยค ำจ  ำกัดควำมของสมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำนและรำยละเอียดของ
สมรรถนะในแต่ละระดบั เพื่อให้ผูท่ี้ปฏิบติังำนดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดศ้ึกษำท ำควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัสมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน
ทั้ง 22 รำยกำร และใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดสมรรถนะดงักล่ำวไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและเป็น
มำตรฐำนเดียวกนั โดยจะไดอ้ธิบำยค ำจ  ำกดัควำมในแต่ละระดบัว่ำมีรำยละเอียดและจุดเน้น
อยำ่งไร เพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจ 
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 สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน หมำยถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีก ำหนด
เฉพำะส ำหรับสำยงำนหรือกลุ่มงำนท่ีปฏิบติั เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมใหข้ำ้รำชกำรทอ้งถ่ินใน
สำยงำนหรือกลุ่มงำนนั้นๆ มีพฤติกรรมท่ีเหมำะสมแก่กำรปฏิบติังำนให้สำมำรถปฏิบติังำนใน
หนำ้ท่ีท่ีรับผิดชอบไดอ้ย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพสูงสุด โดยสมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน 
ประกอบดว้ย 
 1. กำรคิดวเิครำะห์ 
 2. กำรคน้หำและกำรจดักำรฐำนขอ้มูล 
 3. กำรแกไ้ขปัญหำแบบมืออำชีพ 
 4. ศิลปะกำรโนม้นำ้วจูงใจ 
 5. กำรใหค้วำมรู้และกำรสร้ำงสัมพนัธ์ 
 6. กำรแกไ้ขปัญหำและกำรด ำเนินกำรเชิงรุก 
 7. กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 8. กำรบริหำรทรัพยำกร 
 9. กำรวำงแผนและกำรจดักำร 
 10. กำรวเิครำะห์และกำรบูรณำกำร 
 11. ควำมละเอียดรอบคอบและควำมถูกตอ้งของงำน 
 12. กำรยดึมัน่ในหลกัเกณฑ ์
 13. กำรสร้ำงใหเ้กิดกำรมีส่วนร่วมในทุกภำคส่วน 
 14. ควำมคิดสร้ำงสรรค ์
 15. กำรมุ่งควำมปลอดภยัและกำรระวงัภยั 
 16. กำรก ำกบัติดตำมอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 17. กำรสั่งสมควำมรู้และควำมเช่ียวชำญในสำยอำชีพ 
 18. กำรควบคุมและจดักำรสถำนกำรณ์อยำ่งสร้ำงสรรค ์
 19. จิตส ำนึกและรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 20. ควำมเขำ้ใจพื้นท่ีและกำรเมืองทอ้งถ่ิน 
 21. สร้ำงสรรคเ์พื่อประโยชนข์องทอ้งถ่ิน 
 22. ควำมเขำ้ใจผูอ่ื้นและตอบสนองอยำ่งสร้ำงสรรค ์
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มิตต่ิางๆ ของสมรรถนะที่ต้องค านึงถงึ 
  กำรพิจำรณำระดบัสมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน ควรตอ้งถึงมิติ (Dimension) ของ
ระดบัท่ีแตกต่ำงกนัไปของแต่ละสมรรถนะ โดยมิติท่ีมกัใชใ้นกำรพิจำรณำระดบัสมรรถนะมี 4 มิติท่ี
มีลกัษณะเฉพำะของแต่ละมิติ มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 1. ระดั บความ เ ข้ม ข้น  หรือความสมบูร ณ์ของกิจกรรม  (Intensity or 
Completeness of Action) เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมตั้งใจท่ีทุ่มเทลงไป และควำมสมบูรณ์
ของกำรกระท ำท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหค้วำมตั้งใจนั้นเป็นจริง  
 ตัวอย่าง  
  สมรรถนะ “กำรแกไ้ขปัญหำแบบมืออำชีพ” ” ควำมเขม้ขน้หรือควำมสมบูรณ์
ของพฤติกรรม ไดแ้ก่ กำรกระตือรือร้นในกำรศึกษำหำควำมรู้หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ ในระดบัท่ี 1 
ไปจนถึงกำรวิเครำะห์ขอ้มูล และหำเหตุผลตำมแนวคิด และหลกักำรในวชิำชีพในระดบัท่ี 2 และ
วำงแผน และทดลองใชว้ธีิกำร องคค์วำมรู้ หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ ในระดบัท่ี 3 เป็นตน้ 
 2. ระดับของผลกระทบ (Size of Impact) หมำยถึงผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรกระท ำ   
ซ่ึงอำจหมำยถึงทั้งบุคคลท่ีรับกำรประเมิน บุคคลอ่ืน กลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนรำชกำร องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขนำดของโครงกำร หรือขอบเขตควำมรุนแรงของปัญหำ  เป็นตน้  
 ตัวอย่าง  
 สมรรถนะ “กำรยึดมัน่ในหลกัเกณฑ์” ระดับของผลกระทบ ได้แก่ กำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีดว้ยควำมโปร่งใส ถูกตอ้งทั้งตำมหลกักฎหมำยระเบียบขอ้บงัคบัในระดบัท่ี 1 ไปจนถึง
กำรไม่บิดเบือน ใหต้นเอง หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชำหรือคนรู้จกัหรือหน่วยงำนหำกมีกำรด ำเนินกำร
ท่ียอมรับไม่ได ้ในระดบั 2 และเพิ่มระดบัผลกระทบจำกกำรยึดหมัน่ในหลกัเกณฑ์ท่ีอำจสร้ำง
ศตัรูหรือก่อควำมไม่พึงพอใจใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือเสียประโยชนใ์นระดบั 4 เป็นตน้ 
 3. ระดับความซับซ้อนของพฤติกรรม  (Complexity) หมำยถึงกำรน ำปัจจัย
หลำกหลำยมำพิจำรณำตดัสินใจ ตั้งแต่ส่ิงของ บุคคล ขอ้มูล แนวคิด หรือสำเหตุต่ำงๆ ซ่ึงเป็นกำร
แสดงถึงสมรรถนะของสมรรถนะบำงประเภท ส่วนใหญ่จะพบพฤติกรรมน้ีในสมรรถนะกลุ่ม
ควำมคิด  
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 ตัวอย่าง 
 สมรรถนะ “การคิดวิเคราะห์และบูรณาการ” เป็นควำมสำมำรถในกำรคิด
วเิครำะห์ท่ีซบัซอ้น เร่ิมตั้งแต่นอ้ยจำกกำรวเิครำะห์ปัญหำ อุปสรรค มำแตกเป็นประเดน็ยอ่ยๆ ใน
ระดบั 1 และเพิ่มมำกข้ึนในระดบั 2 ระดบั 3 โดยสำมำรถประยุกตท์ฤษฎีหรือแนวคิดท่ีซบัซอ้น 
มำแยกแยะขอ้ดีขอ้เสียในกำรปฏิบติังำนขององคก์ร เป็นตน้ 
 หรือ สมรรถนะ “ความคิดสร้างสรรค์” ควำมซับซ้อนเร่ิมจำกกำรยอมรับและ
ปรับตวัต่อส่ิงใหม่ หรือกำรแสดงควำมสงสัยใคร่รู้ในระดบั 1 ไปจนถึงควำมซับซ้อนท่ีเพิ่มมำก
ข้ึนในระดบั 2 ระดบั 3 โดยสำมำรถปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนหรือกำรประยุกต์องคค์วำมรู้ 
ทฤษฎี แนวคิด มำเสนอทำงเลือกหรือสร้ำงสรรคแ์นวทำงใหม่ๆ ในกำรท ำงำน เป็นตน้  
 4. ระดับของความพยายามที่ใส่ลงไป (Amount of Effort) หมำยถึงปริมำณของ
ควำมพยำยำมท่ีใส่ลงไป หรือปริมำณเวลำท่ีทุ่มเทลงไปในกำรท ำงำน  
 ตัวอย่าง 
 สมรรถนะ “การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล”  เร่ิมตั้งแต่ระดบั 1 ซ่ึงเป็น
ควำมพยำมในกำรหำขอ้มูลโดยกำรถำมจำกผูเ้ก่ียวขอ้งและแสดงผลขอ้มูลเบ้ืองตน้ได ้แลว้ใช้
ควำมพยำยำมมำกข้ึนในระดบั 2 ในกำรสืบเสำะปัญหำสถำนกำรณ์อยำ่งลึกซ้ึงกว่ำกำรตั้งค  ำถำม 
และใชค้วำมพยำมในเชิงลึกมำกข้ึนในระดบั 3 โดยกำรคน้หำหรือสอบถำมเจำะลึกเพื่อหำขอ้มูล
อยำ่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้ขำ้ใจในเชิงลึกมำกข้ึน เป็นตน้ 
 

 กำรน ำตน้แบบสมรรถนะไปใช้ ปัญหำอำจจะเกิดในกรณีของกำรน ำเหตุกำรณ์ใน
กำรท ำงำนจริงมำเปรียบเทียบกบัระดบัของสมรรถนะ เช่น กำรคน้หำหรือสอบถำมเจำะลึกเพื่อ
หำขอ้มูลอยำ่งต่อเน่ืองนั้น หำกผูรั้บกำรประเมินไม่ไดแ้สดงควำมพยำยำมในกำรวำงระบบสืบคน้
ในเชิงลึกอย่ำงต่อเน่ือง ก็ไม่อำจถือว่ำผูรั้บกำรประเมินได้สมรรถนะเร่ืองกำรคน้หำและกำร
บริหำรจัดกำรข้อมูลในระดับท่ี 5 เป็นต้น ดังนั้น กำรพิจำรณำระดับของสมรรถนะจึงควร
พิจำรณำในหลำยๆ มิติ ประกอบกนัดว้ย 

............................................................................................ 
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ค าจ ากดัความและตวัอย่างพฤติกรรมบ่งช้ี 
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สมรรถนะ “การคิดวิเคราะห์” 
(Analytical Thinking- AT) 

 

ค าจ ากดัความ 
 ควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์ ประเด็น ปัญหำ โดยคิด
วิเครำะห์ออกเป็นส่วนย่อยๆ เป็นรำยกำร หรือเป็นขั้นตอน และเห็นควำมสัมพันธ์ของ
สถำนกำรณ์ ประเด็น หรือปัญหำท่ีเกิดข้ึนโดยรู้ถึงสำเหตุ และผลกระทบของสถำนกำรณ์ 
ประเดน็ หรือปัญหำท่ีอำจเกิดข้ึนได ้
 

ระดบัสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งช้ี 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 
 ระดับที ่1: แตกและแยกแยะปัญหา แนวคดิ ประเดน็ สถานการณ์ หลกัการ ทฤษฎ ีฯลฯ   
                  ออกเป็นประเด็นย่อยๆ  

• แยกแยะหรือแตกปัญหำ แนวคิด ประเดน็ สถำนกำรณ์ หลกักำร ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็น
ประเดน็ยอ่ยๆ โดยยงัไม่ค ำนึงถึงล ำดบัควำมส ำคญั 

• จดัท ำและระบุรำยกำรหรือปัญหำ แนวคิด ประเดน็ สถำนกำรณ์ หลกักำร ทฤษฎีต่ำงๆ 
เป็นขอ้ๆ แต่อำจยงัไม่ไดจ้ดัล ำดบัก่อนหลงั 

 ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และจัดล าดบัความส าคญัของประเดน็ ปัญหา แนวคดิ  
                   ประเด็น สถานการณ์ หลกัการ ทฤษฎ ีฯลฯ ได้ 

• แยกแยะหรือแตกปัญหำ แนวคิด ประเดน็ สถำนกำรณ์ หลกักำร ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็น
ประเดน็ยอ่ยๆ และจดัเรียงงำน กิจกรรมต่ำงๆ ตำมล ำดบัควำมส ำคญัก่อนหลงัเพื่อ
ประโยชนใ์นกำรด ำเนินกำรต่อไปตำมควำมเร่งด่วนหรือควำมจ ำเป็น 

• เขำ้ใจและระบุขั้นตอน ล ำดบัก่อนหลงัของประเดน็ต่ำงๆ ได ้ตั้งขอ้สังเกต ระบุ
ขอ้บกพร่องของขั้นตอนงำนไดอ้นัเป็นผลจำกควำมเขำ้ใจในล ำดบัควำมส ำคญัหรือ
ล ำดบัก่อนหลงัของส่ิงต่ำงๆ 
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ระดับที ่3: แสดงวามสามารถระดับที ่2 และเข้าใจและเช่ือมโยงความสัมพนัธ์เบ้ืองต้นของ 
                  ปัญหา แนวคดิ ประเด็น สถานการณ์ หลกัการ ทฤษฎ ีฯลฯ ได้  

• เช่ือมโยงควำมสัมพนัธ์อยำ่งง่ำยๆ ระหวำ่งเหตุและผลท่ีก่อใหเ้กิดเป็นปัญหำได ้
• ระบุไดว้ำ่อะไรเป็นเหตุเป็นผลแก่กนัในสถำนกำรณ์หน่ึงๆ หรือแยกแยะขอ้ดีขอ้เสีย

ของประเดน็ต่ำงๆ ได ้
• อธิบำยเหตุผลควำมเป็นมำ แยกแยะขอ้ดี และขอ้เสียของปัญหำ สถำนกำรณ์ ฯลฯ เป็น

ประเดน็ต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งมีเหตุมีผล 

 ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเข้าใจและเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ทีซั่บซ้อนของ 
                  ปัญหา แนวคดิ ประเด็น สถานการณ์ หลกัการ ทฤษฎ ีฯลฯ ได้ 

• แยกแยะและเช่ือมโยงประเดน็ ปัญหำ หรือปัจจยัต่ำงๆ ท่ีซบัซอ้นไดใ้นหลำยๆ แง่มุม 
เช่น เหตุ ก. น ำไปสู่ เหตุ ข. เหตุ ข. น ำไปสู่เหตุ ค. และน ำไปสู่เหตุ ง. ฯลฯ 

• แยกแยะองคป์ระกอบต่ำงๆ ของประเดน็ ปัญหำท่ีมีเหตุปัจจยัเช่ือมโยงซบัซอ้นเป็น
รำยละเอียดในชั้นต่ำงๆ อีกทั้งวเิครำะห์วำ่แง่มุมต่ำงๆ ของปัญหำหรือสถำนกำรณ์
หน่ึงๆ สัมพนัธ์กนัอยำ่งไร คำดกำรณ์วำ่จะมีโอกำส หรืออุปสรรคอะไรบำ้ง 

 ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และใช้เทคนิคและความรู้เฉพาะด้านในการคดิวเิคราะห์  
• ประยกุตใ์ชค้วำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ เทคนิคเฉพำะดำ้น เช่น หลกัสถิติขั้นสูง ควำม

เช่ียวชำญเฉพำะสำขำท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบริกำรมำวเิครำะห์ประเดน็ หรือ
ปัญหำต่ำงๆ ในงำนอนัท ำใหไ้ดข้อ้สรุปหรือค ำตอบท่ีไม่อำจบรรลุไดด้ว้ยวธีิปรกติ
ธรรมดำทัว่ไป 

• วเิครำะห์ปัญหำในแง่มุมท่ีลึกซ้ึงถึงปรัชญำแนวคิดเบ้ืองหลงัของประเดน็หรือทำงเลือก
ต่ำงๆ ท่ีซบัซอ้นเหล่ำนั้น 
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สมรรถนะ “การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล”  
(Information Seeking and Management– ISM) 

 

ค าจ ากดัความ 
 ควำมสำมำรถในกำรสืบเสำะ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเฉพำะเจำะจง กำรไขปมปริศนำโดย
ซักถำมโดยละเอียด หรือแมแ้ต่กำรหำข่ำวทัว่ไปจำกสภำพแวดลอ้มรอบตวัโดยคำดว่ำอำจมี
ขอ้มูลท่ีจะเป็นประโยชนต่์อไปในอนำคต และน ำขอ้มูลท่ีไดม้ำนั้นมำประมวลและจดักำรอยำ่งมี
ระบบ คุณลกัษณะน้ีอำจรวมถึงควำมสนใจใคร่รู้เก่ียวกบัสถำนกำรณ์ ภูมิหลงั ประวติัควำม
เป็นมำ ประเดน็ ปัญหำ หรือเร่ืองรำวต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ ำเป็นต่องำนในหนำ้ท่ี 
 

ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่งช้ี 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 

ระดับที ่1: หาข้อมูลในระดับต้นและแสดงผลข้อมูลได้ 
• สำมำรถหำขอ้มูลโดยกำรถำมจำกผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรง กำรใชข้อ้มูลท่ีมีอยู ่หรือหำจำก

แหล่งขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้และสรุปผลขอ้มูลเพื่อแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กรำฟ 
รำยงำน ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และใช้วธีิการสืบเสาะหาข้อมูลเพ่ือจับประเด็นหรือแก่น   
                 ความของข้อมูลหรือปัญหาได้  

• สำมำรถสืบเสำะปัญหำหรือสถำนกำรณ์อยำ่งลึกซ้ึงกวำ่กำรตั้งค  ำถำมตำมปรกติธรรมดำ 
หรือสืบเสำะจำกผูเ้ช่ียวชำญ เพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงแก่นหรือประเดน็ของเน้ือหำ และน ำแก่น
หรือประเดน็เหล่ำนั้นมำจดักำรวเิครำะห์ ประเมินผลใหเ้กิดขอ้มูลท่ีลึกซ้ึงมำกท่ีสุด  

ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และหาข้อมูลในเบ้ืองลกึ (Insights) 
• คน้หำหรือสอบถำมเจำะลึกอยำ่งต่อเน่ือง (เช่น จำกหนงัสือ หนงัสือพิมพ ์นิตยสำร 

ระบบสืบคน้โดยอำศยัเทคโนโลยสีำรสนเทศ ตลอดจนแหล่งข่ำวต่ำงๆ) เพื่อใหเ้ขำ้ใจถึง
มุมมองทศันะควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำง ตน้ตอของสถำนกำรณ์ ปัญหำ หรือโอกำสท่ีซ่อน
เร้นอยูใ่นเบ้ืองลึก และน ำควำมเขำ้ใจเหล่ำนั้นมำประเมินผล และตีควำมเป็นขอ้มูลได้
อยำ่งถูกตอ้งและเกิดประโยชนต่์อกำรปฏิบติังำนสูงสุด 
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ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบให้เช่ือมต่อข้อมูลที่ 
                 ขาดหายไปหรือคาดการณ์ได้อย่างมนัียส าคญั 

• จดัท ำกำรวจิยัโดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลท่ีมีอยูห่รือสืบคน้จำกแหล่งขอ้มูลท่ีแปลกใหม่
แตกต่ำงจำกปรกติธรรมดำทัว่ไปอยำ่งเป็นระบบหรือเป็นไปตำมหลกักำรทำงสถิติ และ
น ำผลท่ีไดน้ั้นมำเช่ือมต่อขอ้มูลท่ีขำดหำยไป หรือพยำกรณ์หรือสร้ำงแบบจ ำลอง 
(model) หรือสร้ำงระบบ (system formula) ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและเป็นระบบ 

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และวางระบบการสืบค้น เพ่ือหาข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 
• วำงระบบกำรสืบคน้ เพื่อใหมี้ขอ้มูลท่ีทนัเหตุกำรณ์ป้อนเขำ้มำอยำ่งต่อเน่ืองและ

สำมำรถออกแบบ เลือกใช ้หรือประยกุตว์ธีิกำรในกำรจดัท ำแบบจ ำลองหรือระบบต่ำงๆ 
ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและมีนยัส ำคญั 
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สมรรถนะ “การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ”  
(Professional Problem Solving – PPS) 

 

ค าจ ากดัความ 
 ควำมสำมำรถในวิเครำะห์ปัญหำหรือเล็งเห็นปัญหำ พร้อมทั้งลงมือจดักำรกบั
ปัญหำนั้นๆ อยำ่งมีขอ้มูล มีหลกักำร และสำมำรถน ำควำมเช่ียวชำญ หรือแนวคิดในสำยวิชำชีพ
มำประยกุตใ์ชใ้นกำรแกไ้ขปัญหำไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 

ระดบัสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งช้ี 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 

ระดับที ่1: ติดตามหาความรู้และแนวคดิใหม่ๆ ในสายวชิาชีพ เพ่ือใช้ในการวเิคราะห์และ 
                  แก้ไขปัญหาระยะส้ันทีเ่กดิขึน้ 

• กระตือรือร้นในกำรศึกษำหำควำมรู้หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ ในสำขำอำชีพของตนหรือ
ในงำนของหน่วยงำน เพื่อน ำมำใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในกำรแกไ้ขปัญหำ 

• ใชค้วำมรู้ในสำยอำชีพของตนในกำรลงมือแกไ้ข เม่ือเลง็เห็นปัญหำหรืออุปสรรคโดย
ไม่รอชำ้ 

 

ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และวเิคราะห์และตัดสินใจอย่างมข้ีอมูลและ 
                 เหตุผลในการจัดการปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

• วเิครำะห์ขอ้มูล และหำเหตุผลตำมแนวคิด และหลกักำรในวชิำชีพ เพื่อตดัสินใจ
ด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึนอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด 

• พลิกแพลงหรือประยกุตแ์นวทำงในกำรแกปั้ญหำ โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูล หลกักำร และ
แนวคิดในสำยวชิำชีพ หรือประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
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ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และวเิคราะห์ปัญหาทีผ่่านมา และวางแผนล่วงหน้า 
                 อย่างเป็นระบบ เพ่ือป้องกนัหรือหลกีเลีย่งปัญหา 

• วเิครำะห์ขอ้มูล ปัญหำ หรือสถำนกำรณ์ไดอ้ยำ่งรอบดำ้น (โดยอำศยัประสบกำรณ์ และ
ควำมเช่ียวชำญท่ีสั่งสมมำในสำยอำชีพ) รวมทั้งวำงแผน และคำดกำรณ์ผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนอยำ่งเป็นระบบ เพื่อป้องกนัและหลีกเล่ียงปัญหำท่ีอำจเกิดข้ึน  

• วำงแผน และทดลองใชว้ธีิกำร องคค์วำมรู้ หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ ในสำยอำชีพ ในกำร
ป้องกนั หลีกเล่ียงหรือแกไ้ขปัญหำใหเ้กิดข้ึนในหน่วยงำนหรือองคก์ร 

ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และผสมผสานแนวคดิในเชิงสหวทิยาการ 
                 เพ่ือหลกีเลีย่ง ป้องกนัหรือแก้ไขปัญหาทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

• วเิครำะห์ และผสมผสำนศำสตร์หลำยๆ แขนง (โดยอำศยัประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญ
ท่ีทั้งกวำ้งและลึก รวมทั้งควำมสำมำรถพิเศษ (Charisma)) เพื่อแกไ้ขปัญหำซ่ึงมีควำม
ซบัซอ้นในระยะสั้นและเตรียมกำรป้องกนัหรือหลีกเล่ียงปัญหำในระยะยำวได ้

• คิดนอกกรอบ ริเร่ิมโครงกำร หรือกระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ ในลกัษณะบูรณำกำรหลำย
หน่วยงำน/หลำยวชิำชีพ เพื่อแกไ้ขปัญหำท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนในอนำคต 

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และปรับเปลีย่นหรือสร้างความเช่ียวชาญในสายอาชีพ/ 
                 สหวทิยาการ เพ่ือแก้ไขและหลกีเลีย่งปัญหาอย่างยัง่ยืน 

• ปรับเปล่ียน (Reshape) องคก์รใหมี้กำรบูรณำกำรในเชิงวชิำชีพ หรือใหมี้ควำม
เช่ียวชำญในสำยอำชีพอยำ่งแทจ้ริง เพื่อใหส้ำมำรถแกไ้ข ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัญหำท่ี
มีผลกระทบสูงหรือมีควำมซบัซอ้นสูงขององคก์รไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื 

• เป็นผูน้  ำท่ีไดรั้บกำรยอมรับวำ่เป็นผูเ้ช่ียวชำญในสำยอำชีพท่ีสำมำรถป้องกนั และ
หลีกเล่ียงปัญหำท่ีมีผลกระทบเชิงนโยบำย และกลยทุธ์ขององคก์รไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพสูงสุด หรือสำมำรถแกไ้ขปัญหำท่ีมีผลกระทบ แปรวกิฤติใหเ้ป็นโอกำส 
และเกิดประโยชนอ์ยำ่งย ัง่ยนืแก่องคก์รในระยะยำว 
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สมรรถนะ “ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ” 
(Communication & Influencing- CI) 

 

ค าจ ากดัความ 
 กำรใช้วำทศิลป์และกลยุทธ์ต่ำงๆ ในกำรส่ือสำร เจรจำ โน้มน้ำวเพื่อให้ผูอ่ื้น
ด ำเนินกำรใดๆ ตำมท่ีตนหรือหน่วยงำนประสงค ์
 

ระดบัสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งช้ี 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 

ระดับที ่1: น าเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา 
• น ำเสนอขอ้มูล อธิบำย ช้ีแจงรำยละเอียดแก่ผูฟั้งอยำ่งตรงไปตรงมำโดยอิงขอ้มูลท่ีมี

อยู ่แต่อำจยงัมิไดมี้กำรปรับใจควำมและวธีิกำรใหส้อดคลอ้งกบัควำมสนใจและ
บุคลิกลกัษณะของผูฟั้ง 
 

ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเจรจาโน้มน้าวใจโดยอาศัยหลกัการและเหตุผล 
• เตรียมกำรน ำเสนอขอ้มูลเป็นอยำ่งดี และใชค้วำมพยำยำมเจรจำโนม้นำ้วใจโดยยก

หลกักำรและเหตุผลท่ีเก่ียวขอ้งมำประกอบกำรน ำเสนออยำ่งมีขั้นตอน 
• ใชค้วำมพยำยำมเจรจำโนม้นำ้วใจโดยยกหลกักำรและเหตุผลท่ีเก่ียวขอ้งมำอธิบำย

ประกอบกำรน ำเสนออยำ่งมีขั้นตอน 
 

ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และเจรจาต่อรองหรือน าเสนอข้อมูลโดยปรับสารให้      
                 สอดคล้องกบัผู้ฟังเป็นส าคญั 

• ประยกุตใ์ชค้วำมเขำ้ใจ ควำมสนใจของผูฟั้งใหเ้ป็นประโยชนใ์นเจรจำเสนอขอ้มูล 
น ำเสนอหรือเจรจำโดยคำดกำรณ์ถึงปฏิกิริยำ ผลกระทบท่ีจะมีต่อผูฟั้งเป็นหลกั 

• สำมำรถน ำเสนอทำงเลือกหรือใหข้อ้สรุปในกำรเจรจำอนัเป็นประโยชนแ์ก่ทั้งสอง
ฝ่ำย 
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ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และใช้กลยุทธ์การส่ือสารจูงใจทางอ้อม 
• ใชค้วำมเขำ้ใจบุคคลหรือองคก์รใหเ้ป็นประโยชนโ์ดยกำรน ำเอำบุคคลท่ีสำมหรือ

ผูเ้ช่ียวชำญมำสนบัสนุนใหก้ำรเจรจำโนม้นำ้วจูงใจประสบผลส ำเร็จหรือมีน ้ำหนกัมำก
ยิง่ข้ึน 

• ใชท้กัษะในกำรโนม้นำ้วใจทำงออ้ม เพื่อใหไ้ดผ้ลสัมฤทธ์ิดงัประสงคโ์ดยค ำนึงถึง
ผลกระทบและควำมรู้สึกของผูอ่ื้นเป็นส ำคญั 

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และใช้กลยุทธ์ทีซั่บซ้อนในการจูงใจ 
• สร้ำงกลุ่มแนวร่วมเพื่อสนบัสนุนใหก้ำรเจรจำโนม้นำ้วใจมีน ้ำหนกัและสัมฤทธ์ิผลไดดี้

ยิง่ข้ึน 
• ประยกุตใ์ชห้ลกัจิตวิทยำมวลชนหรือจิตวิทยำกลุ่มใหเ้ป็นประโยชนใ์นกำรเจรจำโนม้

นำ้วจูงใจไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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สมรรถนะ “การให้ความรู้และการสร้างสัมพนัธ์” 
(Providing Knowledge and Building Relationships – PK) 

 

ค าจ ากดัความ 
 มีพฤติกรรมท่ีมุ่งมัน่ และตั้งใจท่ีจะน ำภูมิปัญญำ นวตักรรม เทคโนโลยี ควำม
เช่ียวชำญ และองคค์วำมรู้ต่ำงๆ ไปส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันำผูป้ระกอบกำร หรือเครือข่ำย 
ควบคู่ไปกบักำรสร้ำง พฒันำ และรักษำควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัผูป้ระกอบกำร หรือเครือข่ำย 
เพื่อใหผู้ป้ระกอบกำร หรือเครือข่ำย มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ และสำมำรถ น ำไปใชพ้ฒันำหน่วยงำน
ใหมี้ประโยชน ์อีกทั้งเป็นกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัอยำ่งย ัง่ยนื 
 

ระดบัสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งช้ี 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 

ระดับที ่1: เข้าใจความจ าเป็น ความส าคญั และ/หรือแสวงหาโอกาส และช่องทางในการให้ความรู้  
                 และการพฒันาผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย 

• เขำ้ใจควำมจ ำเป็น และควำมส ำคญัในกำรใหอ้งคค์วำมรู้ ค  ำแนะน ำ ภูมิปัญญำ นวตักรรม 
และเทคโนโลยต่ีำงๆ ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ผูป้ระกอบกำร หรือเครือข่ำย เพื่อให้
ผูป้ระกอบกำร หรือเครือข่ำยเกิดกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ และสำมำรถน ำไปใช้
ใหเ้กิดประโยชนใ์นหน่วยงำนได ้

• แสวงหำโอกำส และช่องทำงในกำรใหอ้งคค์วำมรู้ ค  ำแนะน ำ ภูมิปัญญำ นวตักรรม และ
เทคโนโลยต่ีำงๆ แก่ผูป้ระกอบกำร หรือเครือข่ำย โดยมีเจตนำท่ีจะช่วยใหผู้ป้ระกอบกำร 
หรือเครือข่ำยเกิดกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และสำมำรถเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขนัได ้

ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และให้องค์ความรู้ ภูมปัิญญา นวตักรรม และเทคโนโลย ี
                 ทัว่ไปอย่างกว้างๆ แก่ผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย 

• ริเร่ิม และใหอ้งคค์วำมรู้ ค  ำแนะน ำ ภูมิปัญญำ นวตักรรม และเทคโนโลยต่ีำงๆ ทัว่ไป
อยำ่งกวำ้งๆ แก่ผูป้ระกอบกำร หรือเครือข่ำย เพื่อใหผู้ป้ระกอบกำร หรือเครือข่ำยสำมำรถ
น ำไปปรับและประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงำนใหเ้กิดประโยชน ์ 
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ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และปรับเปลีย่นเทคนิค และแนวทางในการให้ความรู้  
                 และการพฒันาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามความต้องการในการ 
                 ประกอบการอย่างแท้จริง  

• ปรับเปล่ียนเทคนิค วธีิกำร รูปแบบ และแนวทำงในกำรพฒันำ และกำรใหค้วำมรู้ได้
ถูกตอ้ง เหมำะสม และสอดคลอ้งตำมควำมตอ้งกำร หรือกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจของ
ผูป้ระกอบกำร หรือเครือข่ำยอยำ่งแทจ้ริง   

• เยีย่มเยยีน ลงพื้นท่ี และไปมำหำสู่ผูป้ระกอบกำร หรือเครือข่ำยอยำ่งสม ่ำเสมอ และ
สำมำรถใหอ้งคค์วำมรู้ ค  ำแนะน ำ ภูมิปัญญำ นวตักรรม และเทคโนโลยีต่ำงๆ ไดอ้ยำ่ง
ถูกตอ้ง เหมำะสม และสอดคลอ้งตำมควำมตอ้งกำรของผูป้ระกอบกำร หรือเครือข่ำย
อยำ่งแทจ้ริง  
 

ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเลง็เห็นแนวโน้ม ข้อจ ากดั โอกาส หรือคาดการณ์  
                 เตรียมการล่วงหน้า เพ่ือให้ค าแนะน า และแนวทางในการพฒันาการประกอบการ 
                 ได้ในระยะยาว 

• เลง็เห็นแนวโนม้ ขอ้จ ำกดั ขอ้บกพร่อง และโอกำส ฯลฯ ท่ีเป็นผลกระทบต่อกำรพฒันำ
และกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรประกอบกำรของผูป้ระกอบกำร หรือเครือข่ำย และ
สำมำรถประยกุต ์และพฒันำองคค์วำมรู้ ค  ำแนะน ำ ภูมิปัญญำ นวตักรรม และเทคโนโลยี
ต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง เหมำะสม และส่งเสริมกำรพฒันำกำรประกอบกำรในระยะยำว 

• คำดกำรณ์ล่วงหนำ้อนัอำจก่อใหเ้กิดปัญหำ อุปสรรค และโอกำสในกำรพฒันำและเพิ่ม
ประสิทธิภำพ ศกัยภำพ และควำมสำมำรถของผูป้ระกอบกำร หรือเครือข่ำยในระยะยำว 
รวมทั้งด ำเนินกำรแกไ้ข พฒันำ หรือเตรียมหำทำงรับมือกบัปัญหำ อุปสรรค หรือโอกำส
นั้นๆ ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

• สร้ำง รักษำ และมีควำมสมัพนัธ์อนัดี และแน่นแฟ้นกบัผูป้ระกอบกำร หรือเครือข่ำยใน
ควำมรับผดิชอบ รวมทั้งสำมำรถพฒันำ และต่อยอดควำมรู้ นวตักรรม และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชนใ์นกำรประกอบกำรอยำ่งแทจ้ริง และในระยะยำว 
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ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และก าหนดนโยบายและกรอบการพฒันาภาคธุรกจิ 
                 อตุสาหกรรมในภาพรวมได้สอดคล้องกบัสภาวการณ์เศรษฐกจิ และอตุสาหกรรม 
                 ของประเทศ  

• ก ำหนดนโยบำย แผนยทุธศำสตร์ กลยทุธ์ และกรอบกำรพฒันำผูป้ระกอบกำร หรือ
เครือข่ำยในภำพรวมของประเทศไดส้อดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์เศรษฐกิจ และ
อุตสำหกรรมของประเทศ และสำมำรถน ำไปปฏิบติัใชจ้ริง (Implementation) เพื่อ
สนบัสนุนและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อยำ่งย ัง่ยนื 

• ปลูกจิตส ำนึก กระตุน้ และส่งเสริมใหทุ้กหน่วยงำนในองคก์รตระหนกั เห็นควำมส ำคญั 
และด ำเนินกำรดำ้นกำรส่งเสริมและพฒันำผูป้ระกอบกำรหรือเครือข่ำยอยำ่งเป็นรูปธรรม 
เพื่อยกระดบัมำตรฐำนกำรพฒันำอุตสำหกรรมของประเทศใหเ้ติบโตและมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

• วำงแผน พฒันำแผนกำรพฒันำ และใหค้วำมรู้ ค  ำแนะน ำ และกำรพฒันำโดยประยกุต ์
Best Practice ผลกำรวจิยั ควำมเช่ียวชำญ หรือประสบกำรณ์อนัยำวนำน ในกำรก ำหนด
แผนงำนดำ้นกำรส่งเสริมและพฒันำผูป้ระกอบกำร หรือเครือข่ำยไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
เหมำะสม และน ำไปปฏิบติัใชจ้ริง (Implementation) ได ้ 
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สมรรถนะ “การแก้ปัญหาและด าเนินการเชิงรุก” 
(Problem Solving and Proactiveness- PSP) 

 

ค าจ ากดัความ 
 กำรตระหนกัหรือเลง็เห็นโอกำสหรือปัญหำอุปสรรคท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต และ
วำงแผน ลงมือกระท ำกำรเพื่อเตรียมใชป้ระโยชน์จำกโอกำส หรือป้องกนัปัญหำ ตลอดจนพลิก
วกิฤติต่ำงๆ ใหเ้ป็นโอกำส 
 

ระดบัสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งช้ี 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 

ระดับที ่1: การตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว และเด็ดเดี่ยวในเหตุวกิฤติ หรือสถานการณ์จ าเป็น 
• ตอบสนองอยำ่งรวดเร็ว และเดด็เด่ียวเม่ือมีเหตุวกิฤติหรือในสถำนกำรณ์ท่ีจ  ำเป็นเพื่อให้

ทนัต่อควำมเร่งด่วนของสถำนกำรณ์นั้นๆ 

ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และตระหนักถึงปัญหาหรือโอกาสและลงมือกระท าการ 
                 โดยไม่รีรอ 

• ตระหนกัถึงปัญหำหรือโอกำสในขณะนั้นและลงมือกระท ำกำรโดยไม่รีรอให้
สถำนกำรณ์คล่ีคลำยไปเอง หรือปล่อยโอกำสหลุดลอยไป อีกทั้งรู้จกัพลิกแพลงวธีิกำร 
กระบวนกำรต่ำงๆ เพื่อใหส้ำมำรถแกไ้ขปัญหำ หรือใชป้ระโยชนจ์ำกโอกำสนั้นได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และเลง็เห็นโอกาสหรือปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในระยะใกล้  
                 (ประมาณ 1-3 เดือนข้างหน้า) 

• คำดกำรณ์และเลง็เห็นปัญหำหรือโอกำสท่ีอำจเกิดข้ึนในระยะเวลำ 1-3 เดือนถดัจำก
ปัจจุบนั และลงมือกระท ำกำรล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัปัญหำ หรือสร้ำงโอกำสใน
สถำนกำรณ์นั้นๆ อีกทั้งเปิดกวำ้งรับฟังแนวทำงและควำมคิดหลำกหลำยอนัอำจเป็น
ประโยชนต่์อกำรป้องกนัปัญหำ 
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ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเลง็เห็นโอกาสหรือปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ได้ใน 
                 ระยะกลาง (ประมาณ 4-12 เดือนข้างหน้า) 

• คำดกำรณ์และเลง็เห็นปัญหำหรือโอกำสท่ีอำจเกิดข้ึนในระยะเวลำ 4-12 เดือนถดัจำก
ปัจจุบนั และเตรียมกำรล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัปัญหำ หรือสร้ำงโอกำสในสถำนกำรณ์
นั้นๆ ตลอดจนทดลองและเสำะหำวธีิกำร แนวคิดใหม่ๆ ท่ีอำจเป็นประโยชน์ในกำร
ป้องกนัปัญหำและสร้ำงโอกำสในอนำคต 

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัปัญหาและ 
                 สร้างโอกาสในระยะยาว 

• คำดกำรณ์และเลง็เห็นปัญหำหรือโอกำสท่ีอำจเกิดข้ึนในระยะยำวและเตรียมกำร
ล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัปัญหำ หรือสร้ำงโอกำส อีกทั้งกระตุน้ใหผู้อ่ื้นเกิดควำม
กระตือรือร้นต่อกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำเพื่อสร้ำงโอกำสใหอ้งคก์รในระยะยำว 
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สมรรถนะ “การบริหารความเส่ียง”  
(Risk Management- RISK) 

 

ค าจ ากดัความ 
 ควำมสำมำรถในกำรระบุควำมเส่ียง และหำวธีิกำรป้องกนัควำมเส่ียง ตลอดจน
ระแวดระวงั ควบคุม และลดควำมเส่ียงในทุกทำงท่ีอำจเกิดข้ึนเพื่อพิทกัษผ์ลประโยชนใ์หแ้ก่
องคก์ร และสร้ำงองคก์รใหเ้ติบโตอยำ่งย ัง่ยนืและมีเสถียรภำพ 
 

ระดบัสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งช้ี 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 
ระดับที ่1: เห็นถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงและระบุความเส่ียงในหน่วยงาน 

• ตระหนกัและใหค้วำมร่วมมือในกำรพิทกัษป์ระโยชน ์และบริหำรควำมเส่ียงของหน่วยงำน 
• สำมำรถระบุควำมเส่ียงของงำน และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งได ้
• วเิครำะห์และประเมินควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อภำรกิจในหน่วยงำนของตนได ้

ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และปรับปรุงงานของตนให้พร้อมเผชิญความเส่ียง 
                 ด้านต่างๆ 

• ค ำนึงถึงผลของควำมเส่ียงหรือควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึน ประเมินระดบัควำมเส่ียงท่ี
ยอมรับได ้และเตรียมกำรรับมือไวก่้อน 

• ศึกษำและพฒันำศกัยภำพดำ้นควำมรู้ ทกัษะ และเทคนิคต่ำงๆ และน ำมำประยกุตใ์ชใ้น
จดัท ำแผนเพื่อป้องกนัหรือลดควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนกบัหน่วยงำน 

ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และคาดการณ์ล่วงหน้าและเตรียมรับมือกบัความเส่ียง 
                 อย่างสม า่เสมอซ่ึงจะมผีลเสียต่อการท างาน 

• หมัน่คำดกำรณ์และหำแนวโนม้ ช่องโหว ่ขอ้บกพร่อง ฯลฯ ทั้งจำกปัจจยัภำยในและ
ภำยนอกองคก์ร อนัอำจก่อใหเ้กิดควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนในหน่วยงำน และ
ด ำเนินกำรแกไ้ข หรือเตรียมหำทำงรับมือกบัควำมเส่ียงนั้น  

• ติดตำม ประเมิน และปฏิบติังำนเชิงรุกเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกบัทุก
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และบริหารความเส่ียงขององค์กรในภาพรวม 

• ควบคุม บริหำร และกระจำยควำมเส่ียงในระดบักลยทุธ์ของหน่วยงำน/องคก์ร เพื่อ
ส่งเสริมใหอ้งคก์รมีกำรด ำเนินงำนไปในทิศทำงท่ีมีเสถียรภำพมัน่คง 

• ก ำหนดวธีิกำรปฏิบติัในกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีครอบคลุมทั้งองคก์รและสอดคลอ้งกบั
นโยบำยบริหำรควำมเส่ียงขององคก์ร หรือมำตรฐำนสำกล 

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และแปรความเส่ียงให้เป็นโอกาสในการด าเนินงาน 
• พิจำรณำควำมเส่ียงดว้ยมุมมองใหม่ และหำวธีิแปรควำมเส่ียงท่ีมีอยู ่หรือท่ีคำดกำรณ์ไว้

ใหเ้ป็นโอกำสในกำรด ำเนินงำน 
• ใชค้วำมเส่ียงทำงกำรด ำเนินงำนขององคก์รเป็นเหตุผล หรือแรงกระตุน้ผลกัดนัใหเ้กิด

กำรปรับเปล่ียนใหม่ๆ เพื่อสร้ำงสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ ท่ีเป็นโอกำสในกำรแข่งขนัของ
องคก์ร 
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สมรรถนะ “การบริหารทรัพยากร”  
(Resource Management- RM) 

 

ค าจ ากดัความ 
 กำรตระหนกัเสมอถึงควำมคุม้ค่ำระหว่ำงทรัพยำกร (งบประมำณ เวลำ ก ำลงัคน
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ฯลฯ) ท่ีลงทุนไปหรือท่ีใชก้ำรปฏิบติัภำรกิจ (Input) กบัผลลพัธ์ท่ีได ้(Output) 
และพยำยำมปรับปรุงหรือลดขั้นตอนกำรปฏิบติังำน เพื่อพฒันำใหก้ำรปฏิบติังำนเกิดควำมคุม้ค่ำ
และมีประสิทธิภำพสูงสุด อำจหมำยรวมถึงควำมสำมำรถในกำรจดัควำมส ำคญัในกำรใชเ้วลำ 
ทรัพยำกร และขอ้มูลอยำ่งเหมำะสม และประหยดัค่ำใชจ่้ำยสูงสุด 
 

ระดบัสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งช้ี 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 

ระดับที ่1: ปฏบัิติงานโดยค านึงถงึความคุ้มค่าและค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ 
• ตระหนกัถึงควำมคุม้ค่ำและค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในกำรปฏิบติังำน 
• ปฏิบติังำนตำมกระบวนกำรขั้นตอนท่ีก ำหนดไว ้เพื่อใหส้ำมำรถใชท้รัพยำกรไม่เกิน

ขอบเขตท่ีก ำหนด 
 

ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และปฏบิัติงานโดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ และ 
                 มคีวามพยายามทีจ่ะลดค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น 

• ตระหนกัและควบคุมค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนในกำรปฏิบติังำนโดยมีควำมพยำยำมท่ีจะลด
ค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

• จดัสรรงบประมำณ ค่ำใชจ่้ำย ทรัพยำกรท่ีมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดัใหคุ้ม้ค่ำและเกิดประโยชนใ์น
กำรปฏิบติังำนอยำ่งสูงสุด 
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ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และก าหนดการใช้ทรัพยากรให้สัมพนัธ์กบัผลลพัธ์ 
                 ทีต้่องการ 

• ประเมินผลควำมมีประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำเพื่อปรับปรุงกำรจดัสรร
ทรัพยำกรใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน หรือมีกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพมำกข้ึน หรือมี
ค่ำใชจ่้ำยท่ีลดลง 

• ระบุขอ้บกพร่อง วิเครำะห์ขอ้ดี ขอ้เสียของกระบวนกำรกำรท ำงำนและก ำหนดกำรใช้
ทรัพยำกรท่ีสัมพนัธ์กบัผลลพัธ์ท่ีตอ้งกำรโดยมองผลประโยชนข์อง องคก์รเป็นหลกั 

ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเช่ือมโยงหรือประสานการบริหารทรัพยากรร่วมกนั 
                 ระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้เกดิการใช้ทรัพยากรทีคุ้่มค่าสูงสุด 

• เลือกปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนท่ีเกิดประสิทธิภำพสูงสุดกบัหลำยหน่วยงำน และไม่
กระทบกระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ ภำยใน องคก์ร 

• วำงแผนและเช่ือมโยงภำรกิจของหน่วยงำนตนเองกบัหน่วยงำนอ่ืน (Synergy) เพื่อให้
กำรใชท้รัพยำกรของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดเกิดประโยชนสู์งสุด 

• ก ำหนดและ/หรือส่ือสำรกระบวนกำรกำรบริหำรทรัพยำกรท่ีสอดคลอ้งกนัทัว่ทั้ง
องคก์ร เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถขององคก์ร 

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเสนอกระบวนการใหม่ๆ ในการท างานให้มี 
                 ประสิทธิภาพยิง่ขึน้เพ่ือให้เกดิการพฒันาทีย่ัง่ยืน 

• พฒันำกระบวนกำรใหม่ๆ โดยอำศยัวสิัยทศัน ์ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ต่ำงๆ 
มำประยกุตใ์นกระบวนกำรท ำงำน เพื่อลดภำระกำรบริหำรงำนใหส้ำมำรถด ำเนินงำน
ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด 

• สำมำรถเพิ่มผลผลิตหรือสร้ำงสรรคง์ำนใหม่ ท่ีโดดเด่นแตกต่ำงใหก้บัหน่วยงำน และ
องคก์ร โดยใชท้รัพยำกรเท่ำเดิม 
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สมรรถนะ “การวางแผนและการจัดการ 
(Planning and Organizing- PO) 

ค าจ ากดัความ 
 ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนอยำ่งเป็นหลกักำร โดยเนน้ใหส้ำมำรถน ำไปปฏิบติั
ไดจ้ริงและถูกตอ้ง รวมถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรโครงกำรต่ำงๆ ในควำมรับผดิชอบ
ใหส้ำมำรถบรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 

ระดบัสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งช้ี 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 

ระดับที ่1: วางแผนงานออกเป็นส่วนย่อยๆ 
• วำงแผนงำนเป็นขั้นตอนอยำ่งชดัเจน มีผลลพัธ์ ส่ิงท่ีตอ้งจดัเตรียม และกิจกรรมต่ำงๆ ท่ี

จะเกิดข้ึนอยำ่งถูกตอ้ง 

ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเห็นล าดับความส าคญัหรือความเร่งด่วนของงาน  
• วำงแผนงำนไดโ้ดยจดัเรียงงำน หรือกิจกรรมต่ำงๆ ตำมล ำดบัควำมส ำคญัหรือควำม

เร่งด่วน  
• จดัล ำดบัของงำนและผลลพัธ์ในโครงกำรเพื่อใหส้ำมำรถจดักำรโครงกำรใหบ้รรลุตำม

แผนและเวลำท่ีวำงไวไ้ด ้ 
• วเิครำะห์หำขอ้ดี ขอ้เสียและผลต่อเน่ืองของแผนงำนท่ีวำง เพื่อสำมำรถวำงแผนงำนใหม่

ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และวางแผนหรือเช่ือมโยงงานหรือกจิกรรมต่างๆ  
                 ทีม่คีวามซับซ้อนเพ่ือให้บรรลตุามแผนทีก่ าหนดไว้ได้  

• วำงแผนงำนโดยก ำหนดกิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลำยฝ่ำยได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

• วำงแผนงำนท่ีมีควำมเช่ือมโยงหรือซบัซอ้นกนัหลำยๆ งำนหรือหลำยๆ โครงกำรโดย
ก ำหนดกิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ท่ีสนบัสนุนและไม่ขดัแยง้กนัไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 
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ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกีย่วกบัปัญหา/งาน 
                 และเตรียมทางเลือกส าหรับการป้องกนั/แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

• วำงแผนงำนท่ีซบัซอ้นโดยก ำหนดกิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ท่ีมีหน่วยงำน
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งหลำยฝ่ำย รวมถึงคำดกำรณ์ปัญหำ อุปสรรค และวำงแนวทำงกำรป้องกนั
แกไ้ขไวล่้วงหนำ้ อีกทั้งเสนอแนะทำงเลือกและขอ้ดีขอ้เสียไวใ้ห ้

• เตรียมแผนรับมือกบัส่ิงไม่คำดกำรณ์ไวไ้ดอ้ยำ่งรัดกมุและมีประสิทธิภำพ 
• วำงแผนงำนท่ีมีควำมเช่ือมโยงหรือซบัซอ้นกนัหลำยๆ งำนหรือหลำยๆ โครงกำรโดย

ก ำหนดกิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ท่ีสนบัสนุนและไม่ขดัแยง้กนัไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และปรับกลยุทธ์ในแผนให้เข้ากบัสถานการณ์เฉพาะหน้า 
                 น้ันอย่างเป็นระบบ 

• ปรับกลยทุธ์และวำงแผนอยำ่งรัดกมุและเป็นระบบใหเ้ขำ้กบัสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนอยำ่งไม่
คำดคิด เพื่อแกปั้ญหำ อุปสรรค หรือสร้ำงโอกำสนั้นอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุดและให้
สำมำรถบรรลุวตัถุประสงคเ์ป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด  
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สมรรถนะ “การวเิคราะห์และการบูรณาการ” 
(Synthesis Thinking - ST) 

 
 

ค าจ ากดัความ 
 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และท ำควำมเขำ้ใจในเชิงสังเครำะห์ รวมถึงกำร
มองภำพรวมขององคก์ร จนไดเ้ป็นกรอบควำมคิดหรือแนวคิดใหม่ อนัเป็นผลมำจำกกำรสรุป
รูปแบบ ประยกุตแ์นวทำงต่ำงๆ จำกสถำนกำรณ์หรือขอ้มูลหลำกหลำย และนำนำทศันะ 
 

ระดบัสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งช้ี 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 
ระดับที ่1: เข้าใจแผนและนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร 

• เขำ้ใจนโยบำย กลยทุธ์ของหน่วยงำน หรือองคก์ร และสำมำรถน ำควำมเขำ้ใจนั้นมำ
วเิครำะห์ปัญหำ อุปสรรค โอกำสของหน่วยงำน หรือองคก์รออกเป็นประเดน็ยอ่ยๆ ได ้

ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และประยุกต์ความเข้าใจ รูปแบบหรือประสบการณ์ 
                 ไปสู่ข้อเสนอหรือแนวทางต่างๆ ในงาน  

• สำมำรถระบุปัญหำในสถำนกำรณ์ปัจจุบนัท่ีอำจมีควำมคลำ้ยคลึง หรือต่ำงจำก
ประสบกำรณ์ท่ีเคยประสบมำใชก้  ำหนดขอ้เสนอหรือแนวทำง (Implication) เชิงกล
ยทุธ์ท่ีสนบัสนุนใหอ้งคก์รหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งบรรลุภำรกิจท่ีก ำหนดไว้
หรือใหป้ฏิบติักำรไดเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้

ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และประยุกต์ทฤษฎหีรือแนวคดิซับซ้อนในการพจิารณา 
                 สถานการณ์ หรือก าหนดแผนงานหรือข้อเสนอต่างๆ 

• ประยกุตท์ฤษฎี หรือแนวคิดซบัซอ้นท่ีมีฐำนมำจำกองคค์วำมรู้หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
ในกำรพิจำรณำสถำนกำรณ์ แยกแยะขอ้ดีขอ้เสียของประเดน็ต่ำงๆ ในกำรปฏิบติังำน
ขององคก์รหรือหน่วยงำนท่ีตนดูแลรับผดิชอบอยู ่

• สำมำรถใชแ้นวคิดต่ำงๆ ท่ีเรียนรู้มำเช่ือมโยงอธิบำยเหตุผลควำมเป็นมำ แยกแยะขอ้ดี 
และขอ้เสียของปัญหำ สถำนกำรณ์ ฯลฯ เป็นประเดน็ต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งมีเหตุมีผล 

• ประยกุต ์Best Practice หรือผลกำรวจิยัต่ำงๆ มำก ำหนดโครงกำรหรือแผนงำนท่ี
ผลสัมฤทธ์ิมีประโยชนต่์อองคก์รหรืองำนท่ีตนดูแลรับผดิชอบอยู ่
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ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเช่ือมโยงสถานการณ์ในประเทศและต่างประเทศ 
                 เพ่ือก าหนดแผนได้อย่างทะลปุรุโปร่ง 

• ประเมินและสังเครำะห์สถำนกำรณ์ ประเดน็ หรือปัญหำทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศท่ีซบัซอ้นดว้ยกรอบแนวคิดและวธีิพิจำรณำแบบมอง
ภำพองคร์วม เพื่อใชใ้นกำรก ำหนดแผนหรือนโยบำยขององคก์รหรือหน่วยงำนท่ีตน
ดูแลรับผดิชอบอยู ่

• ระบุไดว้ำ่อะไรเป็นเหตุเป็นผลแก่กนัในสถำนกำรณ์หน่ึงๆ ในระดบัหน่วยงำน/องคก์ร/
ประเทศ แลว้แยกแยะขอ้ดีขอ้เสียของประเดน็ต่ำงๆ รวมถึงอธิบำยช้ีแจงสถำนกำรณ์ท่ี
ซบัซอ้นดงักล่ำวใหส้ำมำรถเป็นท่ีเขำ้ใจได ้

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ใน 
                 งานกลยุทธ์ 

• สรรคส์ร้ำงและบูรณำกำรองคค์วำมรู้ใหม่มำใชใ้นงำนกลยทุธ์ โดยพิจำรณำจำกบริบท
ประเทศไทยและระบบอุตสำหกรรมในภำพรวมและปรับใหเ้หมำะสม ปฏิบติัไดจ้ริง 

• วเิครำะห์ปัญหำในแง่มุมท่ีลึกซ้ึงถึงปรัชญำแนวคิดเบ้ืองหลงัของประเดน็หรือทำงเลือก
ต่ำงๆ ท่ีซบัซอ้น อนัน ำไปสู่กำรประดิษฐคิ์ดคน้ กำรสร้ำงสรรคแ์ละน ำเสนอรูปแบบ วธีิ 
ตลอดจนองคค์วำมรู้ใหม่ท่ีไม่เคยปรำกฏมำก่อนและเป็นประโยชนต่์อองคก์ร หรือ
สังคมและประเทศชำติโดยรวม 
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สมรรถนะ “ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน”  
(Accuracy and Order- AO) 

 

ค าจ ากดัความ 
 ควำมพยำยำมท่ีจะปฏิบติังำนใหถู้กตอ้งครบถว้นตลอดจนลดขอ้บกพร่องท่ีอำจจะ
เกิดข้ึน รวมถึงกำรควบคุมตรวจตรำใหง้ำนเป็นไปตำมแผนท่ีวำงไวอ้ยำ่งถูกตอ้งชดัเจน 
 

ระดบัสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งช้ี 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 

ระดับที ่1: ต้องการท างานให้ถูกต้องและชัดเจน 
• ตั้งใจท ำงำนใหถู้กตอ้ง สะอำดเรียบร้อย 
• ละเอียดถ่ีถว้นในกำรปฏิบติัตำมขั้นตอนกำรปฏิบติังำน กฎ ระเบียบท่ีวำงไว ้
• แสดงอุปนิสัยรักควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งในงำนและในสภำวะแวดลอ้มรอบตวั 

อำทิ จดัระเบียบโต๊ะท ำงำน และบริเวณหน่วยงำนท่ีตนปฏิบติัหนำ้ท่ีอยู ่ริเร่ิมหรือร่วม
ด ำเนินกิจกรรมเพื่อควำมเป็นระเบียบของสถำนท่ีท ำงำน อำทิ กิจกรรม 5 ส. ดว้ยควำม
สมคัรใจ กระตือรือร้น ฯลฯ 

ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และตรวจทานความถูกต้องของงานทีต่นรับผดิชอบ 
• ตรวจทำนควำมถูกตอ้งของงำนอยำ่งละเอียดรอบคอบ เพื่อใหง้ำนมีควำมถูกตอ้งสูงสุด 
• ลดขอ้ผดิพลำดท่ีเคยเกิดข้ึนแลว้จำกควำมไม่ตั้งใจ 

ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และดูแลความถูกต้องของงานทั้งของตนและผู้อ่ืน  
                 (ทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบของตน) 

• ตรวจสอบควำมถูกตอ้งโดยรวมของงำนของตนเอง เพื่อมิใหมี้ขอ้ผดิพลำดประกำรใดๆ 
เลย 

• ตรวจสอบควำมถูกตอ้งโดยรวมของงำนผูอ่ื้น (ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ หรือเจำ้หนำ้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งภำยในหน่วยงำนหรือองคก์ร)  โดยอิงมำตรฐำนกำรปฏิบติังำน หรือกฎหมำย 
ขอ้บงัคบั กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และก ากบัตรวจสอบขั้นตอนการปฏบิัติงานโดยละเอยีด 

• ตรวจสอบวำ่ผูอ่ื้นปฏิบติัตำมขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีวำงไวห้รือไม่ใหค้วำมเห็นและช้ีแนะ
ใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตำมขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีวำงไว ้เพื่อควำมถูกตอ้งของงำน 

• ตรวจสอบควำมกำ้วหนำ้และควำมถูกตอ้ง/คุณภำพของผลลพัธ์ของโครงกำรตำม
ก ำหนดเวลำท่ีวำงไว ้ 

• ระบุขอ้บกพร่องหรือขอ้มูลท่ีขำดหำยไป และก ำกบัดูแลใหห้ำขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ด้
ผลลพัธ์หรือผลงำนท่ีมีคุณภำพตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด 

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสร้างความชัดเจนของความถูกต้องและคุณภาพ 
                 ของขั้นตอนการท างานหรือผลงานหรือโครงการโดยละเอยีด 

• สร้ำงควำมชดัเจนของควำมถูกตอ้งและคุณภำพของขั้นตอนกำรท ำงำนหรือผลงำนหรือ
โครงกำรโดยละเอียดเพื่อควบคุมใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตำมขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีวำงไวอ้ยำ่ง
ถูกตอ้งและเกิดควำมโปร่งใสตรวจสอบได ้ 

• สร้ำงระบบและวธีิกำรท่ีสำมำรถก ำกบัตรวจสอบควำมกำ้วหนำ้และควำมถูกตอ้ง/
คุณภำพของผลงำนหรือขั้นตอนในกำรปฏิบติังำนของผูอ่ื้น หรือหน่วยงำนอ่ืน ไดอ้ยำ่ง
สม ่ำเสมอ 
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สมรรถนะ “การยึดมั่นในหลกัเกณฑ์”  
(Acts with Integrity- AI) 

 

ค าจ ากดัความ 
 เจตนำท่ีจะก ำกับดูแลให้ผูอ่ื้นหรือหน่วยงำนอ่ืนปฏิบัติให้ได้ตำมมำตรฐำน 
กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีก ำหนดไว ้โดยอำศยัอ ำนำจตำมระเบียบ กฎหมำย หรือตำมหลกัแนวทำง
ในวิชำชีพของตนท่ีมีอยู่อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพโดยมุ่งประโยชน์ขององคก์ร สังคม 
และประเทศโดยรวมเป็นส ำคญั ควำมสำมำรถน้ีอำจรวมถึงกำรยนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้งและควำม
เดด็ขำดในกำรจดักำรกบับุคคลหรือหน่วยงำนท่ีฝ่ำฝืนกฎเกณฑ ์ระเบียบหรือมำตรฐำนท่ีตั้งไว ้
 

ระดบัสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งช้ี 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 

ระดับที ่1: กระท าส่ิงต่างๆ ตามมาตรฐาน หรือตามกฎระเบียบข้อบังคบัทีก่ าหนดไว้ 
• ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมโปร่งใส  ถูกตอ้งทั้งตำมหลกักฎหมำยระเบียบขอ้บงัคบัท่ีก ำหนดไว ้
• ยดึถือหลกักำรและแนวทำงตำมหลกัวชิำชีพอยำ่งสม ่ำเสมอ 
• เปิดเผยขอ้มูลหรือเหตุผลอยำ่งตรงไปตรงมำ 

ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และยดึมัน่ในแนวทางหรือขอบเขตข้อจ ากดั 
                 ในการกระท าส่ิงต่างๆ  

• ปฏิเสธขอ้เรียกร้องของผูอ่ื้นหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีขำดเหตุผลหรือผิดกฎระเบียบ
หรือแนวทำงนโยบำยท่ีวำงไว ้

• ด ำเนินกำรอย่ำงไม่บิดเบือน โดยไม่อำ้งขอ้ยกเวน้ให้ตนเองหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชำหรือ
คนรู้จกัหรือหน่วยงำนภำยใตก้ำรดูแลหำกมีกำรด ำเนินงำนท่ียอมรับไม่ได ้

ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และติดตามควบคุมให้ปฏบัิติตามมาตรฐานหรือตาม  
                 กฎหมายข้อบังคบั 

• หมัน่ควบคุมตรวจตรำกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนท่ีดูแลรับผดิชอบใหเ้ป็นไปอยำ่ง
ถูกตอ้งตำมกฎระเบียบหรือแนวทำงนโยบำยท่ีวำงไว ้

• ออกค ำเตือนหรือพยำยำมประนีประนอมอยำ่งชดัแจง้วำ่จะเกิดอะไรข้ึนหำกผลงำนไม่ได้
มำตรฐำนท่ีก ำหนดไวห้รือกระท ำกำรละเมิดกฎระเบียบหรือแนวทำงนโยบำยท่ีวำงไว ้
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ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และรับผดิชอบในส่ิงทีอ่ยู่ในการดูแล 
• กลำ้ตดัสินใจในหน้ำท่ี โดยส่ัง ต่อรองหรือประนีประนอมให้บุคคลหรือหน่วยงำนท่ี   

ฝ่ำฝืนกฎเกณฑ์ ระเบียบ นโยบำยหรือมำตรฐำนท่ีตั้ งไวไ้ปปรับปรุงผลงำนในเชิง
ปริมำณหรือคุณภำพให้เขำ้เกณฑ์มำตรฐำน  แมว้่ำผลของกำรตดัสินใจอำจสร้ำงศตัรู
หรือก่อควำมไม่พึงพอใจใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือเสียประโยชน ์

• กลำ้ยอมรับควำมผดิพลำดและจดักำรควำมควำมผดิพลำดท่ีจดัท ำลงไป 

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และจัดการกบัผลงานไม่ดีหรือส่ิงผดิกฎระเบียบอย่าง
เด็ดขาดตรงไปตรงมา 

• ใชว้ธีิเผชิญหนำ้อยำ่งเปิดเผยตรงไปตรงมำเม่ือผูอ่ื้นหรือหน่วยงำนภำยใตก้ำรก ำกบัดูแล 
มีปัญหำผลงำนไม่ดีหรือท ำผดิกฎระเบียบอยำ่งร้ำยแรง 

• ยนืหยดัพิทกัษผ์ลประโยชน์ตำมกฎเกณฑ์ขององคก์ร แมใ้นสถำนกำรณ์ท่ีอำจเส่ียงต่อ
ควำมมัน่คงในต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรงำน หรืออำจเส่ียงภยัต่อชีวติ 
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สมรรถนะ “การสร้างให้เกดิการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน”  
(Building Participation- BP) 

 

ค าจ ากดัความ 
 กำรตระหนกั เตม็ใจ ยอมรับ และเปิดโอกำสใหผู้อ่ื้น ประชำชน เครือข่ำย กลุ่มบุคคล 
หรือหน่วยงำนต่ำงๆ เขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน หรือองค์กร เพื่อสร้ำงและ
ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนกำรและกลไกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนอยำ่งแทจ้ริงและยัง่ยนื 
 

ระดบัสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งช้ี 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 
ระดับที ่1: ตระหนักและเห็นความส าคญัและประโยชน์ของการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน 

• ตระหนกัและเห็นควำมส ำคญัของกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของหน่วยงำน 
หรือองคก์ร 

• สนบัสนุนใหผู้อ่ื้น ประชำชน เครือข่ำย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงำนต่ำงๆ เห็น
ควำมส ำคญัและประโยชนข์องกำรมีส่วนร่วมในกำรจดักำรปัญหำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• เช่ือมัน่ในขอ้ดีและประโยชนข์องกำรมีส่วนร่วมของผูอ่ื้น ประชำชน เครือข่ำย กลุ่ม
บุคคล หรือหน่วยงำนต่ำงๆ จะช่วยใหก้ำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน หรือองคก์รประสบ
ควำมส ำเร็จได ้

ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามส่ีวนร่วมใน 
                 การแสดงความคดิเห็น หรือด าเนินงานต่างๆ ร่วมกนั 

• เปิดใจ เตม็ใจ และยอมรับใหผู้อ่ื้น ประชำชน เครือข่ำย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงำนต่ำงๆ 
เขำ้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น ขอ้มูล หรือแสดงศกัยภำพในกำรด ำเนินงำน
ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงำน หรือองคก์ร 

• เปิดโอกำสใหผู้อ่ื้น ประชำชน เครือข่ำย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ไดเ้ขำ้มำมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดกำรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนมำกข้ึน 

• รับฟังควำมคิดเห็น ค ำแนะน ำ ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่ำงๆ จำกผูอ่ื้น ประชำชน เครือข่ำย 
กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 
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ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และประยุกต์ เช่ือมโยง และต่อยอดความคดิเห็นของ 
                 ทุกภาคส่วน และร่วมตัดสินใจการด าเนินการต่างๆ ให้เกดิผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 

• ประยกุต ์เช่ือมโยง และต่อยอดควำมคิด ขอ้มูล และศกัยภำพของกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งของกำรมีส่วนร่วมจำกผูอ่ื้น เครือข่ำยภำคี หรือหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อใหเ้กิด
ประโยชนแ์ละผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 

• วเิครำะห์ ปรับปรุง และขยำยขอบเขตกำรมีส่วนร่วมในวงกวำ้งมำกข้ึน เพื่อใหเ้กิดกำรมี
ส่วนร่วมในทุกภำคส่วนอยำ่งแทจ้ริง 

• ผสมผสำน (Integrate) ควำมคิดเห็น ค ำแนะน ำ ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่ำงๆ จำกทุกภำค
ส่วน และหำผลสรุปร่วมกนั รวมทั้งใหทุ้กภำคส่วนไดร่้วมตดัสินใจ (Decision Making) 
ในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนอยำ่งแทจ้ริง 

ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และรวมพลงัทุกภาคส่วนและผลกัดันให้เกดิผลกระทบ 
                 ในวงกว้าง และเกดิประโยชน์อย่างแท้จริง 

• เป็นตวักลำง หรือศูนยก์ลำงในกำรรวมพลงัทุกภำคส่วนและผลกัดนักำรด ำเนินกำร
ต่ำงๆ ร่วมกนั เพื่อใหเ้กิดผลกระทบ (Impact) ในวงกวำ้ง และเกิดประโยชนแ์ก่
หน่วยงำน องคก์ร ประชำชน หรือสังคม  

• วำงแผนและก ำหนดแนวทำง กระบวนกำร และกลไกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
รวมทั้งประเมินศกัยภำพของทุกภำคส่วนอยำ่งรอบดำ้น เพื่อใหแ้น่ใจวำ่สำมำรถดึงกำรมี
ส่วนร่วมและศกัยภำพในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ใหเ้กิดผลกระทบในวงกวำ้งท่ีมี
ประโยชนอ์ยำ่งแทจ้ริง 

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศของการมส่ีวนร่วม 
                 อย่างแท้จริง เป็นระบบ และยัง่ยืน 

• สร้ำงวฒันธรรมและบรรยำกำศของกำรมีส่วนร่วมใหเ้กิดข้ึนภำยในองคก์รอยำ่งเป็น
รูปธรรมและยัง่ยนื เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนกำรและกลไกกำรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด 

• ส่งเสริม สนบัสนุน และด ำเนินกำรอยำ่งเป็นรูปธรรม เพื่อรณรงค ์และผลกัดนั
กระบวนกำรและกลไกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
ประชำชน สังคม และประเทศชำติอยำ่งแทจ้ริงและยัง่ยนื 
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สมรรถนะ “ความคดิสร้างสรรค์”  
(Innovation- INV) 

ค าจ ากดัความ 
 ควำมสำมำรถในกำรท่ีจะน ำเสนอทำงเลือก (Option) หรือแนวทำงแกปั้ญหำ (Solution) 
หรือสร้ำงนวตักรรม หรือ ริเร่ิมสร้ำงสรรคกิ์จกรรมหรือส่ิงใหม่  ๆท่ีจะเป็นประโยชนต่์อองคก์ร 
 

ระดบัสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งช้ี 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 
ระดับที ่1: สนับสนุนความคดิสร้างสรรค์และยอมทดลองวธีิอ่ืนๆ เพ่ือมาทดแทนวธีิการ 

          ทีใ่ช้อยู่เดิมในการปฏบัิติงานอย่างเต็มใจและใคร่รู้ 
• เต็มใจท่ีจะยอมรับและปรับตวัต่อควำมริเร่ิมสร้ำงสรรค์หรือส่ิงใหม่ เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงำนบรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
• แสดงควำมสงสัยใคร่รู้และตอ้งกำรทดลองวธีิกำรใหม่ๆ ท่ีอำจส่งผลใหป้ฏิบติังำนไดดี้ข้ึน 
• เตม็ใจท่ีจะเสำะหำและศึกษำวธีิกำรท่ีแปลกใหม่ท่ีอำจน ำมำประยกุตใ์ชใ้นกำรปฏิบติังำน

ไดอ้ยำ่งเหมำะสม 
ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และสร้างสรรค์และหมัน่ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
                 ของตนอย่างสม า่เสมอ 

• หมัน่ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนของตนอยำ่งสม ่ำเสมอ   
• เปล่ียนแปลงรูปแบบหรือขั้นตอนกำรท ำงำนใหม่ๆ ท่ีสอดคลอ้งและสนบัสนุนหน่วยงำน

ใหส้ำมำรถบรรลุเป้ำหมำยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และคดินอกกรอบเพ่ือปรับเปลีย่นการด าเนินงานใหม่ 
                  ในหน่วยงานเพ่ือให้งานมปีระสิทธิภาพ 

• ประยกุตใ์ชป้ระสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำปรับเปล่ียนวธีิกำรด ำเนินงำน ใหเ้ขำ้กบั
สถำนกำรณ์ แต่ยงัคงเป้ำหมำยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด 

• ไม่จ ำกดัตนเองอยูก่บัแนวคิดดั้งเดิมท่ีใชก้นั พร้อมจะทดลองวธีิกำรใหม่ๆ มำปรับแกไ้ข
ระเบียบขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีลำ้สมยั เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของหน่วยงำน 

• น ำเสนอทำงเลือก (Option) หรือแนวทำงแกปั้ญหำ (Solution) ในงำนของตนอยำ่ง
สร้ำงสรรคก่์อนท่ีจะปรึกษำผูบ้งัคบับญัชำ 

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย



WWW.LOCALTRAIN57.COM 

34 
 

ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ในองค์กร 
• ประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ ทฤษฎี หรือแนวคิดท่ีไดรั้บกำรยอมรับมำเสนอทำงเลือก (Option) 

หรือแนวทำงแกปั้ญหำ (Solution) ในกำรพฒันำองคก์รใหมี้ประสิทธิภำพสูงข้ึน 
• ริเร่ิมสร้ำงสรรคแ์นวทำงใหม่ๆ ในกำรปฏิบติังำนหรือด ำเนินกำรต่ำงๆ ใหอ้งคก์รสำมำรถ

บรรลุพนัธกิจไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพหรือมีคุณภำพสูงข้ึน โดยแนวทำงใหม่ๆ หรือ Best 
Practice น้ีอำจมีอยูแ่ลว้ในองคก์รอ่ืนๆ ทั้งภำครัฐหรือเอกชน และทั้งในและต่ำงประเทศ 

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสร้างนวตักรรมในระบบอตุสาหกรรมของประเทศ 
                 โดยรวม 

• คิดนอกกรอบ พิจำรณำส่ิงต่ำงๆ ในงำนดว้ยมุมมองท่ีแตกต่ำง อนัน ำไปสู่กำรวจิยั กำร
ประดิษฐคิ์ดคน้ หรือกำรสร้ำงสรรค ์เพื่อน ำเสนอตน้แบบ สูตร รูปแบบ วธีิ ตลอดจนองค์
ควำมรู้ใหม่ท่ีไม่เคยปรำกฏมำก่อนและเป็นประโยชนต่์อระบบอุตสำหกรรมหรือสังคม
และประเทศชำติโดยรวม 

• สนบัสนุนใหเ้กิดบรรยำกำศแห่งควำมคิดสร้ำงสรรคห์รือสร้ำงโอกำสใหม่ทำงธุรกิจใน
องคก์ร ดว้ยกำรใหก้ำรสนบัสนุนทำงทรัพยำกร หรือจดักิจกรรมต่ำงๆ ท่ีจะช่วยกระตุน้
ใหเ้กิดกำรแสดงออกทำงควำมคิดสร้ำงสรรค ์
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สมรรถนะ “การมุ่งความปลอดภัยและการระวงัภัย”  
(Safety Mind- SM) 

 

ค าจ ากดัความ 
 ควำมมุ่งมัน่ท่ีจะใหค้วำมส ำคญักบัควำมปลอดภยั กำรระวงัภยั รวมทั้งกำรป้องกนั
ภยัต่ำงๆ ท่ีอำจจะเกิดข้ึน โดยรับรู้และตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรป้องกนัภยั เหตุอนัตรำย 
และสำธำรณภยัต่ำงๆ ตั้งแต่กำรปฏิบติัตนในชีวิตประจ ำวนัทัว่ไป รวมถึงกำรด ำเนินกิจกรรมใน
กำรปฏิบัติงำน และตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรช่วยเหลือ กำรบรรเทำทุกข์ กำรฟ้ืนฟู
ผูป้ระสบภัยให้ได้รับกำรดูแลอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรสนับสนุนและเสริมสร้ำง
วฒันธรรมควำมปลอดภยัและกำรระวงัภยัต่ำงๆ ให้เกิดข้ึนในระดบัหน่วยงำน องค์กร ชุมชน 
และสังคมในระยะยำว 
 

ระดบัสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งช้ี 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 
ระดับที ่1: ตระหนักถึงความส าคญัด้านความปลอดภัย และผลเสียของการเกดิเหตุอนัตราย  

         สาธารณภัย รวมถึงสามารถอธิบายได้ถึงวธีิการจัดการเพ่ือแก้ไข และการป้องกนัเหตุ 
         ไม่ปลอดภัยต่างๆ 
• ให้ควำมสนใจกบัปัจจยัต่ำง ๆ รอบตวั ท่ีอำจเป็นตน้เหตุของกำรเกิดภยั และควำมไม่

ปลอดภยัต่ำง ๆ รวมถึงสนใจในท่ีมำของเหตุกำรณ์ควำมไม่ปลอดภยั/ปัญหำสำธำรณภยั
ท่ีเกิดข้ึน โดยสำมำรถอธิบำยถึงสำเหตุของควำมไม่ปลอดภยัดงักล่ำว  

• รู้วิธีจดักำรกบัควำมเส่ียงท่ีจะท ำให้เกิดภยั กำรป้องกนั และวิธีแกไ้ขปัญหำควำมไม่
ปลอดภยั หรือเพื่อมิใหภ้ยัลุกลำมขยำยวงกวำ้งจนกลำยเป็นปัญหำสำธำรณภยั 

• ขวนขวำยหำควำมรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบักำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำอนัตรำย สำธำรณภยั 
รวมถึงควำมรู้ในกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำควำมไม่ปลอดภยัต่ำง ๆ  

• เขำ้ร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรแลกเปล่ียนควำมรู้ และกำรรณรงค์เพื่อพฤติกรรมท่ี
ปลอดภยัต่ำง ๆ 
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ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นผู้ไม่ประมาท รอบคอบ  
                 ระแวดระวงัภัย และความไม่ปลอดภัยต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ ทั้งกบัตัวเองหรือ 
                 ผู้ร่วมงาน และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทรัพยากรที่มอียู่ในการป้องกนัและ 
                 แก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยได้  

• กระท ำกำรใดๆ ดว้ยควำมรอบคอบ ไม่ประมำท เพื่อใหเ้กิดควำมปลอดภยั ทั้งในกำร
ด ำเนินกิจกรรมส่วนตวัในชีวติประจ ำวนั และกำรปฏิบติังำน  

• โนม้นำ้วชกัชวนเพื่อนร่วมงำนและผูเ้ก่ียวขอ้งใหต้ระหนกัถึงคุณประโยชนข์องควำม
ปลอดภยัอยำ่งแทจ้ริง ช้ีใหเ้ห็นถึงอนัตรำยและผลเสียของกำรกระท ำท่ีไม่ปลอดภยัท่ี
อำจกำรลุกลำมขยำยวงกวำ้งจนกลำยเป็นปัญหำสำธำรณภยั 

• ช้ีแนะแนวทำงกำรปฏิบติัแก่เพื่อนร่วมงำนและผูเ้ก่ียวขอ้งใหมี้พฤติกรรมท่ีปลอดภยั 
• สำมำรถประยกุตใ์ชค้วำมรู้ในกำรป้องกนัมิใหเ้กิดภยั รวมถึงประยกุตใ์ชค้วำมรู้และ

ทรัพยำกรท่ีมีอยูใ่นกำรแกไ้ขปัญหำควำมไม่ปลอดภยั เพื่อมิใหลุ้กลำมขยำยวงกวำ้งจน
กลำยเป็นปัญหำสำธำรณภยั 

ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และวเิคราะห์ สังเคราะห์ มองเห็นทางเลือกในการน า 
                 วธีิการบริหารจัดการสาธารณภัยทีเ่หมาะสมมาปรับใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด  

• มองเห็นทำงเลือกในกำรน ำวธีิกำรบริหำรจดักำรสำธำรณภยัท่ีเหมำะสมมำปรับใชใ้หไ้ด้
ประโยชนสู์งสุด  

• สำมำรถวเิครำะห์สภำพปัญหำในกำรบริหำรจดักำรสำธำรณภยัท่ีเป็นอยู ่อธิบำยให้
ควำมเห็นต่ำงๆ ในประเดน็ปัญหำของกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั และระบบ
กำรบริหำรจดักำรในปัจจุบนัไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

• หมัน่วเิครำะห์ และมองหำแนวโนม้ ช่องโหว ่ขอ้บกพร่อง ฯลฯ ทั้งจำกปัจจยัภำยใน
และภำยนอกองคก์ร อนัจะท ำใหเ้กิดปัญหำกบักำรบริหำรจดักำรสำธำรณภยั และ
ด ำเนินกำรแกไ้ข หรือเตรียมหำทำงรับมือกบัปัญหำนั้น  

• ติดตำม ประเมิน และปฏิบติังำนเชิงรุกเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกบัทุก
สถำนกำรณ์ควำมไม่ปลอดภยั/ปัญหำสำธำรณภยัท่ีเกิดข้ึน ท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

• สำมำรถจดักำรกบัปัญหำสำธำรณภยัประเภทต่ำงๆ ท่ีมีควำมซบัซอ้นได ้ทั้งในแง่ของ
กำรป้องกนั กำรช่วยเหลือ บรรเทำ รวมถึงกำรฟ้ืนฟู 
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ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และพฒันากระบวนการในการบริหารจัดการสาธารณภัย 
                 ทีเ่หมาะสมและเกดิประสิทธิภาพสูงสุด 

• สังเครำะห์องคค์วำมรู้ดำ้นกำรบริหำรจดักำรสำธำรณภยั เพื่อใหไ้ดน้วตักรรมหรือ
รูปแบบในกำรบริหำรจดักำรสำธำรณภยั ท่ีเหมำะสมต่อกำรน ำไปใชใ้นสถำนกำรณ์ภยั
ในพื้นท่ีต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

• เสนอแนวทำงปฏิบติัในกำรจดักำรกบัปัญหำในกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 
และถ่ำยทอดแบบอยำ่งท่ีดีของกำรด ำเนินงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัให้
ผูร่้วมงำนและผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทรำบ เพื่อมุ่งหวงัใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งต่ำงๆ สำมำรถ
ด ำเนินกำรบริหำรจดักำรสำธำรณภยัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด 

• มุ่งปรับปรุง และเปล่ียนแปลงระบบ และวธีิกำรในกำรป้องกนั ช่วยเหลือ บรรเทำและ
ฟ้ืนฟู ใหมี้คุณภำพ เพื่อใหไ้ดส้ำมำรถด ำเนินกำรเพื่ออสร้ำงควำมปลอดภยัใหก้บัองคก์ร 
ชุมชน หรือสังคมไดอ้ยำ่งโดดเด่นและเกินกวำ่เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และประเมนิคุณค่า และทางเลือก เพ่ือก าหนดนโยบาย 
                  และกลยุทธ์ทีม่ผีลต่อการบริหารจัดการสาธารณภัยทีม่ปีระสิทธิภาพในระยะยาว  

• สำมำรถคำดกำรณ์ปัญหำท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต สำมำรถประเมินทรัพยำกรต่ำงๆ 
ทำงดำ้นกำรบริหำรจดักำรสำธำรณภยั ส ำหรับใชเ้ป็นทำงเลือกในกำรด ำเนินกำรเพื่อ
กำรป้องกนั ช่วยเหลือ และฟ้ืนฟูสภำพจำกกำรเกิดสำธำรณภยัไดอ้ยำ่งเหมำะสมกบั
สภำพปัญหำและสถำนกำรณ์ควำมเปล่ียนแปลงดำ้นสำธำรณภยั 

• สนบัสนุนใหเ้กิดบรรยำกำศแห่งกำรเสริมสร้ำงวฒันธรรมควำมปลอดภยัข้ึนใน
หน่วยงำนหรือขอบเขตท่ีรับผดิชอบอนัเป็นประโยชนต่์อกำรบริหำรจดักำรสำธำรณภยั
ท่ีมีประสิทธิภำพในระยะยำว 

• สนบัสนุนใหเ้กิดกำรบูรณำกำรกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัเขำ้กบัทุกกิจกรรมกำรท ำงำน 
• สนบัสนุนกำรจดักำรควำมรู้ เพื่อพฒันำบุคลำกรใหมี้องคค์วำมรู้ท่ีเพียงพอต่อกำร

ขบัเคล่ือนองคก์ร 
• สนบัสนุนใหมี้กำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้ำงวฒันธรรมควำมปลอดภยัให้

เกิดข้ึนในระดบัชุมชนและสังคม 
• เป็นแบบอยำ่งท่ีดีของกำรมีจิตส ำนึกควำมปลอดภยั ทั้งพฤติกรรมกำรปฏิบติังำน กำร

ด ำเนินกิจกรรมส่วนตวัในชีวติประจ ำวนั  
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สมรรถนะ “การก ากับตดิตามอย่างสม ่าเสมอ”  
(Monitoring and Overseeing- MO) 

 

ค าจ ากดัความ 
 เจตนำท่ีจะก ำกบัดูแล และติดตำมกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งให้
ปฏิบัติตำมมำตรฐำน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีก ำหนดไว  ้โดยอำศัยอ ำนำจตำมระเบียบ 
กฎหมำย หรือตำมต ำแหน่งหนำ้ท่ีท่ีมีอยูอ่ยำ่งเหมำะสมและมีประสิทธิภำพโดยมุ่งประโยชน์ของ
หน่วยงำน องคก์ร หรือประเทศชำติเป็นส ำคญั 
 

ระดบัสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งช้ี 
ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 
ระดับที ่1: ตระหนัก เห็นความส าคญั และประโยชน์ของการก ากบัติดตามการด าเนินงานต่างๆ  
                  ของผู้อ่ืน 

• ตระหนัก เห็นควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็น และประโยชน์ของกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนต่ำงๆ ของผู ้อ่ืนท่ีเ ก่ียวข้องในงำน เพื่อให้ผู ้อ่ืนปฏิบัติตำมมำตรฐำน 
กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัท่ีก ำหนดไว ้และเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของ
ตนเอง หน่วยงำน หรือองคก์ร 

ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และกระตือรือร้นในการก ากบัติดตามการด าเนินงานต่างๆ  
                 ของผู้อ่ืน 

• แสดงพฤติกรรมกระตือรือร้นในกำรก ำกบัติดตำมกำรด ำเนินงำนของผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งใน
งำน เพื่อให้ผูอ่ื้นปฏิบติัตำมมำตรฐำน กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัท่ีก ำหนดไวใ้ห้เกิด
ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง หน่วยงำน หรือองคก์ร และสำมำรถระบุควำม
เป็นไป หรือควำมกำ้วหนำ้ในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของผูอ่ื้นได ้

ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และก ากบัติดตามการด าเนินงานต่าง  ๆของผู้อ่ืนอย่างสม า่เสมอ 
• ด ำเนินกำรก ำกบัติดตำมกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของผูอ่ื้นอย่ำงสม ่ำเสมอ และเป็นระยะ 

และสำมำรถวิเครำะห์ และระบุข้อมูล ข้อเท็จจริง สำเหตุ ส่ิงผิดปกติ และควำม
เปล่ียนแปลงต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง เพื่อน ำไปสู่กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ไดอ้ย่ำง
ถูกตอ้ง เหมำะสม และสอดคลอ้งกบัมำตรฐำน กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัท่ีก ำหนดไว ้

• ปรับสถำนกำรณ์ กระบวนกำร หรือวิธีกำรต่ำงๆ เพื่อจ  ำกดัทำงเลือกของผูอ่ื้น หรือเพื่อ
บีบคั้นใหผู้อ่ื้นปฏิบติัในกรอบท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำยหรือระเบียบปฏิบติัท่ีก ำหนดไว ้
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ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และก ากบัติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องของ 
                 การด าเนินงานต่างๆ ของผู้อ่ืนอย่างใกล้ชิด 

• ส ำรวจ ก ำกบั ติดตำม และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของผูอ่ื้นอยำ่งใกลชิ้ดและใน
เชิงลึก รวมทั้งวิเครำะห์ ประมวล วิจยั และสรุปผลกำรด ำเนินกำร กำรตอบสนอง และ
กำรใหบ้ริกำรต่ำงๆ ท่ีถูกตอ้ง เหมำะสม และสอดคลอ้งกบัมำตรฐำน กฎระเบียบ หรือ
ขอ้บงัคบัท่ีก ำหนดไว ้

• หมัน่ควบคุม ตรวจตรำ และตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ในทุก
ขั้นตอนอย่ำงละเอียดของผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งในงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำน กฎระเบียบ 
หรือขอ้บงัคบัท่ีก ำหนดไว ้

• ออกค ำเตือน (โดยชดัแจง้ว่ำจะเกิดอะไรข้ึนหำกผูอ่ื้นไม่ปฏิบติัตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด
ไวห้รือกระท ำกำรละเมิดกฎหมำย) และส่ังกำรใหป้รับปรุงกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ในเชิง
ปริมำณหรือคุณภำพใหถู้กตอ้งตำมมำตรฐำน กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัท่ีก ำหนดไว ้

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และจัดการกบัการด าเนินงานต่างๆ ทีไ่ม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือ 
                 ส่ิงผดิกฎหมายอย่างเด็ดขาดตรงไปตรงมา 

• ด ำเนินกำรอยำ่งตรงไปตรงมำ หรือใชว้ธีิเผชิญหนำ้อยำ่งเดด็ขำดเม่ือผูอ่ื้นหรือหน่วยงำน
ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลมีกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ท่ีไม่ดี ไม่ถูกตอ้ง หรือท ำผิดกฎหมำยอยำ่ง
ร้ำยแรง  

• ก ำหนด หรือปรับมำตรฐำน ขอ้บงัคบั หรือกฎระเบียบต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้แตกต่ำง ทำ้
ทำย หรือสูงข้ึน (เม่ือสภำวะแวดลอ้มเปล่ียนไป) เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลำกรเกิดกำรพฒันำ
ควำมสำมำรถใหสู้งข้ึน 
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40 
สมรรถนะ “การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ”  
(Collecting Professional Knowledge and Expertise- CPKE) 

 

ค าจ ากดัความ 
 ควำมขวนขวำย สนใจใฝ่รู้ เพื่อสั่งสมพฒันำศกัยภำพ ควำมรู้ควำมสำมำรถของตนใน
กำรปฏิบัติงำน ด้วยกำรศึกษำ ค้นควำ้หำควำมรู้ พฒันำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง อีกทั้ งรู้จักพัฒนำ 
ปรับปรุง ประยกุตใ์ชค้วำมรู้เชิงวิชำกำรและเทคโนโลยต่ีำงๆ เขำ้กบักำรปฏิบติังำนใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ 
 

ระดบัสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งช้ี 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 
ระดับที ่1: แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน/ทีเ่กีย่วข้อง  

• กระตือรือร้นในกำรศึกษำหำควำมรู้ สนใจเทคโนโลยแีละองคค์วำมรู้ใหม่ๆ ในสำขำ
อำชีพของตน 

• หมัน่ทดลองวธีิกำรท ำงำนแบบใหม่ เพื่อพฒันำประสิทธิภำพและควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของตนใหดี้ยิง่ข้ึน 

• ติดตำมเทคโนโลยอีงคค์วำมรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอดว้ยกำรสืบคน้ขอ้มูลจำกแหล่งต่ำงๆ ท่ีจะ
เป็นประโยชนต่์อกำรปฏิบติังำน 

ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมคีวามรู้ในวชิาการ และเทคโนโลยใีหม่ๆ  
                 ในสาขาอาชีพของตน  

• รอบรู้เท่ำทนัเทคโนโลยหีรือองคค์วำมรู้ใหม่ๆ ในสำขำอำชีพของตนและท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรืออำจมีผลกระทบต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของตน  

• ติดตำมแนวโนม้วทิยำกำรท่ีทนัสมยั และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบังำนอยำ่งต่อเน่ือง  
ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และสามารถน าความรู้ วทิยาการ หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ  
                 ทีไ่ด้ศึกษามาปรับใช้กบัการท างาน 

• เขำ้ใจประเดน็หลกัๆ นยัส ำคญั และผลกระทบของวทิยำกำรต่ำงๆ อยำ่งลึกซ้ึง 
• สำมำรถน ำวชิำกำร ควำมรู้ หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ มำประยกุตใ์ชใ้นกำรปฏิบติังำนได ้
• สั่งสมควำมรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอ และเลง็เห็นประโยชน ์ควำมส ำคญัขององคค์วำมรู้ 

เทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่องำนของตนในอนำคต 
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ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และศึกษา พฒันาตนเองให้มคีวามรู้ และความเช่ียวชาญ 
                 ในงานมากขึน้ทั้งในเชิงลกึ และเชิงกว้างอย่างต่อเน่ือง 

• มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังำนหลำยดำ้น (สหวทิยำกำร) และสำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปปรับใชใ้หป้ฏิบติัไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำงครอบคลุม 

• สำมำรถน ำควำมรู้เชิงบูรณำกำรของตนไปใชใ้นกำรสร้ำงวสิัยทศัน ์เพื่อกำรปฏิบติังำน
ในอนำคต 

• ขวนขวำยหำควำมรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนทั้งเชิงลึกและเชิงกวำ้งอยำ่งต่อเน่ือง 

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสนับสนุนการท างานของคนในองค์กรทีเ่น้นความ 
                 เช่ียวชาญในวทิยาการด้านต่างๆ 

• สนบัสนุนใหเ้กิดบรรยำกำศแห่งกำรพฒันำควำมเช่ียวชำญในองคก์ร ดว้ยกำรจดัสรร
ทรัพยำกร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อกำรพฒันำ 

• ใหก้ำรสนบัสนุน ชมเชย เม่ือมีผูแ้สดงออกถึงควำมตั้งใจท่ีจะพฒันำควำมเช่ียวชำญใน
งำน 

• มีวสิัยทศันใ์นกำรเลง็เห็นประโยชนข์องเทคโนโลย ีองคค์วำมรู้ หรือวทิยำกำรใหม่ๆ ต่อ
กำรปฏิบติังำนในอนำคต และสนบัสนุนส่งเสริมใหมี้กำรน ำมำประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงำน
อยำ่งต่อเน่ือง 
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สมรรถนะ “การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์” 
(Controlling and Managing Situation- CMS) 

 

ค าจ ากดัความ 
 ควำมสำมำรถในกำรควบคุม และบริหำรจดักำรอำรมณ์ ควำมรู้สึกของตนเองได้
อยำ่งถูกตอ้งและเหมำะสม แมว้่ำอยูใ่นเหตุกำรณ์ท่ีวิกฤติ คบัขนั  และยำกล ำบำก โดยมีเจตนำท่ี
จะใหบุ้คคลรอบขำ้งมีอำรมณ์และควำมรู้สึกท่ีเป็นปกติเช่นกนั นอกจำกนั้นยงัเป็นควำมสำมำรถ
ในกำรควบคุม และจดักำรสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนไดเ้หมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และด ำเนินกำร
ใหค้วำมช่วยเหลือ บริกำร บรรเทำทุกข ์หรือกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร
และเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริกำร ประชำชน หรือผูอ่ื้น โดยมีพื้นฐำนของควำมมีจิตใจท่ีเป็นกุศล 
(จิตสำธำรณะ) เห็นควำมสุขของผูบ้ริกำร ประชำชน หรือผูอ่ื้นเป็นท่ีตั้งมำกกวำ่ส่ิงอ่ืนใด 
 

ระดบัสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งช้ี 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 
ระดับที ่1: ควบคุมอารมณ์ และความรู้สึกตนเองได้อย่างเหมาะสมกบัเหตุการณ์ยากล าบาก  

          วกิฤต หรือเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
• ควบคุมอำรมณ์และควำมรู้สึกของตนเองไดอ้ยำ่งเหมำะสม (โดยไม่แสดงอำกำรต่ืน

ตระหนก ตกใจ หรือเสียใจ) กบัสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพำะสถำนกำรณ์ท่ีไม่ปกติ 
เช่น เหตุกำรณ์คบัขนั ยำกล ำบำก หรือเหตุกำรณ์ร้ำยแรงต่ำงๆ เป็นตน้ เพื่อป้องกนัมิให้
บุคคลรอบขำ้งเกิดอำรมณ์หรือมีควำมรู้สึกร่วมดว้ย 

• ใส่ใจกบัสภำพแวดลอ้ม สัญญำณทำงกำยภำพ และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนเฉพำะ
หนำ้ และพยำยำมควบคุมอำรมณ์ ควำมรู้สึก และปฏิกิริยำของตนใหอ้ยูภ่ำวะปกติได ้

 
 
 
 
 

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย



WWW.LOCALTRAIN57.COM 

43 
 
ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมคีวามอดทนต่อเหตุการณ์ยากล าบาก วกิฤต หรือ 
                 เหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ และ/หรือจัดการอารมณ์และความรู้สึกของผู้อ่ืน 
                 ให้เป็นปกติได้ 

• มีควำมอดทนต่อเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึน เช่น เหตุกำรณ์ท่ีมีควำมยำกล ำบำก วิกฤติ    
คบัขนั หรือเหตุอนัไม่ปกติต่ำงๆ เป็นตน้ โดยไม่แสดงควำมยอ่ทอ้ หรือควำมไม่พอใจ
ต่อควำมยำกล ำบำกนั้นๆ 

• ไม่บ่ำยเบ่ียง หรือหลีกเล่ียงจำกเหตุกำรณ์ท่ีมีควำมยำกล ำบำก วกิฤติ คบัขนั หรือเหตุอนั
ไม่ปกติต่ำงๆ แต่เขำ้ไปมีส่วนร่วมอยำ่งเตม็ใจ และตั้งใจ โดยมีควำมมุ่งหวงัท่ีจะใหก้ำร
ดูแล ควำมช่วยเหลือ และบรรเทำทุกขผ์ูรั้บบริกำร ประชำชน หรือผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง
เหมำะสม 

• บริหำรจดักำร หรือควบคุมอำรมณ์และควำมรู้สึกของผูรั้บบริกำร ประชำชน หรือผูอ่ื้น
ใหเ้ป็นปกติได ้เช่น ปลอบใจ โนม้นำ้วจูงใจ หรือให้ค  ำแนะน ำต่ำงๆ เป็นตน้ เม่ืออยูใ่น
เหตุกำรณ์ท่ีมีควำมยำกล ำบำก วกิฤติ คบัขนั หรือเหตุอนัไม่ปกติต่ำงๆ  

 

ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และจัดการสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ได้อย่างเหมาะสมและ 
                    ให้ความช่วยเหลือได้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้อ่ืน 

• ควบคุม ดูแล และจดักำรสถำนกำรณ์ หรือเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึน เช่น เหตุกำรณ์ท่ีมี
ควำมยำกล ำบำก วกิฤติ คบัขนั หรือเหตุอนัไม่ปกติต่ำงๆ เป็นตน้ ไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

• ใหก้ำรดูแล ควำมช่วยเหลือ และบรรเทำทุกขผ์ูรั้บบริกำร ประชำชน หรือผูอ่ื้นไดอ้ยำ่ง
ถูกตอ้งเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และสอดคลอ้งควำมตอ้งกำรของผูรั้บบริกำร 
ประชำชน หรือผูอ่ื้น 
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ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และให้บริการ ความช่วยเหลือ และด าเนินการต่างๆ ด้วย 
                   จิตกศุลให้ผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้อ่ืนมคีวามสุข และได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 

• ใหบ้ริกำร ควำมช่วยเหลือ บรรเทำทุกข ์และด ำเนินกำรต่ำงๆ แก่ผูรั้บบริกำร ประชำชน 
หรือผูอ่ื้น (ท่ีมีควำมเดือดร้อด) ดว้ยจิตกุศล (จิตสำธำรณะ) แมว้ำ่ตนเองจะตอ้งประสบ
กบัควำมยำกล ำบำก อุปสรรค หรือสูญเสียประโยชนบ์ำงอยำ่ง โดยมีควำมมุ่งหวงัให้
ผูรั้บบริกำร ประชำชน หรือผูอ่ื้นมีควำมสุข และไดรั้บประโยชนอ์ยำ่งสูงสุด 

• ติดตำม และประเมินผลกำรใหบ้ริกำร ควำมช่วยเหลือ บรรเทำทุกข ์และด ำเนินกำร
ต่ำงๆ แก่ผูรั้บบริกำร ประชำชน หรือผูอ่ื้นอยำ่งใกลชิ้ด ต่อเน่ือง และสม ่ำเสมอ เพื่อให้
แน่ใจวำ่สำมำรถใหบ้ริกำร ควำมช่วยเหลือ บรรเทำทุกข ์และด ำเนินกำรต่ำงๆ ไดอ้ยำ่ง
ถูกตอ้ง เหมำะสม สอดคลอ้งควำมตอ้งกำร และไดรั้บประโยชนอ์ยำ่งสูงสุด 

• เสียสละ และอุทิศประโยชนส่์วนตวั และควำมสะดวกสบำยต่ำงๆ เพื่อใหบ้ริกำร ควำม
ช่วยเหลือ บรรเทำทุกข ์และด ำเนินกำรต่ำงๆ แก่ผูรั้บบริกำร ประชำชน หรือผูอ่ื้นโดยไม่
หวงัผลตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน 

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเสียสละประโยชน์บางส่วนขององค์กร เพ่ือให้ 
                 ผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 

• เสียสละ และอุทิศประโยชนบ์ำงส่วนขององคก์ร เพื่อใหผู้รั้บบริกำร ประชำชน หรือ
ผูอ่ื้นไดรั้บประโยชนอ์ยำ่งสูงสุด และสอดคลอ้งควำมตอ้งกำรอยำ่งแทจ้ริง 
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สมรรถนะ “จิตส านึกและรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม” 
(Environmental Responsibility- ER) 

ค าจ ากดัความ 
 กำรมีจิตส ำนึก ตระหนัก ให้ควำมส ำคญั และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมีควำมมุ่งมัน่ และทุ่มเทท่ีจะอนุรักษ ์และรักษำส่ิงแวดลอ้ม สังคม และชุมชน
ให้น่ำอยู่ ตลอดจนเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรปฏิบติังำนหรือร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สังคม และส่ิงแวดลอ้มขององคก์รอยำ่งเตม็ท่ี เพื่อเกิดประโยชนต่์อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม
โดยรวม 
 

ระดบัสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งช้ี 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 
ระดับที ่1: แสดงความสนใจ ตระหนัก และเห็นความส าคญั ประโยชน์ของการอนุรักษ์ และ 

          การรักษาส่ิงแวดล้อม 
• ตระหนกั หรือมีจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม หรือส่ิงแวดลอ้มตำมนโยบำยขององคก์ร

ท่ีก ำหนดไว ้ 
• เห็นควำมส ำคญัและประโยชน์ของกิจกรรม/โครงกำรเพื่อสังคมหรือส่ิงแวดลอ้มของ

องคก์ร  
• เห็นคุณค่ำและควำมจ ำเป็นของกำรอนุรักษ ์และกำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม 

ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และแสวงหาโอกาสในการมส่ีวนร่วมในการอนุรักษ์และ 
                  การรักษาส่ิงแวดล้อม  

• แสวงหำโอกำส และเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มของ
หน่วยงำน องคก์ร ชุมชน หรือสังคม 

• ใหค้วำมร่วมมือ เขำ้ร่วม หรือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ ทำงสังคมหรือ
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร หรือหน่วยงำนต่ำงๆ อยำ่งเต็มใจ และปฏิบติัตนอย่ำงเคร่งครัด
ดำ้นกำรอนุรักษแ์ละกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มใหน่้ำอยู ่และปลอดภยั 

• อำสำและแสดงควำมภำคภูมิใจและควำมพึงพอใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมเพื่อ
สังคมหรือเพื่อส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร (โดยไม่ตอ้งร้องขอ) 
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ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่ืนเห็นความส าคญั 
                 ประโยชน์ของกจิกรรม โครงการ หรือนโยบายด้านการอนุรักษ์และการรักษา 
                 ส่ิงแวดล้อม  

• กระตุ้น และสร้ำงแรงจูงใจให้ผูอ่ื้นเห็นควำมส ำคัญและประโยชน์ของกิจกรรม 
โครงกำร หรือนโยบำยเพื่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม หรือดำ้นกำรอนุรักษแ์ละกำรรักษำ
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนกำรดูแลรักษำชุมชน หรือสังคมใหน่้ำอยู ่เพื่อใหเ้กิดกำรร่วมแรง
ร่วมใจอยำ่งแทจ้ริง 

• พฒันำ และปรับปรุงระบบ วิธีกำร และแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรเพื่อสังคม 
หรือส่ิงแวดลอ้ม หรือกำรอนุรักษแ์ละกำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม กำรดูแลรักษำชุมชน หรือ
สังคมในเชิงสร้ำงสรรค ์ 

• เป็นก ำลงัส ำคญัในกำรผลกัดนัให้เกิดกิจกรรม/โครงกำรเพื่อสังคม หรือส่ิงแวดลอ้ม 
หรือกำรอนุรักษแ์ละกำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม กำรดูแลรักษำชุมชน หรือสังคมขององคก์ร
อยำ่งเป็นรูปธรรม 

ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และศรัทธา และสนับสนุนกจิกรรม โครงการ หรือ 
                 นโยบายเพ่ือสังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างเต็มศักยภาพ 

• ยืนหยัด สนับสนุนกำรตัดสินใจท่ีจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไทย หรือ
ส่ิงแวดล้อมโดยรวม ถึงแม้จะคนส่วนใหญ่จะไม่สนับสนุน หรืออำจจะต้องท ำให้
หน่วยงำนของตนตอ้งเสียประโยชนใ์นระยะสั้น 

• ส่ือสำร และถ่ำยทอดวิสัยทศัน์ดำ้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงำนดว้ยวิธีสร้ำง
แรงบนัดำลใจ และควำมร่วมแรงร่วมใจใหเ้จำ้หนำ้ท่ีในหน่วยงำนบรรลุวสิัยทศันน์ั้น 

• คิดนอกกรอบ น ำเสนอควำมคิดใหม่เพื่อใชก้  ำหนดนโยบำยดำ้นสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อประโยชนต่์อสังคมไทยหรือส่ิงแวดลอ้มโดยรวม อยำ่งท่ีไม่มีผูใ้ดคิดมำก่อน 

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเป็นผู้น าทีม่บีทบาทส าคญัในงานเพ่ือสังคม  
                 และส่ิงแวดล้อม 

• มีบทบำทส ำคญัในงำนเพื่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม และสร้ำงวฒันธรรมองค์กรท่ี
เน้นประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เจำ้หน้ำท่ีทุกระดบัในองค์กรมี
ควำมมุ่งมัน่ ยดึมัน่ และรับผดิชอบต่อชุมชน สังคมไทย และส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเป็นรูปธรรม  

• เป็นท่ีรู้จกัอย่ำงกวำ้งขวำงในแวดวงท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเพื่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
และเป็นแบบอยำ่งท่ีดี (Role Model) ในองคก์รดำ้นกำรพฒันำ และรักษำส่ิงแวดลอ้มใน
สังคมไทยใหน่้ำอยู ่
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สมรรถนะ “ความเข้าใจพืน้ที่และการเมืองท้องถิ่น”  
(Understanding of Local Area and Politics- ULAP) 

 

ค าจ ากดัความ 
 มีพฤติกรรมและควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจประชำชน พื้นท่ี รวมทั้ งระบบ
กำรเมืองในทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ และติดตำมขอ้มูล ข่ำวสำร และควำมเคล่ือนไหวต่ำงๆ 
ของประชำชน พื้นท่ี และระบบกำรเมืองในท้องถ่ินในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบสม ่ำเสมอ รวมทั้ ง
สำมำรถใชค้วำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งนั้นๆ ในกำรใหบ้ริกำร ใหค้วำมรู้ ควำมช่วยเหลือ ค  ำแนะน ำ กำร
พฒันำ หรือกำรส่งเสริมในด้ำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแก่ประชำชนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบได้อย่ำง
ถูกตอ้ง เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 
 

ระดบัสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งช้ี 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 
ระดับที ่1: ตระหนักถึงความส าคญัของการมคีวามเข้าใจทีถู่กต้อง และ/หรือรวบรวมข้อมูลต่างๆ  
                 ทีเ่กีย่วกบัประชาชน พืน้ที ่และระบบการเมืองท้องถิ่นในพืน้ทีท่ีต่นเองมคีวาม - 
                 รับผดิชอบ 

• ตระหนกั เห็นควำมส ำคญั และควำมจ ำเป็นของกำรมีควำมรู้ และควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัประชำชน พื้นท่ี และระบบกำรเมืองทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีตนเองมีควำมรับผดิชอบ
วำ่จะช่วยใหส้ำมำรถใหบ้ริกำร ใหค้วำมรู้ควำมช่วยเหลือ ค  ำแนะน ำ กำรพฒันำ หรือกำร
ส่งเสริมในดำ้นต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง และเหมำะสม 

• รวบรวมขอ้มูล ข่ำวสำร และรำยละเอียดต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชำชน พื้นท่ี และระบบ
กำรเมืองทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีตนเองมีควำมรับผดิชอบ เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนใ์น
กำรใหบ้ริกำร ใหค้วำมรู้ ควำมช่วยเหลือ กำรพฒันำ หรือกำรส่งเสริมในดำ้นต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง และเหมำะสม 
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ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมคีวามรู้ และความเข้าใจในเร่ืองทัว่ๆ ไปทีเ่กีย่วข้องกบั 
                 ประชาชน พืน้ที ่และระบบการเมืองท้องถิ่นในพืน้ทีท่ีต่นเองมคีวามรับผดิชอบ  

• มีควำมเขำ้ใจในเร่ืองทัว่ไปๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชำชน พื้นท่ี และระบบกำรเมืองทอ้งถ่ิน
ในพื้นท่ีในพื้นท่ีท่ีตนเองมีควำมรับผดิชอบ เช่น ลกัษณะกำรประกอบกำรอำชีพ 
สภำพแวดลอ้มทัว่ไป กำรด ำเนินชีวติควำมเป็นอยู ่ปัญหำและควำมตอ้งกำรต่ำงๆ ผูน้  ำ ผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย และระบบกำรปกครอง เป็นตน้ เพื่อใหส้ำมำรถใหบ้ริกำร ใหค้วำมรู้ 
ควำมช่วยเหลือ ค  ำแนะน ำ กำรพฒันำ หรือกำรส่งเสริมในดำ้นต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแก่
ประชำชน หรือสร้ำงประโยชนใ์หแ้ก่พื้นท่ีท่ีรับผดิชอบไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง และเหมำะสม 

• ติดตำมขอ้มูล ข่ำวสำร และควำมเคล่ือนไหวต่ำงๆ ของประชำชน พื้นท่ี และระบบกำรเมือง
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีตนเองมีควำมรับผดิชอบ และมีควำมรู้ และควำมเขำ้ใจทัว่ไปนั้นๆ ท่ี
ถูกตอ้ง เพื่อสำมำรถใหบ้ริกำร ใหค้วำมรู้ ควำมช่วยเหลือ ค  ำแนะน ำ กำรพฒันำ หรือกำร
ส่งเสริมในดำ้นต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแก่ประชำชนในพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง และ
เหมำะสม หรือสร้ำงประโยชน์ใหแ้ก่พื้นท่ีท่ีรับผดิชอบไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง และเหมำะสม 

ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และหมัน่ศึกษา ติดตามความเคล่ือนไหวต่างๆ อย่างใกล้ชิด  
                 และมคีวามรู้ และความเข้าใจทีเ่ฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น และมคีวามส าคญัโดยตรง 
                 ประชาชน พืน้ที ่และระบบการเมืองท้องถิ่นในพืน้ทีท่ีต่นเองมคีวามรับผดิชอบ  

• มีควำมเขำ้ใจท่ีเฉพำะเจำะจง ตรงประเดน็ และมีควำมส ำคญัโดยตรงต่อประชำชน พื้นท่ี 
และระบบกำรเมืองทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีตนเองมีควำมรับผดิชอบ ตลอดจนศึกษำ วเิครำะห์ 
และระบุขอ้ดี ขอ้เสียต่ำงๆ ท่ีมีผลกระทบต่อประชำชน พื้นท่ี และระบบกำรเมืองทอ้งถ่ิน
ในพื้นท่ีท่ีตนเองมีควำมรับผดิชอบได ้ และสำมำรถใหบ้ริกำร ใหค้วำมรู้ ควำมช่วยเหลือ 
ค  ำแนะน ำ กำรพฒันำ หรือกำรส่งเสริมในดำ้นต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง เหมำะสม 
และสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร หรือเกิดประโยชน์แก่พื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ 

• หมัน่ศึกษำ คน้ควำ้ และติดตำมขอ้มูล ข่ำวสำร และควำมเคล่ือนไหวต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประชำชน พื้นท่ี และระบบกำรเมืองทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีตนเองมีควำมรับผดิชอบอยำ่ง
ใกลชิ้ด และสม ่ำเสมอ และสำมำรถระบุสำเหตุ และปัจจยัเชิงลึกท่ีมีควำมส ำคญัและมี
ผลกระทบโดยตรงทีช่วยใหส้ำมำรถใหบ้ริกำร ใหค้วำมรู้ ควำมช่วยเหลือ ค  ำแนะน ำ กำร
พฒันำ หรือกำรส่งเสริมต่ำงๆ แก่ประชำชนในพื้นท่ีท่ีตนเองมีควำมรับผดิชอบไดอ้ยำ่ง
ถูกตอ้ง เหมำะสม และสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร หรือสร้ำงประโยชนท่ี์เกิดควำม
ไดเ้ปรียบแก่พื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ 
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ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเข้าใจจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากดัต่างๆ และ 
                 สามารถประยกุต์และปรับความเข้าใจน้ันๆ มาสร้างประโยชน์แก่ประชาชน พืน้ที ่และ 
                 ระบบการเมืองท้องถิ่นในพืน้ทีท่ีต่นเองรับผดิชอบได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และ 
                 สอดคล้องกบัความต้องการอย่างแท้จริง 

• เขำ้ใจถึงปัจจยั และผลกระทบโดยตรง และโดยออ้ม ตลอดจนเขำ้ใจจุดแขง็ จุดอ่อน 
โอกำส และขอ้จ ำกดัต่ำงๆ ของประชำชน พื้นท่ี และระบบกำรเมืองทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ี
รับผดิชอบ และสำมำรถประยกุตแ์ละปรับควำมเขำ้ใจนั้นๆ ใหเ้กิดประโยชน์แก่
ประชำชนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบอยำ่งมีประสิทธิภำพ และสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร
อยำ่งแทจ้ริง 

• เสนอแนะวธีิกำร แนวทำง และผลกัดนักำรใหบ้ริกำร ใหค้วำมรู้ ควำมช่วยเหลือ 
ค  ำแนะน ำ กำรพฒันำ หรือกำรส่งเสริมต่ำงๆ ใหเ้กิดกำรปฏิบติัใชจ้ริง (Implementation) 
อยำ่งเป็นระบบ รูปธรรม และต่อเน่ืองท่ีเกิดประโยชนอ์ยำ่งแทจ้ริงโดยรวมแก่ประชำชน 
และพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ โดยอำศยักำรประยกุต ์ปรับ เช่ือมโยง และผสมผสำน (Integrate) 
ควำมเขำ้ใจประชำชน พื้นท่ี และระบบกำรเมืองทอ้งถ่ินในเชิงลึกท่ีสั่งสมมำ 

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และใช้ความเข้าใจประชาชน พืน้ที ่และระบบการเมือง 
                 ท้องถิ่นในเชิงลกึและรอบด้านมาก าหนดกลยุทธ์ และนโยบายทีส่ร้างประโยชน์ใน 
                 ระยะยาวแก่ประชาชน ชุมชน และสังคมได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด 

• ใชค้วำมเขำ้ใจประชำชน พื้นท่ี และระบบกำรเมืองทอ้งถ่ินในเชิงลึกและรอบดำ้น 
ตลอดจนประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญท่ีสั่งสมมำอยำ่งยำวนำนมำก ำหนดกลยทุธ์ 
นโยบำย และแผนงำนต่ำงๆ ท่ีสร้ำงประโยชนใ์นระยะยำว ตลอดจนมูลค่ำเพิ่ม (Value 
Added) แก่ประชำชน ชุมชน และสังคมไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด 
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50 
สมรรถนะ “สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น” 

(Creating Local Benefits- CLB) 
 

ค าจ ากดัความ 
 ควำมสำมำรถในกำรคิดคน้ ออกแบบ และสร้ำงสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ท่ีแปลกและ
แตกต่ำงไปจำกเดิม โดยกำรมุ่งเนน้พฒันำและสร้ำงสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในระยะยำว 
และยัง่ยนืใหแ้ก่ประชำชน พื้นท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบอยำ่งเป็นรูปธรรม 
 

ระดบัสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งช้ี 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 
ระดับที ่1: ตระหนักถึงความส าคญั และประโยชน์ของการพฒันาและการสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ  

           ทีเ่ป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน พืน้ที ่หรือท้องถิ่นทีรั่บผดิชอบ 
• ตระหนกัถึงควำมส ำคญั ควำมจ ำเป็น และประโยชน์ของกำรพฒันำ และกำรสร้ำงสรรค์

ส่ิงต่ำงๆ ท่ีเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ประชำชน พื้นท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบ 
• หมัน่แสวงหำช่องทำง และโอกำสอยำ่งสม ่ำเสมอในกำรเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ 

และกำรสร้ำงสรรคป์ระโยชนต่์ำงๆ ใหแ้ก่ประชำชน พื้นท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบ 
 

ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และกล้าเสนอความคดิเห็นใหม่ และเข้าไปมส่ีวนร่วมใน 
                 การพฒันาและการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ประชาชน พืน้ที ่หรือท้องถิ่น 
                ทีรั่บผดิชอบ 

• กลำ้น ำเสนอควำมคิดเห็น แนวทำง และวธีิกำรท่ีสร้ำงสรรค ์แปลกใหม่ แตกต่ำง และ
หลำกหลำยท่ีก่อใหเ้กิดกำรพฒันำและกำรสร้ำงสรรคป์ระโยชนต่์ำงๆ ใหแ้ก่ประชำชน 
พื้นท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบ 

• เขำ้ไปมีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหน่ึงในกำรพฒันำ และกำรสร้ำงสรรคป์ระโยชนต่์ำงๆ 
ใหแ้ก่ประชำชน พื้นท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และพฒันาและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประชาชน  
                 พืน้ที ่หรือท้องถิ่นทีรั่บผดิชอบในระยะส้ัน  

• พฒันำ และสร้ำงสรรคป์ระโยชนต่์ำงๆ ใหก้บัพื้นท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบในระยะ
สั้น เพื่อพฒันำศกัยภำพ หรือยกระดบัคุณภำพของพื้นท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบให้
เพิ่มสูงข้ึน เช่น ระบบสำธำรณูปโภค กำรศึกษำ สำธำรณสุข ส่ิงแวดลอ้ม กำรพฒันำ/
กำรส่งเสริมอำชีพ เป็นตน้ 

• ปรับปรุง/เปล่ียนแปลงกระบวนกำร หรือวธีิกำรใหม่ๆ ในพฒันำ และกำรสร้ำงสรรค์
ประโยชนต่์ำงๆ ใหก้บัพื้นท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบ เพื่อใหป้ระชำชน พื้นท่ี หรือ
ทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบไดรั้บประโยชนแ์ละมีประสิทธิภำพสูงข้ึน  

ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และพฒันาและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประชาชน  
                 พืน้ที ่หรือท้องถิ่นทีรั่บผดิชอบในระยะกลาง 

• พฒันำและสร้ำงสรรคป์ระโยชนใ์หก้บัประชำชน พื้นท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบใน
ระยะกลำง โดยต่อยอดจุดแขง็ ลดจุดอ่อน และสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (Value Added) ใหแ้ก่
ประชำชน พื้นท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบอยำ่งแทจ้ริง 

• คิดนอกกรอบ สร้ำงนวตักรรมใหม่ๆ หรือน ำเทคโนโลยสีมยัใหม่เขำ้มำประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมำะสมกบัประชำชน พื้นท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบ เพื่อใหเ้กิดประโยชน ์และสร้ำง
ควำมไดเ้ปรียบ (Advantage) ของพื้นท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบ 

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และพฒันาและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประชาชน  
                 พืน้ที ่หรือท้องถิ่นทีรั่บผดิชอบในระยะยาว  

• พฒันำและสร้ำงสรรคป์ระโยชนอ์ยำ่งเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชนใ์นระยะยำวใหแ้ก่
ประชำชน พื้นท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบ จนไดรั้บกำรยกยอ่งและเป็นตน้แบบท่ีดีแก่
พื้นท่ีหรือทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 

• ศึกษำศกัยภำพของประชำชน พื้นท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบในปัจจุบนั รวมทั้ง
ประเมินศกัยภำพในอนำคต เพื่อพฒันำและสร้ำงสรรคป์ระโยชนอ์ยำ่งย ัง่ยนืและระยะ
ยำว ใหแ้ก่ประชำชน พื้นท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบ  
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สมรรถนะ “ความเข้าใจผู้อ่ืนและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์  
(Understanding People and Creative Responding- UPCR) 

 

ค าจ ากดัความ 
 ควำมสำมำรถในกำรรับฟังและเข้ำใจบุคคลหรือสถำนกำรณ์ และพร้อมท่ีจะ
ปรับเปล่ียนและตอบสนองให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์หรือกลุ่มคนท่ีหลำกหลำยได้อย่ำง
สร้ำงสรรค ์ในขณะท่ียงัคงปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและบรรลุผลตำมเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้
 

ระดบัสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งช้ี 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 

ระดับที ่1: มคีวามยืดหยุ่นในการปฏบัิติหน้าที ่
• เขำ้ใจควำมหมำยของผูติ้ดต่อส่ือสำร และสำมำรถปรับกำรท ำงำนใหค้ล่องตวัและ

สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรได ้

ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเข้าใจบุคคลหรือสถานการณ์ได้ง่ายและพร้อมยอมรับ 
                 ความจ าเป็นทีจ่ะต้องปรับเปลีย่น 

• เตม็ใจ ยอมรับ และเขำ้ใจควำมคิดเห็นของผูอ่ื้นทั้งในเชิงเน้ือหำและนยัเชิงอำรมณ์  
• เตม็ใจท่ีจะเปล่ียนควำมคิด ทศันคติ และท ำงำนใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำย เม่ือสถำนกำรณ์

ปรับเปล่ียนไป เช่น ไดรั้บขอ้มูลใหม่หรือขอ้คิดเห็นใหม่จำกผูเ้ช่ียวชำญ 

ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และเข้าใจความหมายแฝงของบุคคลและสถานการณ์และ 
                 เลือกปฏบัิติงานอย่างยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ 

• มีวจิำรณญำณในกำรปรับใหเ้ขำ้กบัสถำนกำรณ์เฉพำะหนำ้ เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในกำร
ปฏิบติังำน หรือเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงำนหรือขององคก์ร 

• สำมำรถตีควำมหมำยเบ้ืองลึกท่ีไม่ไดแ้สดงออกอยำ่งชดัเจนของบุคคลหรือสถำนกำรณ์ท่ี
เกิดข้ึน แลว้ปรับตวัใหส้อดคลอ้ง และเหมำะสมกบักบัแต่ละบุคคลหรือสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและสร้ำงสรรค ์

• สำมำรถเลือกทำงเลือก วธีิกำร หรือกระบวนกำรมำปรับใชก้บัสถำนกำรณ์ท่ี
เฉพำะเจำะจงไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและเหมำะสม เพื่อใหไ้ดผ้ลงำนท่ีดี 
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ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และใช้ความเข้าใจในเชิงลกึต่อบุคคลหรือสถานการณ์มา 
                 ปรับเปลีย่นวธีิการด าเนินงานให้ได้งานทีม่ปีระสิทธิภาพสูงสุด 

• ใชค้วำมเขำ้ใจอยำ่งลึกซ้ึงในบุคคลหรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ใหเ้ป็นประโยชนใ์นท ำงำนให้
ไดผ้ลงำนท่ีมีประสิทธิภำพสูงสุด 

• ปรับเปล่ียนวธีิกำรด ำเนินงำน ระเบียบขั้นตอนหรือลกัษณะกำรประสำนงำนของ
หน่วยงำนหรือองคก์ร ใหเ้ขำ้กบัแต่ละสถำนกำรณ์ แต่ยงัคงเป้ำหมำยเดิมไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และปรับเปลีย่นแผนกลยุทธ์ทั้งหมด เพ่ือให้งานม ี
                 ประสิทธิภาพ 

• ปรับแผนกลยทุธ์ทั้งหมดอยำ่งสร้ำงสรรค ์เพื่อใหเ้หมำะสมและสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์
เฉพำะหนำ้ 

• มีจิตวทิยำในกำรใชค้วำมเขำ้ใจผูอ่ื้นในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรเจรจำท ำ
ควำมเขำ้ใจ หรือด ำเนินงำนไหไ้ดต้ำมภำรกิจของหน่วยงำน 
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การก าหนดระดับของสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน 
 

 สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน เป็นสมรรถนะท่ีจ ำเป็นตำมต ำแหน่งงำน หรือ
ลกัษณะงำนหรือสำยงำน หรือกลุ่มงำน ส ำหรับขำ้รำชกำรส่วนท้องถ่ินประเภททั่วไป และ
ประเภทวิชำกำร ตำมท่ีสถำบนัท่ีปรึกษำเพื่อพฒันำประสิทธิภำพในรำชกำร (สปร.) ไดท้ ำกำร
วิจัย และรำยงำนกำรวิเครำะห์และกำรจัดท ำต้นแบบสมรรถนะ (Competency Model) ของ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินเสนอ กถ. ซ่ึงมีสมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน ทั้งหมด 22 สมรรถนะ โดย
ในกำรน ำไปใชใ้นกำรประเมินคำดว่ำจะมีกำรก ำหนดใหใ้ชส้มรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำนแต่ละ
ต ำแหน่งงำน หรือลกัษณะงำน หรือสำยงำน หรือกลุ่มงำน ละ 3 สมรรถนะ โดยระดบัสมรรถนะ
ในแต่ละสมรรถนะ จะก ำหนดตำมระดบัของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินประเภทนั้นๆ ดงัน้ี 
 

ประเภทข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระดับต าแหน่ง สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน     
(จ านวน 3 สมรรถนะ) 

ประเภททัว่ไป ปฏิบติังำน ระดบั 1 
ช ำนำญงำน ระดบั 1 
อำวโุส ระดบั 2 

ประเภทวชิาการ ปฏิบติักำร ระดบั 1 
ช ำนำญกำร ระดบั 2 

ช ำนำญกำรพิเศษ ระดบั 3 
เช่ียวชำญ ระดบั 4 

 
 

...................................................................................... 
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บทสรุป 
 

 “สมรรถนะ”  ถึงแม้ว่ำจะเป็นแนวคิดหรือหลักกำรซ่ึงเป็นคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมท่ีมำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีท ำให้ขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถ่ินสร้ำงผลงำนไดโ้ดดเด่นท่ีจะก่อใหเ้กิดขอ้ดีหลำยประกำรแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
แต่เร่ืองสมรรถนะยงัเป็นเร่ืองใหม่ท่ีจะน ำมำใชใ้นกำรบริหำรงำนบุคคลขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ขณะท่ีทศันะคติ ค่ำนิยม และวฒันธรรมกำรปฏิบติังำนของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินส่วน
ใหญ่ยงัคงยึดติดกบัระบบแบบแผนเดิม ซ่ึงอำจจะท ำให้กำรน ำแนวคิดสมรรถนะมำใช้ไม่เกิด
ประสิทธิภำพอยำ่งเตม็ท่ี ดงันั้น กำรสร้ำงองคค์วำมรู้ และกำรท ำควำมเขำ้ใจจึงเป็นหวัใจส ำหรับ
กำรน ำไปใช ้
 คู่มือฉบบัน้ี จึงไดพ้ยำยำมท่ีจะอธิบำยให้เห็นถึงค ำจ  ำกดัควำมในกำรในพิจำรณำ 
“สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน” แต่ละสมรรถนะ ตำมค ำจ  ำกดัควำมท่ีไดมี้กำรก ำหนดข้ึน รวม
ทั้งตวับ่งชีเชิงพฤติกรรมของสมรรถนะแต่ละระดบั เพื่อให้ไดเ้ขำ้ใจควำมหมำยและระดบัของ
สมรรถนะแต่ละสมรรถนะไดดี้ยิง่ข้ึน และสำมำรถใชเ้ป็นคู่มือส ำหรับประเมินสมรรถนะประจ ำ
ต ำแหน่งงำนและใชพ้ฒันำขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินประเภททัว่ไป และวชิำกำร อนัจะส่งผลต่อกำร
ปฏิบติังำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และ   
ไดลุ้ล่วงตำมวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้ำหมำย แผนงำน และโครงกำรต่ำงๆ ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 

....................................................................... 
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ค ำจ  ำกดัควำม: เจตนาท่ีจะก ากบัดูแล และติดตามการด าเนินงานต่างๆ ของผูอ้ื่นท่ีเกี่ยวขอ้งใหป้ฏบิติัตามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว้ โดยอาศยัอ านาจตาม

ระเบียบ กฎหมาย หรือตามต าแหน่งหน้าท่ีท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งประโยชน์ของหน่วยงาน องคก์ร หรือประเทศชาติเป็นส าคญั

ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดำ้นน้ีอยำ่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: ตระหนกั เห็นควำมส ำคญั และประโยชนข์องกำรก ำกบัติดตำมกำรด ำเนินงำนตำ่งๆ ของผูอ่ื้น

• ตระหนัก เห็นความส าคญั ความจ าเป็น และประโยชน์ของการก ากบัติดตามการด าเนินงานต่างๆ ของผูอ้ื่นท่ีเกี่ยวขอ้งในงาน เพื่อใหผู้อ้ื่นปฏิบติัตามมาตรฐาน กฎระเบียบ 

หรือขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว ้และเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในการด าเนินงานของตนเอง หน่วยงาน หรือองคก์ร

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และกระตือรือรน้ในกำรก ำกบัติดตำมกำรด ำเนินงำนตำ่งๆ ของผูอ่ื้น

• แสดงพฤติกรรมกระตือรือรน้ในการก ากบัติดตามการด าเนินงานของผูอ้ื่นท่ีเกี่ยวขอ้งในงาน เพื่อใหผู้อ้ื่นปฏบิติัตามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไวใ้หเ้กิด

ประโยชน์ในการด าเนินงานของตนเอง หน่วยงาน หรือองคก์ร และสามารถระบุความเป็นไป หรือความกา้วหน้าในการด าเนินงานต่างๆ ของผูอ้ื่นได้

ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และก ำกบัติดตำมกำรด ำเนินงำนตำ่งๆ ของผูอ่ื้นอยำ่งสม ำ่เสมอ

• ด าเนินการก ากบัติดตามการด าเนินงานต่างๆ ของผูอ้ื่นอยา่งสม า่เสมอ และเป็นระยะ และสามารถวเิคราะห ์และระบุขอ้มลู ขอ้เท็จจริง สาเหตุ ส่ิงผิดปกติ และความ

เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพื่อน าไปสู่การด าเนินการต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว้

• ปรบัสถานการณ์ กระบวนการ หรือวิธีการต่างๆ เพื่อจ ากดัทางเลือกของผูอ้ื่น หรือเพื่อบีบคั้นใหผู้อ้ื่นปฏบิติัในกรอบท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายหรือระเบียบปฏบิติัท่ีก าหนดไว้

ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และก ำกบัติดตำม และตรวจสอบควำมถกูตอ้งของกำรด ำเนินงำนตำ่งๆ ของผูอ่ื้นอยำ่งใกลชิ้ด

• ส ารวจ ก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานต่างๆ ของผูอ้ื่นอยา่งใกลชิ้ดและในเชิงลึก รวมทั้งวิเคราะห ์ประมวล วิจยั และสรุปผลการด าเนินการ การตอบสนอง และ

การใหบ้ริการต่างๆ ท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว้

• หมัน่ควบคุม ตรวจตรา และตรวจสอบความถูกตอ้งของการด าเนินงานต่างๆ ในทุกขัน้ตอนอยา่งละเอียดของผูอ้ื่นท่ีเกี่ยวขอ้งในงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือ

ขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว้

• ออกค าเตือน (โดยชดัแจง้ว่าจะเกิดอะไรขึ้ นหากผูอ้ื่นไมป่ฏบิติัตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวห้รือกระท าการละเมิดกฎหมาย) และสัง่การใหป้รบัปรุงการด าเนินงานต่างๆ ในเชิง

ปริมาณหรือคุณภาพใหถู้กตอ้งตามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว้

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และจดักำรกบักำรด ำเนินงำนตำ่งๆ ที่ไม่ดี ไม่ถกูตอ้ง หรือสิ่งผิดกฎหมำยอยำ่งเด็ดขำดตรงไปตรงมำ

• ด าเนินการอยา่งตรงไปตรงมา หรือใชว้ิธีเผชิญหน้าอยา่งเด็ดขาดเมื่อผูอ้ื่นหรือหน่วยงานภายใตก้ารก ากบัดูแลมีการด าเนินงานต่างๆ ท่ีไม่ดี ไม่ถูกตอ้ง หรือท าผิดกฎหมาย

อยา่งรา้ยแรง

• ก าหนด หรือปรบัมาตรฐาน ขอ้บงัคบั หรือกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งใหแ้ตกต่าง ทา้ทาย หรือสูงขึ้ น (เมื่อสภาวแวดลอ้มเปล่ียนไป) เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดการพฒันา

ความสามารถใหส้งูขึ้ น

กำรก ำกบัตดิตำมอยำ่งสม ำ่เสมอ 

(Monitoring and Overseeing- MO)
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กำรแกไ้ขปัญหำแบบมืออำชีพ 

(Professional Problem Solving – PPS)

ค ำจ  ำกดัควำม: ความสามารถในวิเคราะหปั์ญหาหรือเล็งเห็นปัญหา พรอ้มทั้งลงมือจดัการกบัปัญหาน้ันๆ อยา่งมีขอ้มลู มีหลกัการ และสามารถน าความ

เช่ียวชาญ หรือแนวคิดในสายวิชาชีพมาประยุกตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดำ้นน้ีอยำ่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: ตดิตำมหำควำมรูแ้ละแนวคิดใหม่ๆ ในสำยวิชำชีพ เพ่ือใชใ้นกำรวิเครำะหแ์ละแกไ้ขปัญหำระยะสั้นที่เกิดข้ึน

• กระตือรือรน้ในการศึกษาหาความรูห้รือเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในสาขาอาชีพของตนหรือในงานของหน่วยงาน เพ่ือน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหา

• ใชค้วามรูใ้นสายอาชีพของตนในการลงมือแกไ้ข เม่ือเล็งเห็นปัญหาหรืออุปสรรคโดยไมร่อชา้

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และวิเครำะหแ์ละตดัสินใจอยำ่งมีขอ้มูลและเหตผุลในกำรจดักำรปัญหำที่เกิดข้ึน

• วิเคราะหข์อ้มลู และหาเหตุผลตามแนวคิด และหลกัการในวิชาชีพ เพ่ือตดัสินใจด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด

• พลิกแพลงหรือประยุกตแ์นวทางในการแกปั้ญหา โดยอา้งอิงจากขอ้มลู หลกัการ และแนวคิดในสายวิชาชีพ หรือประสบการณใ์นการท างาน

ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และวิเครำะหปั์ญหำที่ผ่ำนมำ และวำงแผนล่วงหนำ้อยำ่งเป็นระบบ เพ่ือป้องกนัหรือหลีกเล่ียงปัญหำ

• วิเคราะหข์อ้มลู ปัญหา หรือสถานการณไ์ดอ้ยา่งรอบดา้น (โดยอาศยัประสบการณ ์และความเช่ียวชาญท่ีสัง่สมมาในสายอาชีพ) รวมทั้งวางแผน และ

คาดการณผ์ลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบ เพ่ือป้องกนัและหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

• วางแผน และทดลองใชว้ิธีการ องคค์วามรู ้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในสายอาชีพ ในการป้องกนั หลีกเล่ียงหรือแกไ้ขปัญหาใหเ้กิดข้ึนในหน่วยงานหรือองคก์ร

ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และผสมผสำนแนวคิดในเชิงสหวิทยำกำรเพ่ือหลีกเล่ียง ป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหำทั้งในระยะสั้นและระยะยำว

• วิเคราะห ์และผสมผสานศาสตรห์ลายๆ แขนง (โดยอาศยัประสบการณ ์ความเช่ียวชาญท่ีทั้งกวา้งและลึก รวมทั้งความสามารถพิเศษ (Charisma)) เพ่ือ
แกไ้ขปัญหาซ่ึงมีความซบัซอ้นในระยะสั้นและเตรียมการป้องกนัหรือหลีกเล่ียงปัญหาในระยะยาวได้

• คิดนอกกรอบ ริเร่ิมโครงการ หรือกระบวนการท างานต่างๆ ในลกัษณะบรูณาการหลายหน่วยงาน/หลายวิชาชีพ เพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน

อนาคต

ระดบัท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และปรบัเปล่ียนหรือสรำ้งควำมเช่ียวชำญในสำยอำชีพ/สหวิทยำกำร เพ่ือแกไ้ขและหลีกเล่ียงปัญหำอย่ำง

ยัง่ยนื

• ปรบัเปล่ียน (Reshape) องคก์รใหม้ีการบรูณาการในเชิงวิชาชีพ หรือใหม้ีความเช่ียวชาญในสายอาชีพอยา่งแทจ้ริง เพ่ือใหส้ามารถแกไ้ข ป้องกนัและ
หลีกเล่ียงปัญหาท่ีมีผลกระทบสูงหรือมีความซบัซอ้นสูงขององคก์รไดอ้ยา่งยัง่ยืน

• เป็นผูน้ าท่ีไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในสายอาชีพท่ีสามารถป้องกนั และหลีกเล่ียงปัญหาท่ีมีผลกระทบเชิงนโยบาย และกลยุทธข์ององคก์รไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพสูงสุด หรือสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีผลกระทบ แปรวิกฤติใหเ้ป็นโอกาส และเกิดประโยชน์อยา่งยัง่ยืนแก่องคก์รในระยะยาว
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กำรแกปั้ญหำและด ำเนินกำรเชิงรุก

(Problem Solving and Proactiveness- PSP)

ค ำจ  ำกดัควำม: การตระหนักหรือเล็งเห็นโอกาสหรือปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และวางแผน ลงมือกระท าการเพ่ือเตรียมใชป้ระโยชน์จากโอกาส 

หรือป้องกนัปัญหา ตลอดจนพลิกวิกฤติต่างๆ ใหเ้ป็นโอกาส

ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดำ้นน้ีอยำ่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: กำรตอบสนองไดอ้ยำ่งรวดเร็ว และเด็ดเดี่ยวในเหตวิุกฤต ิหรือสถำนกำรณจ์  ำเป็น

• ตอบสนองอยา่งรวดเร็ว และเด็ดเด่ียวเมื่อมีเหตุวิกฤติหรือในสถานการณท่ี์จ าเป็นเพ่ือใหท้นัต่อความเร่งด่วนของสถานการณน้ั์นๆ

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และตระหนกัถึงปัญหำหรือโอกำสและลงมือกระท ำกำรโดยไม่รีรอ

• ตระหนักถึงปัญหาหรือโอกาสในขณะน้ันและลงมือกระท าการโดยไมรี่รอใหส้ถานการณค์ล่ีคลายไปเอง หรือปล่อยโอกาสหลุดลอยไป อีกทั้งรูจ้กัพลิกแพลง

วิธีการ กระบวนการต่างๆ เพ่ือใหส้ามารถแกไ้ขปัญหา หรือใชป้ระโยชน์จากโอกาสน้ันไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และเล็งเห็นโอกำสหรือปัญหำที่อำจเกิดข้ึนไดใ้นระยะใกล ้(ประมำณ 1-3 เดือนขำ้งหนำ้)

• คาดการณแ์ละเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนในระยะเวลา 1-3 เดือนถดัจากปัจจุบนั และลงมือกระท าการล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัปัญหา หรือสรา้ง

โอกาสในสถานการณน้ั์นๆ อีกทั้งเปิดกวา้งรบัฟังแนวทางและความคิดหลากหลายอนัอาจเป็นประโยชน์ต่อการป้องกนัปัญหา

ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และเล็งเห็นโอกำสหรือปัญหำที่อำจเกิดข้ึนไดใ้นระยะกลำง (ประมำณ 4-12 เดือนขำ้งหนำ้)

• คาดการณแ์ละเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนในระยะเวลา 4-12 เดือนถดัจากปัจจุบนั และเตรียมการล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัปัญหา หรือสรา้งโอกาส

ในสถานการณน้ั์นๆ ตลอดจนทดลองและเสาะหาวิธีการ แนวคิดใหม่ๆ  ท่ีอาจเป็นประโยชน์ในการป้องกนัปัญหาและสรา้งโอกาสในอนาคต

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และเตรียมกำรล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัปัญหำและสรำ้งโอกำสในระยะยำว

• คาดการณแ์ละเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนในระยะยาวและเตรียมการล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัปัญหา หรือสรา้งโอกาส อีกทั้งกระตุน้ใหผู้อ่ื้นเกิดความ

กระตือรือรน้ต่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเพ่ือสรา้งโอกาสใหอ้งคก์รในระยะยาว
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กำรคน้หำและกำรบรหิำรจดักำรขอ้มูล 

(Information Seeking and Management– ISM)

ค ำจ  ำกดัควำม: ความสามารถในการสืบเสาะ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเฉพาะเจาะจง การไขปมปริศนาโดยซกัถามโดยละเอียด หรือแมแ้ต่การหาขา่วทัว่ไปจาก

สภาพแวดลอ้มรอบตวัโดยคาดวา่อาจมีขอ้มลูท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต และน าขอ้มลูท่ีไดม้าน้ันมาประมวลและจดัการอยา่งมีระบบ คุณลกัษณะน้ีอาจ

รวมถึงความสนใจใคร่รูเ้ก่ียวกบัสถานการณ ์ภูมิหลงั ประวติัความเป็นมา ประเด็น ปัญหา หรือเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นต่องานในหนา้ท่ี

ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดำ้นน้ีอยำ่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: หำขอ้มูลในระดบัตน้และแสดงผลขอ้มูลได้

• สามารถหาขอ้มลูโดยการถามจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรง การใชข้อ้มลูท่ีมีอยู ่หรือหาจากแหล่งขอ้มลูท่ีมีอยูแ่ลว้และสรุปผลขอ้มลูเพ่ือแสดงผลขอ้มลูในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น กราฟ รายงาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และใชวิ้ธีกำรสืบเสำะหำขอ้มูลเพ่ือจบัประเด็นหรือแก่นควำมของขอ้มูลหรือปัญหำได้

• สามารถสืบเสาะปัญหาหรือสถานการณอ์ยา่งลึกซ้ึงกวา่การตั้งค าถามตามปรกติธรรมดา หรือสืบเสาะจากผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงแก่นหรือประเด็นของ

เน้ือหา และน าแก่นหรือประเด็นเหล่าน้ันมาจดัการวิเคราะห ์ประเมินผลใหเ้กิดขอ้มลูท่ีลึกซ้ึงมากท่ีสุด 

ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และหำขอ้มูลในเบ้ืองลึก (Insights)

• คน้หาหรือสอบถามเจาะลึกอยา่งต่อเน่ือง (เช่น จากหนังสือ หนังสือพิมพ ์นิตยสาร ระบบสืบคน้โดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหล่งขา่วต่างๆ) 

เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงมุมมองทศันะความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ตน้ตอของสถานการณ ์ปัญหา หรือโอกาสท่ีซ่อนเรน้อยูใ่นเบ้ืองลึก และน าความเขา้ใจเหล่าน้ันมา

ประเมินผล และตีความเป็นขอ้มลูไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบติังานสูงสุด

ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และสืบคน้ขอ้มูลอยำ่งเป็นระบบใหเ้ช่ือมตอ่ขอ้มูลที่ขำดหำยไปหรือคำดกำรณไ์ดอ้ย่ำงมีนยัส ำคญั

• จดัท าการวิจยัโดยอา้งอิงจากขอ้มลูท่ีมีอยูห่รือสืบคน้จากแหล่งขอ้มลูท่ีแปลกใหมแ่ตกต่างจากปรกติธรรมดาทัว่ไปอยา่งเป็นระบบหรือเป็นไปตามหลกัการ

ทางสถิติ และน าผลท่ีไดน้ั้นมาเช่ือมต่อขอ้มลูท่ีขาดหายไป หรือพยากรณห์รือสรา้งแบบจ าลอง (model) หรือสรา้งระบบ (system formula) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และเป็นระบบ

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และวำงระบบกำรสืบคน้ เพ่ือหำขอ้มูลอยำ่งตอ่เน่ือง

• วางระบบการสืบคน้ เพ่ือใหม้ีขอ้มลูท่ีทนัเหตุการณป้์อนเขา้มาอยา่งต่อเน่ืองและสามารถออกแบบ เลือกใช ้หรือประยุกตว์ิธีการในการจดัท าแบบจ าลองหรือ

ระบบต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีนัยส าคญั
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กำรควบคุมและจดักำรสถำนกำรณอ์ยำ่งสรำ้งสรรค์

(Controlling and Managing Situation- CMS)
ค ำจ  ำกดัควำม: ความสามารถในการควบคุม และบริหารจดัการอารมณ ์ความรูสึ้กของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม แมว้่าอยูใ่นเหตุการณท่ี์วิกฤติ คบัขนั  และยากล าบาก 
โดยมีเจตนาท่ีจะใหบุ้คคลรอบขา้งมีอารมณแ์ละความรูสึ้กท่ีเป็นปกติเช่นกนั นอกจากน้ันยงัเป็นความสามารถในการควบคุม และจดัการสถานการณท่ี์เกดิขึ้ นไดเ้หมาะสมกบัแต่ละ

สถานการณ ์และด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือ บริการ บรรเทาทุกข ์หรือการด าเนินการต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและเป็นประโยชน์แก่ผู้บริการ ประชาชน หรือผูอ้ื่น โดย

มีพื้ นฐานของความมีจิตใจท่ีเป็นกุศล (จิตสาธารณะ) เห็นความสุขของผูบ้ริการ ประชาชน หรือผูอ้ื่นเป็นท่ีตั้งมากกว่าส่ิงอื่นใด

ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดำ้นน้ีอยำ่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: ควบคมุอำรมณ ์และควำมรูสึ้กตนเองไดอ้ยำ่งเหมำะสมกบัเหตกุำรณย์ำกล ำบำก วิกฤต หรือเหตกุำรณไ์ม่ปกติตำ่งๆ ท่ีเกิดข้ึน
• ควบคุมอารมณแ์ละความรูสึ้กของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม (โดยไม่แสดงอาการต่ืนตระหนก ตกใจ หรือเสียใจ) กบัสถานกาณท่ี์เกิดขึ้ นโดยฉพาะสถานการณท่ี์ไม่ปกติ เช่น 

เหตุการณค์บัขนั ยากล าบาก หรือเหตุการณร์า้ยแรงต่างๆ เป็นตน้ เพื่อป้องกนัมิใหบุ้คคลรอบขา้งเกิดอารมณห์รือมีความรูสึ้กร่วมดว้ย

• ใส่ใจกบัสภาพแวดลอ้ม สญัญาณทางกายภาพ และสถานการณต่์างๆ ท่ีเกิดขึ้ นเฉพาะหน้า และพยายามควบคุมอารมณ ์ความรูสึ้ก และปฏกิิริยาของตนใหอ้ยูภ่าวะปกติได้

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และมีควำมอดทนตอ่เหตกุำรณย์ำกล ำบำก วิกฤต หรือเหตกุำรณไ์ม่ปกติตำ่งๆ ท่ีเกิดข้ึน และ/หรือจดักำรอำรมณแ์ละควำมรูส้ึก
ของผูอ่ื้นใหเ้ป็นปกติได้

• มีความอดทนต่อเหตุการณต่์างๆ ท่ีเกิดขึ้ น เช่น เหตุการณท่ี์มีความยากล าบาก วิกฤติ คบัขนั หรือเหตุอนัไม่ปกติต่างๆ เป็นตน้ โดยไม่แสดงความยอ่ทอ้ หรือความไม่พอใจต่อ

ความยากล าบากน้ันๆ

• ไม่บ่ายเบ่ียง หรือหลีกเล่ียงจากเหตุการณท่ี์มีความยากล าบาก วิกฤติ คบัขนั หรือเหตุอนัไม่ปกติต่างๆ แต่เขา้ไปมีส่วนร่วมอยา่งเต็มใจ และตั้งใจ โดยมีความมุ่งหวงัท่ีจะใหก้าร

ดูแล ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกขผ์ูร้บับริการ ประชาชน หรือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม

• บริหารจดัการ หรือควบคุมอารมณแ์ละความรูสึ้กของผูร้บับริการ ประชาชน หรือผูอ้ื่นใหเ้ป็นปกติได ้เช่น ปลอบใจ โน้มน้าวจงูใจ หรือใหค้ าแนะน าต่างๆ เป็นตน้ เมื่ออยูใ่น

เหตุการณท่ี์มีความยากล าบาก วิกฤติ คบัขนั หรือเหตุอนัไม่ปกติต่างๆ 

ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และจดักำรสถำนกำรณท่ี์เกิดข้ึนไดอ้ยำ่งเหมำะสมและใหค้วำมช่วยเหลือไดส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูร้บับริกำร ประชำชน 
หรือผูอ่ื้น

• ควบคุม ดูแล และจดัการสถานการณ ์หรือเหตุการณต่์างๆ ท่ีเกิดขึ้ น เช่น เหตุการณท่ี์มีความยากล าบาก วิกฤติ คบัขนั หรือเหตุอนัไม่ปกติต่างๆ เป็นตน้ ไดอ้ยา่งเหมาะสม

• ใหก้ารดูแล ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกขผ์ูร้บับริการ ประชาชน หรือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ ์และสอดคลอ้งความตอ้งการของผูร้บับริการ 

ประชาชน หรือผูอ้ื่น

ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และใหบ้รกิำร ควำมช่วยเหลือ และด ำเนินกำรตำ่งๆ ดว้ยจติกุศลใหผู้ร้บับริกำร ประชำชน หรือผูอ่ื้นมีควำมสุข และไดร้บั
ประโยชนอ์ยำ่งสูงสุด

• ใหบ้ริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข ์และด าเนินการต่างๆ แก่ผูร้บับริการ ประชาชน หรือผูอ้ื่น (ท่ีมีความเดือดรอ้ด) ดว้ยจิตกุศล (จิตสาธารณะ) แมว้่าตนเองจะตอ้งประสบ

กบัความยากล าบาก อุปสรรค หรือสูญเสียประโยชน์บางอยา่ง โดยมีความมุ่งหวงัใหผู้ร้บับริการ ประชาชน หรือผูอ้ื่นมีความสุข และไดร้บัประโยชน์อยา่งสงูสุด

• ติดตาม และประเมินผลการใหบ้ริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข ์และด าเนินการต่างๆ แก่ผูร้บับริการ ประชาชน หรือผูอ้ื่นอยา่งใกลชิ้ด ต่อเน่ือง และสม า่เสมอ เพื่อใหแ้น่ใจ

ว่าสามารถใหบ้ริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข ์และด าเนินการต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม สอดคลอ้งความตอ้งการ และไดร้บัประโยชน์อยา่งสงูสุด

• เสียสละ และอุทิศประโยชน์ส่วนตวั และความสะดวกสบายต่างๆ เพื่อใหบ้ริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข ์และด าเนินการต่างๆ แก่ผูร้บับริการ ประชาชน หรือผูอ้ื่นโดยไม่

หวงัผลตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และเสียสละประโยชนบ์ำงสว่นขององคก์ร เพื่อใหผู้ร้บับริกำร ประชำชน หรือผูอ่ื้นไดร้บัประโยชนอ์ยำ่งสูงสุด
• เสียสละ และอุทิศประโยชน์บางส่วนขององคก์ร เพื่อใหผู้ร้บับริการ ประชาชน หรือผูอ้ื่นไดร้บัประโยชน์อยา่งสงูสุด และสอดคลอ้งความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง
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กำรคิดวิเครำะห ์

(Analytical Thinking- AT)

ค ำจ  ำกดัควำม: ความสามารถในการท าความเขา้ใจในสถานการณ ์ประเด็น ปัญหา โดยคิดวิเคราะหอ์อกเป็นส่วนย่อยๆ เป็นรายการ หรือเป็นขั้ นตอน และ

เห็นความสมัพนัธข์องสถานการณ ์ประเด็น หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยรูถึ้งสาเหตุ และผลกระทบของสถานการณ ์ประเด็น หรือปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้

ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดำ้นน้ีอยำ่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: แตกและแยกแยะปัญหำ แนวคิด ประเด็น สถำนกำรณ ์หลกักำร ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็นประเด็นยอ่ยๆ 
• แยกแยะหรือแตกปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ ์หลกัการ ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็นประเด็นยอ่ยๆ โดยยงัไมค่ านึงถึงล าดบัความส าคญั

• จดัท าและระบุรายการหรือปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ ์หลกัการ ทฤษฎีต่างๆ เป็นขอ้ๆ แต่อาจยงัไมไ่ดจ้ดัล าดบัก่อนหลงั

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และจดัล ำดบัควำมส ำคญัของประเด็น ปัญหำ แนวคิด ประเด็น สถำนกำรณ ์หลกักำร ทฤษฎี ฯลฯ ได้

• แยกแยะหรือแตกปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็นประเด็นย่อยๆ และจัดเรียงงาน กิจกรรมต่างๆ ตามล าดับ

ความส าคญัก่อนหลงัเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการต่อไปตามความเร่งด่วนหรือความจ าเป็น

• เขา้ใจและระบุขัน้ตอน ล าดบัก่อนหลงัของประเด็นต่างๆ ได ้ตั้งขอ้สงัเกต ระบุขอ้บกพร่องของขั้นตอนงานไดอ้นัเป็นผลจากความเขา้ใจในล าดบัความส าคญั

หรือล าดบัก่อนหลงัของส่ิงต่างๆ

ระดบัที่ 3: แสดงวำมสำมำรถระดบัที่ 2 และเขำ้ใจและเช่ือมโยงควำมสมัพนัธเ์บ้ืองตน้ของปัญหำ แนวคิด ประเด็น สถำนกำรณ ์หลกักำร ทฤษฎี 

ฯลฯ ได ้

• เช่ือมโยงความสมัพนัธอ์ยา่งง่ายๆ ระหวา่งเหตุและผลท่ีก่อใหเ้กิดเป็นปัญหาได้

• ระบุไดว้า่อะไรเป็นเหตุเป็นผลแก่กนัในสถานการณห์น่ึงๆ หรือแยกแยะขอ้ดีขอ้เสียของประเด็นต่างๆ ได้

• อธิบายเหตุผลความเป็นมา แยกแยะขอ้ดี และขอ้เสียของปัญหา สถานการณ ์ฯลฯ เป็นประเด็นต่างๆ ไดอ้ยา่งมีเหตุมีผล

ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และเขำ้ใจและเช่ือมโยงควำมสมัพนัธท์ี่ซับซอ้นของปัญหำ แนวคิด ประเด็น สถำนกำรณ ์หลักกำร ทฤษฎี 

ฯลฯ ได้

• แยกแยะและเช่ือมโยงประเด็น ปัญหา หรือปัจจยัต่างๆ ท่ีซบัซอ้นไดใ้นหลายๆ แง่มุม เช่น เหตุ ก. น าไปสู่ เหตุ ข. เหตุ ข. น าไปสู่เหตุ ค. และน าไปสู่เหตุ ค. 

ฯลฯ

• แยกแยะองคป์ระกอบต่างๆ ของประเด็น ปัญหาท่ีมีเหตุปัจจยัเช่ือมโยงซับซอ้นเป็นรายละเอียดในชั้นต่างๆ อีกทั้งวิเคราะหว์่าแง่มุ มต่างๆ ของปัญหาหรือ

สถานการณห์น่ึงๆ สมัพนัธก์นัอยา่งไร คาดการณว์า่จะมีโอกาส หรืออุปสรรคอะไรบา้ง

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และใชเ้ทคนิคและควำมรูเ้ฉพำะดำ้นในกำรคิดวิเครำะห ์

• ประยุกต์ใชค้วามรู ้ความเช่ียวชาญ เทคนิคเฉพาะดา้น เช่น หลกัสถิติขั้นสูง ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภัณฑ์หรือบริการมาวิเคราะห์

ประเด็น หรือปัญหาต่างๆ ในงานอนัท าใหไ้ดข้อ้สรุปหรือค าตอบท่ีไมอ่าจบรรลุไดด้ว้ยวิธีปรกติธรรมดาทัว่ไป

• วิเคราะหปั์ญหาในแง่มุมท่ีลึกซ้ึงถึงปรชัญาแนวคิดเบ้ืองหลงัของประเด็นหรือทางเลือกต่างๆ ท่ีซบัซอ้นเหล่าน้ัน
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กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

(Risk Management- RISK)

ค ำจ  ำกดัควำม: ความสามารถในการระบุความเส่ียง และหาวิธีการป้องกนัความเส่ียง ตลอดจนระแวดระวงั ควบคุม และลดความเส่ียงในทุกทางท่ีอาจเกิดข้ึน

เพ่ือพิทกัษ์ผลประโยชน์ใหแ้ก่องคก์ร และสรา้งองคก์รใหเ้ติบโตอยา่งยัง่ยืนและมีเสถียรภาพ

ระดบัท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะดำ้นน้ีอยำ่งชดัเจน

ระดบัท่ี 1: เห็นถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบุควำมเสี่ยงในหน่วยงำน

�ตระหนักและใหค้วามร่วมมือในการพิทกัษ์ประโยชน์ และบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน

�สามารถระบุความเส่ียงของงาน และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งได้

�วิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อภารกิจในหน่วยงานของตนได้

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และปรบัปรุงงำนของตนใหพ้รอ้มเผชิญควำมเสี่ยงดำ้นตำ่งๆ

• ค านึงถึงผลของความเส่ียงหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ประเมินระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้และเตรียมการรบัมือไวก้่อน

• ศึกษาและพฒันาศกัยภาพดา้นความรู ้ทกัษะ และเทคนิคต่างๆ และน ามาประยุกตใ์ชใ้นจดัท าแผนเพ่ือป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัหน่วยงาน

ระดบัท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และคำดกำรณล่์วงหนำ้และเตรียมรบัมือกบัควำมเสี่ยงอยำ่งสม ำ่เสมอซ่ึงจะมีผลเสียตอ่กำรท ำงำน

• หมัน่คาดการณแ์ละหาแนวโนม้ ช่องโหว ่ขอ้บกพร่อง ฯลฯ ทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร อนัอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการด าเนินงานใน

หน่วยงาน และด าเนินการแกไ้ข หรือเตรียมหาทางรบัมือกบัความเส่ียงน้ัน 

• ติดตาม ประเมิน และปฏิบติังานเชิงรุกเพื่อเตรียมความพรอ้มในการรบัมือกบัทุกสถานการณท่ี์อาจเกิดข้ึนอยา่งสม า่เสมอ

ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และบริหำรควำมเสี่ยงขององคก์รในภำพรวม

• ควบคุม บริหาร และกระจายความเส่ียงในระดบักลยุทธข์องหน่วยงาน/องคก์ร เพ่ือส่งเสริมใหอ้งคก์รมีการด าเนินงานไปในทิศทางท่ีมีเสถียรภาพมัน่คง

• ก าหนดวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมทั้งองคก์รและสอดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเส่ียงขององคก์ร หรือมาตรฐานสากล

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และแปรควำมเสี่ยงใหเ้ป็นโอกำสในกำรด ำเนินงำน

• พิจารณาความเส่ียงดว้ยมุมมองใหม ่และหาวิธีแปรความเส่ียงท่ีมีอยู ่หรือท่ีคาดการณไ์วใ้หเ้ป็นโอกาสในการด าเนินงาน

• ใชค้วามเส่ียงทางการด าเนินงานขององคก์รเป็นเหตุผล หรือแรงกระตุน้ผลกัดนัใหเ้กิดการปรบัเปล่ียนใหม่ๆ  เพ่ือสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ  ท่ีเป็นโอกาสใน

การแขง่ขนัขององคก์ร
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กำรบรหิำรทรพัยำกร 

(Resource Management- RM)

ค ำจ  ำกดัควำม: การตระหนักเสมอถึงความคุม้ค่าระหวา่งทรพัยากร (งบประมาณ เวลา ก าลงัคนเคร่ืองมือ อุปกรณ ์ฯลฯ) ท่ีลงทุนไปหรือท่ีใชก้ารปฏิบติั

ภารกิจ (Input) กบัผลลพัธท่ี์ได ้(Output) และพยายามปรบัปรุงหรือลดขัน้ตอนการปฏิบติังาน เพ่ือพฒันาใหก้ารปฏิบติังานเกิดความคุม้ค่าและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด อาจหมายรวมถึงความสามารถในการจดัความส าคญัในการใชเ้วลา ทรพัยากร และขอ้มลูอยา่งเหมาะสม และประหยดัค่าใชจ้่ายสูงสุด

ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดำ้นน้ีอยำ่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: ปฏิบตังิำนโดยค ำนึงถึงควำมคุม้ค่ำและค่ำใชจ้ำ่ยที่เกิดข้ึน

• ตระหนักถึงความคุม้ค่าและค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน

• ปฏิบติังานตามกระบวนการขัน้ตอนท่ีก าหนดไว ้เพ่ือใหส้ามารถใชท้รพัยากรไมเ่กินขอบเขตท่ีก าหนด

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และปฏิบตังิำนโดยค ำนึงถึงค่ำใชจ้ำ่ยที่เกิดข้ึน และมีควำมพยำยำมที่จะลดค่ำใชจ้ำ่ยเบ้ืองตน้

• ตระหนักและควบคุมค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังานโดยมีความพยายามท่ีจะลดค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน

• จดัสรรงบประมาณ ค่าใชจ้่าย ทรพัยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหคุ้ม้ค่าและเกิดประโยชน์ในการปฏิบติังานอยา่งสูงสุด

ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และก ำหนดกำรใชท้รพัยำกรใหส้มัพนัธก์บัผลลพัธท์ี่ตอ้งกำร

• ประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการด าเนินงานท่ีผ่านมาเพ่ือปรบัปรุงการจดัสรรทรพัยากรใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้ น หรือมีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้ น หรือมีค่าใชจ้่ายท่ีลดลง

• ระบุขอ้บกพร่อง วิเคราะหข์อ้ดี ขอ้เสียของกระบวนการการท างานและก าหนดการใชท้รพัยากรท่ีสมัพนัธก์บัผลลพัธท่ี์ตอ้งการโดยมองผลประโยชน์ของ 

องคก์รเป็นหลกั

ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และเช่ือมโยงหรือประสำนกำรบริหำรทรพัยำกรร่วมกนัระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อใหเ้กิดกำรใชท้รพัยำกรที่คุม้

ค่ำสูงสุด

• เลือกปรบัปรุงกระบวนการท างานท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกบัหลายหน่วยงาน และไมก่ระทบกระบวนการท างานต่างๆ ภายใน องคก์ร

• วางแผนและเช่ือมโยงภารกิจของหน่วยงานตนเองกบัหน่วยงานอ่ืน (Synergy) เพ่ือใหก้ารใชท้รพัยากรของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดเกิดประโยชน์สูงสุด
• ก าหนดและ/หรือส่ือสารกระบวนการการบริหารทรพัยากรท่ีสอดคลอ้งกนัทัว่ทั้งองคก์ร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององคก์ร

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และเสนอกระบวนกำรใหม่ๆ ในกำรท ำงำนใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึนเพ่ือใหเ้กิดกำรพฒันำที่ยัง่ยนื

• พฒันากระบวนการใหม่ๆ  โดยอาศยัวิสยัทศัน์ ความเช่ียวชาญ และประสบการณต่์างๆ มาประยุกตใ์นกระบวนการท างาน เพ่ือลดภาระการบริหารงานให้

สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด

• สามารถเพ่ิมผลผลิตหรือสรา้งสรรคง์านใหม ่ท่ีโดดเด่นแตกต่างใหก้บัหน่วยงาน และองคก์ร โดยใชท้รพัยากรเท่าเดิม
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กำรมุ่งควำมปลอดภยัและกำรระวงัภยั 

(Safety Mind- SM)

ค ำจ  ำกดัควำม: ความมุ่งมัน่ท่ีจะใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยั การระวงัภยั รวมทั้งการป้องกนัภยัต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยรบัรูแ้ละตระหนักถึงความส าคญัในการป้องกนัภยั เหตุอนัตราย และสาธารณภยั
ต่างๆ ตั้งแต่การปฏิบติัตนในชีวติประจ าวนัทัว่ไป รวมถึงการด าเนินกิจกรรมในการปฏิบติังาน และตระหนักถึงความส าคญัในการชว่ยเหลือ การบรรเทาทุกข ์การฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยัใหไ้ดร้บัการดูแลอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนและเสริมสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัและการระวงัภยัต่างๆ ใหเ้กิดข้ึนในระดบัหน่วยงาน องคก์ร ชุมชน และสังคมในระยะยาว

ระดบัท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะดำ้นน้ีอยำ่งชดัเจน

ระดบัท่ี 1: ตระหนกัถึงควำมส ำคญัดำ้นควำมปลอดภยั และผลเสียของกำรเกิดเหตอุนัตรำย สำธำรณภยั รวมถึงสำมำรถอธิบำยไดถึ้งวิธีกำรจดักำรเพ่ือแกไ้ข และกำรป้องกนัเหตไุม่ปลอดภยัตำ่งๆ
• ใหค้วามสนใจกบัปัจจยัต่าง ๆ รอบตวั ท่ีอาจเป็นตน้เหตุของการเกิดภยั และความไม่ปลอดภยัต่าง ๆ รวมถึงสนใจในท่ีมาของเหตุการณค์วามไม่ปลอดภยั/ปัญหาสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึน โดยสามารถอธิบายถึง

สาเหตุของความไม่ปลอดภยัดงักล่าว 

• รูว้ิธีจดัการกบัความเส่ียงท่ีจะท าใหเ้กิดภยั การป้องกนั และวิธีแกไ้ขปัญหาความไม่ปลอดภยั หรือเพื่อมิใหภ้ยัลุกลามขยายวงกวา้งจนกลายเป็นปัญหาสาธารณภยั

• ขวนขวายหาความรูเ้พิ่มเติมเกี่ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอนัตราย สาธารณภยั รวมถึงความรูใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ 

• เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้การแลกเปล่ียนความรู ้และการรณรงคเ์พื่อพฤติกรรมท่ีปลอดภยัต่าง ๆ

ระดบัท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 1 และแสดงออกใหเ้ห็นถึงควำมเป็นผูไ้ม่ประมำท รอบคอบ ระแวดระวงัภยั และควำมไม่ปลอดภยัตำ่งๆ ท่ีอำจเกิดข้ึน ทั้งกบัตวัเองหรือผูร้่วมงำน และสำมำรถ

ประยุกตใ์ชค้วำมรูแ้ละทรพัยำกรท่ีมีอยูใ่นกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำควำมไม่ปลอดภยัได ้

• กระท าการใดๆ ดว้ยความรอบคอบ ไม่ประมาท เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั ทั้งในการด าเนินกิจกรรมส่วนตวัในชีวติประจ าวนั และการปฏิบติังาน 

• โนม้นา้วชกัชวนเพื่อนร่วมงานและผูเ้กี่ยวขอ้งใหต้ระหนักถึงคุณประโยชน์ของความปลอดภยัอย่างแทจ้ริง ชี้ ใหเ้ห็นถึงอนัตรายและผลเสียของการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัท่ีอาจการลุกลามขยายวงกวา้งจน

กลายเป็นปัญหาสาธารณภยั

• ชี้ แนะแนวทางการปฏบิติัแก่เพื่อนร่วมงานและผูเ้กี่ยวขอ้งใหม้ีพฤติกรรมท่ีปลอดภยั

• สามารถประยุกตใ์ชค้วามรูใ้นการป้องกนัมิใหเ้กิดภยั รวมถึงประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละทรพัยากรท่ีมีอยู่ในการแกไ้ขปัญหาความไมป่ลอดภยั เพื่อมิใหลุ้กลามขยายวงกวา้งจนกลายเป็นปัญหาสาธารณภยั

ระดบัท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และวิเครำะห ์สงัเครำะห ์มองเห็นทำงเลือกในกำรน ำวิธีกำรบริหำรจดักำรสำธำรณภยัท่ีเหมำะสมมำปรบัใชใ้หไ้ดป้ระโยชนสู์งสุด 
• มองเห็นทางเลือกในการน าวธีิการบริหารจดัการสาธารณภยัท่ีเหมาะสมมาปรบัใชใ้หไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 

• สามารถวเิคราะหส์ภาพปัญหาในการบริหารจดัการสาธารณภยัท่ีเป็นอยู ่อธิบายใหค้วามเห็นต่างๆ ในประเด็นปัญหาของการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และระบบการบริหารจดัการในปัจจุบนัไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง 

• หมัน่วิเคราะห ์และมองหาแนวโนม้ ช่องโหว่ ขอ้บกพร่อง ฯลฯ ทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร อนัจะท าใหเ้กิดปัญหากบัการบริหารจดัการสาธารณภยั และด าเนินการแกไ้ข หรือเตรียมหาทางรบัมือ

กบัปัญหาน้ัน 

• ติดตาม ประเมิน และปฏิบติังานเชิงรุกเพื่อเตรียมความพรอ้มในการรบัมือกบัทุกสถานการณค์วามไม่ปลอดภยั/ปัญหาสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึน ท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างสม า่เสมอ

• สามารถจดัการกบัปัญหาสาธารณภยัประเภทต่างๆ ท่ีมีความซบัซอ้นได ้ทั้งในแง่ของการป้องกนั การช่วยเหลือ บรรเทา รวมถึงการฟ้ืนฟู

ระดบัท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และพฒันำกระบวนกำรในกำรบริหำรจดักำรสำธำรณภยัท่ีเหมำะสมและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด

• สงัเคราะหอ์งคค์วามรูด้า้นการบริหารจดัการสาธารณภยั เพื่อใหไ้ดน้วตักรรมหรือรูปแบบในการบริหารจดัการสาธารณภยั ท่ีเหมาะสมต่อการน าไปใชใ้นสถานการณภ์ยัในพื้ นท่ีต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

• เสนอแนวทางปฏิบติัในการจดัการกบัปัญหาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และถ่ายทอดแบบอย่างท่ีดีของการด าเนินงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใหผู้ร่้วมงานและผูเ้กี่ยวขอ้งไดร้บัทราบ เพื่อ

มุ่งหวงัใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งต่างๆ สามารถด าเนินการบริหารจดัการสาธารณภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด

• มุ่งปรบัปรุง และเปล่ียนแปลงระบบ และวิธีการในการป้องกนั ช่วยเหลือ บรรเทาและฟ้ืนฟู ใหม้ีคุณภาพ เพื่อใหไ้ดส้ามารถด าเนินการเพื่ออสรา้งความปลอดภยัใหก้บัองคก์ร ชุมชน หรือสงัคมไดอ้ย่างโดด

เด่นและเกินกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ระดบัท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และประเมินคณุค่ำ และทำงเลือก เพ่ือก ำหนดนโยบำยและกลยุทธท่ี์มีผลตอ่กำรบริหำรจดักำรสำธำรณภยัท่ีมีประสิทธิภำพในระยะยำว 
• สามารถคาดการณปั์ญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต สามารถประเมนิทรพัยากรต่างๆ ทางดา้นการบริหารจดัการสาธารณภยั ส าหรบัใชเ้ป็นทางเลือกในการด าเนินการเพื่อการป้องกนั ช่วยเหลือ และฟ้ืนฟูสภาพ

จากการเกิดสาธารณภยัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพปัญหาและสถานการณค์วามเปล่ียนแปลงดา้นสาธารณภยั

• สนับสนุนใหเ้กิดบรรยากาศแหง่การเสริมสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัข้ึนในหน่วยงานหรือขอบเขตท่ีรบัผิดชอบอนัเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการสาธารณภยัท่ีมีประสิทธิภาพในระยะยาว

• สนับสนุนใหเ้กิดการบรูณาการการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขา้กบัทุกกิจกรรมการท างาน

• สนับสนุนการจดัการความรู ้เพื่อพฒันาบุคลากรใหม้ีองคค์วามรูท่ี้เพียงพอต่อการขบัเคล่ือนองคก์ร

• สนับสนุนใหม้ีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธเ์พื่อเสริมสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัใหเ้กิดข้ึนในระดบัชุมชนและสงัคม

• เป็นแบบอย่างท่ีดีของการมจีิตส านึกความปลอดภยั ทั้งพฤติกรรมการปฏิบติังาน การด าเนินกิจกรรมส่วนตวัในชีวติประจ าวนั
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กำรยดึมัน่ในหลกัเกณฑ ์

(Acts with Integrity- AI)

ค ำจ  ำกดัควำม: เจตนาท่ีจะก ากบัดูแลใหผู้อ่ื้นหรือหน่วยงานอ่ืนปฏิบติัใหไ้ดต้ามมาตรฐาน กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว้ โดยอาศยัอ านาจตามระเบียบ 

กฎหมาย หรือตามหลกัแนวทางในวิชาชีพของตนท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมุง่ประโยชน์ขององคก์ร สงัคม และประเทศโดยรวมเป็นส าคญั 

ความสามารถน้ีอาจรวมถึงการยืนหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้งและความเด็ดขาดในการจดัการกบับุคคลหรือหน่วยงานท่ีฝ่าฝืนกฎเกณฑ ์ระเบียบหรือมาตรฐานท่ีตั้งไว ้

ระดบัท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะดำ้นน้ีอยำ่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: กระท ำสิ่งตำ่งๆ ตำมมำตรฐำน หรือตำมกฎระเบียบขอ้บงัคบัที่ก  ำหนดไว้

• ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส  ถูกตอ้งทั้งตามหลกักฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว้

• ยึดถือหลกัการและแนวทางตามหลกัวิชาชีพอยา่งสม า่เสมอ

• เปิดเผยขอ้มลูหรือเหตุผลอยา่งตรงไปตรงมา

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และยดึมัน่ในแนวทำงหรือขอบเขตขอ้จ  ำกดัในกำรกระท ำสิ่งตำ่งๆ 

• ปฏิเสธขอ้เรียกรอ้งของผูอ่ื้นหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีขาดเหตุผลหรือผิดกฎระเบียบหรือแนวทางนโยบายท่ีวางไว ้

• ด าเนินการอยา่งไมบิ่ดเบือน โดยไมอ่า้งขอ้ยกเวน้ใหต้นเองหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือคนรูจ้กัหรือหน่วยงานภายใตก้ารดูแลหากมีการด าเนินงานท่ียอมรบั

ไมไ่ด้

ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และตดิตำมควบคุมใหป้ฏิบตัติำมมำตรฐำนหรือตำมกฎหมำยขอ้บงัคบั

• หมัน่ควบคุมตรวจตราการด าเนินการของหน่วยงานท่ีดูแลรบัผิดชอบใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎระเบียบหรือแนวทางนโยบายท่ีวางไว ้

• ออกค าเตือนหรือพยายามประนีประนอมอยา่งชดัแจง้วา่จะเกิดอะไรขึ้ นหากผลงานไมไ่ดม้าตรฐานท่ีก าหนดไวห้รือกระท าการละเมิดกฎระเบียบหรือแนวทาง

นโยบายท่ีวางไว ้

ระดบัท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และรบัผิดชอบในสิ่งที่อยูใ่นกำรดูแล

• กลา้ตดัสินใจในหนา้ท่ี โดยสัง่ ต่อรองหรือประนีประนอมใหบุ้คคลหรือหน่วยงานท่ีฝ่าฝืนกฎเกณฑ ์ระเบียบ นโยบายหรือมาตรฐานท่ีตั้งไวไ้ปปรบัปรุงผลงาน

ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพใหเ้ขา้เกณฑม์าตรฐาน  แมว้า่ผลของการตดัสินใจอาจสรา้งศตัรูหรือก่อความไมพึ่งพอใจใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือเสียประโยชน์

• กลา้ยอมรบัความผิดพลาดและจดัการความความผิดพลาดท่ีจดัท าลงไป

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และจดักำรกบัผลงำนไม่ดีหรือสิ่งผิดกฎระเบียบอยำ่งเด็ดขำดตรงไปตรงมำ

• ใชว้ิธีเผชิญหนา้อยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมาเม่ือผูอ่ื้นหรือหน่วยงานภายใตก้ารก ากบัดูแล มีปัญหาผลงานไมดี่หรือท าผิดกฎระเบียบอยา่งรา้ยแรง

• ยืนหยดัพิทกัษ์ผลประโยชน์ตามกฎเกณฑข์ององคก์ร แมใ้นสถานการณท่ี์อาจเส่ียงต่อความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน หรืออาจเส่ียงภยัต่อชีวิต
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กำรวำงแผนและกำรจดักำร

(Planning and Organizing- PO)

ค ำจ  ำกดัควำม: ความสามารถในการวางแผนอยา่งเป็นหลกัการ โดยเนน้ใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงและถูกตอ้ง รวมถึงความสามารถในการบริหารจดัการ

โครงการต่างๆ ในความรบัผิดชอบใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดำ้นน้ีอยำ่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: วำงแผนงำนออกเป็นส่วนยอ่ยๆ

• วางแผนงานเป็นขัน้ตอนอยา่งชดัเจน มีผลลพัธ ์ส่ิงท่ีตอ้งจดัเตรียม และกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งถูกตอ้ง

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และเห็นล ำดบัควำมส ำคญัหรือควำมเร่งด่วนของงำน 

• วางแผนงานไดโ้ดยจดัเรียงงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตามล าดบัความส าคญัหรือความเร่งด่วน 

• จดัล าดบัของงานและผลลพัธใ์นโครงการเพ่ือใหส้ามารถจดัการโครงการใหบ้รรลุตามแผนและเวลาท่ีวางไวไ้ด ้

• วิเคราะหห์าขอ้ดี ขอ้เสียและผลต่อเน่ืองของแผนงานท่ีวาง เพ่ือสามารถวางแผนงานใหมไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้ น

ระดบัท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และวำงแผนหรือเช่ือมโยงงำนหรือกิจกรรมตำ่งๆ ที่มีควำมซบัซอ้นเพ่ือใหบ้รรลตุำมแผนที่ก  ำหนดไวไ้ด ้

• วางแผนงานโดยก าหนดกิจกรรม ขัน้ตอนการด าเนินงานต่างๆ ท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

• วางแผนงานท่ีมีความเช่ือมโยงหรือซบัซอ้นกนัหลายๆ งานหรือหลายๆ โครงการโดยก าหนดกิจกรรม ขัน้ตอนการด าเนินงานต่างๆ ท่ีสนับสนุนและไม่

ขดัแยง้กนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และสำมำรถคำดกำรณล่์วงหนำ้เก่ียวกบัปัญหำ/งำนและเตรียมทำงเลือกส ำหรบักำรป้องกนั/แกไ้ขปัญหำที่

เกิดข้ึน

• วางแผนงานท่ีซบัซอ้นโดยก าหนดกิจกรรม ขัน้ตอนการด าเนินงานต่างๆ ท่ีมีหน่วยงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย รวมถึงคาดการณปั์ญหา อุปสรรค และวาง

แนวทางการป้องกนัแกไ้ขไวล่้วงหนา้ อีกทั้งเสนอแนะทางเลือกและขอ้ดีขอ้เสียไวใ้ห้

• เตรียมแผนรบัมือกบัส่ิงไมค่าดการณไ์วไ้ดอ้ยา่งรดักุมและมีประสิทธิภาพ

• วางแผนงานท่ีมีความเช่ือมโยงหรือซบัซอ้นกนัหลายๆ งานหรือหลายๆ โครงการโดยก าหนดกิจกรรม ขัน้ตอนการด าเนินงานต่างๆ ท่ีสนับสนุนและไม่

ขดัแยง้กนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และปรบักลยุทธใ์นแผนใหเ้ขำ้กบัสถำนกำรณเ์ฉพำะหนำ้นั้นอยำ่งเป็นระบบ

• ปรบักลยุทธแ์ละวางแผนอยา่งรดักุมและเป็นระบบใหเ้ขา้กบัสถานการณท่ี์เกิดข้ึนอยา่งไมค่าดคิด เพ่ือแกปั้ญหา อุปสรรค หรือสรา้งโอกาสน้ันอยา่งมี

ประสิทธิภาพสูงสุดและใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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กำรวิเครำะหแ์ละกำรบูรณำกำร

(Synthesis Thinking - ST)

ค ำจ  ำกดัควำม: ความสามารถในการคิดวิเคราะหแ์ละท าความเขา้ใจในเชิงสงัเคราะห ์รวมถึงการมองภาพรวมขององคก์ร จนไดเ้ป็นกรอบความคิดหรือ

แนวคิดใหม ่อนัเป็นผลมาจากการสรุปรูปแบบ ประยุกตแ์นวทางต่างๆ จากสถานการณห์รือขอ้มลูหลากหลาย และนานาทศันะ

ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดำ้นน้ีอยำ่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: เขำ้ใจแผนและนโยบำยขององคก์รหรือหน่วยงำนตำ่งๆ ในองคก์ร
• เขา้ใจนโยบาย กลยุทธข์องหน่วยงาน หรือองคก์ร และสามารถน าความเขา้ใจน้ันมาวิเคราะหปั์ญหา อุปสรรค โอกาสของหน่วยงาน หรือองคก์รออกเป็น

ประเด็นยอ่ยๆ ได้

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และประยุกตค์วำมเขำ้ใจ รูปแบบหรือประสบกำรณไ์ปสู่ขอ้เสนอหรือแนวทำงต่ำงๆ ในงำน 

• สามารถระบุปัญหาในสถานการณปั์จจุบนัท่ีอาจมีความคลา้ยคลึง หรือต่างจากประสบการณท่ี์เคยประสบมาใชก้ าหนดขอ้เสนอหรือแนวทาง (Implication) 
เชิงกลยุทธท่ี์สนับสนุนใหอ้งคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไวห้รือใหป้ฏิบติัการไดเ้หมาะสมกับสถานการณท่ี์เกิดข้ึนได้

ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และประยุกตท์ฤษฎีหรือแนวคิดซบัซอ้นในกำรพิจำณำสถำนกำรณ ์หรือก ำหนดแผนงำนหรือขอ้เสนอตำ่งๆ

• ประยุกตท์ฤษฎี หรือแนวคิดซบัซอ้นท่ีมีฐานมาจากองคค์วามรูห้รือขอ้มลูเชิงประจกัษ์ ในการพิจารณาสถานการณ ์แยกแยะขอ้ดีขอ้เสียของประเด็นต่างๆ 

ในการปฏิบติังานขององคก์รหรือหน่วยงานท่ีตนดูแลรบัผิดชอบอยู่

• สามารถใชแ้นวคิดต่างๆ ท่ีเรียนรูม้าเช่ือมโยงอธิบายเหตุผลความเป็นมา แยกแยะขอ้ดี และขอ้เสียของปัญหา สถานการณ ์ฯลฯ เป็นประเด็นต่างๆ ไดอ้ยา่ง

มีเหตุมีผล

• ประยุกต ์Best Practice หรือผลการวิจยัต่างๆ มาก าหนดโครงการหรือแผนงานท่ีผลสมัฤทธ์ิมีประโยชน์ต่อองคก์รหรืองานท่ีตนดูแลรบัผิดชอบอยู่

ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และเช่ือมโยงสถำนกำรณใ์นประเทศและตำ่งประเทศเพ่ือก ำหนดแผนไดอ้ย่ำงทะลปุรุโปร่ง

• ประเมินและสงัเคราะหส์ถานการณ ์ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองภายในประเทศและต่างประเทศท่ีซบัซอ้นดว้ยกรอบแนวคิดและวิธี

พิจารณาแบบมองภาพองคร์วม เพ่ือใชใ้นการก าหนดแผนหรือนโยบายขององคก์รหรือหน่วยงานท่ีตนดูแลรบัผิดชอบอยู่

• ระบุไดว้า่อะไรเป็นเหตุเป็นผลแก่กนัในสถานการณห์น่ึงๆ ในระดบัหน่วยงาน/องคก์ร/ประเทศ แลว้แยกแยะขอ้ดีขอ้เสียของประเด็นต่างๆ รวมถึงอธิบาย

ช้ีแจงสถานการณท่ี์ซบัซอ้นดงักล่าวใหส้ามารถเป็นท่ีเขา้ใจได้

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และสรำ้งสรรคแ์ละบูรณำกำรองคค์วำมรูใ้หม่มำใชใ้นงำนกลยุทธ์

• สรรคส์รา้งและบรูณาการองคค์วามรูใ้หมม่าใชใ้นงานกลยุทธ ์โดยพิจารณาจากบริบทประเทศไทยและระบบอุตสาหกรรมในภาพรวมและปรบัใหเ้หมาะสม 

ปฏิบติัไดจ้ริง

• วิเคราะหปั์ญหาในแง่มุมท่ีลึกซ้ึงถึงปรชัญาแนวคิดเบ้ืองหลงัของประเด็นหรือทางเลือกต่างๆ ท่ีซบัซอ้น อนัน าไปสู่การประดิษฐคิ์ดคน้ การสรา้งสรรคแ์ละ

น าเสนอรูปแบบ วิธี ตลอดจนองคค์วามรูใ้หมท่ี่ไมเ่คยปรากฏมาก่อนและเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร หรือสงัคมและประเทศชาติโดยรวม
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กำรสรำ้งใหเ้กิดกำรมีสว่นรว่มในทุกภำคสว่น 

(Building Participation- BP)
ค ำจ  ำกดัควำม: การตระหนัก เต็มใจ ยอมรบั และเปิดโอกาสใหผู้อ้ื่น ประชาชน เครือขา่ย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงาน หรือ
องคก์ร เพื่อสรา้งและส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอยา่งแทจ้ริงและยัง่ยนื

ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดำ้นน้ีอยำ่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: ตระหนกัและเห็นควำมส ำคญัและประโยชนข์องกำรมีสว่นรว่มของทุกภำคสว่น
• ตระหนักและเห็นความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน หรือองคก์ร

• สนับสนุนใหผู้อ้ื่น ประชาชน เครือขา่ย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ เห็นความส าคญัและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการจดัการปัญหาต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง

• เช่ือมัน่ในขอ้ดีและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของผูอ้ื่น ประชาชน เครือขา่ย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ จะช่วยใหก้ารด าเนินงานของหน่วยงาน หรือองคก์รประสบ

ความส าเร็จได้

ระดบัท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 1 และเปิดโอกำสใหทุ้กภำคสว่นเขำ้มำมีสว่นรว่มในกำรแสดงควำมคิดเห็น หรือด ำเนินงำนตำ่งๆ รว่มกนั
• เปิดใจ เต็มใจ และยอมรบัใหผู้อ้ื่น ประชาชน เครือขา่ย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ เขา้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ขอ้มลู หรือแสดงศกัยภาพในการด าเนินงาน

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งของหน่วยงาน หรือองคก์ร

• เปิดโอกาสใหผู้อ้ื่น ประชาชน เครือขา่ย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานมากขึ้ น

• รบัฟังความคิดเห็น ค าแนะน า ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ จากผูอ้ื่น ประชาชน เครือขา่ย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อสรา้งการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ

ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และประยกุต ์เช่ือมโยง และตอ่ยอดควำมคิดเห็นของทุกภำคสว่น และรว่มตดัสินใจกำรด ำเนินกำรตำ่งๆ ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิสูงสุด
• ประยุกต ์เช่ือมโยง และต่อยอดความคิด ขอ้มลู และศกัยภาพของการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งของการมีส่วนร่วมจากผูอ้ื่น เครือขา่ยภาคี หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อใหเ้กิด

ประโยชน์และผลสมัฤทธ์ิสงูสุด

• วิเคราะห ์ปรบัปรุง และขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมในวงกวา้งมากขึ้ น เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนอยา่งแทจ้ริง

• ผสมผสาน (Integrate) ความคิดเห็น ค าแนะน า ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ จากทุกภาคส่วน และหาผลสรุปร่วมกนั รวมทั้งใหทุ้กภาคส่วนไดร่้วมตดัสินใจ (Decision Making) 
ในการด าเนินการต่างๆ เพื่อสรา้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอยา่งแทจ้ริง

ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และรวมพลงัทุกภำคสว่นและผลกัดนัใหเ้กิดผลกระทบในวงกวำ้ง และเกิดประโยชนอ์ยำ่งแทจ้ริง
• เป็นตวักลาง หรือศูนยก์ลางในการรวมพลงัทุกภาคส่วนและผลกัดนัการด าเนินการต่างๆ ร่วมกนั เพื่อใหเ้กิดผลกระทบ (Impact) ในวงกวา้ง และเกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน 
องคก์ร ประชาชน หรือสงัคม 

• วางแผนและก าหนดแนวทาง กระบวนการ และกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งประเมินศกัยภาพของทุกภาคส่วนอยา่งรอบดา้น เพื่อใหแ้น่ใจว่าสามารถดึงการมส่ีวน

ร่วมและศกัยภาพในการด าเนินงานต่างๆ ใหเ้กิดผลกระทบในวงกวา้งท่ีมีประโยชน์อยา่งแทจ้ริง

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และสรำ้งวฒันธรรมและบรรยำกำศของกำรมีสว่นรว่มอยำ่งแทจ้ริง เป็นระบบ และยัง่ยนื

• สรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศของการมีส่วนร่วมใหเ้กิดขึ้ นภายในองคก์รอยา่งเป็นรูปธรรมและยัง่ยนื เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด

• ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อรณรงค ์และผลกัดนักระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิต่อประชาชน สงัคม 

และประเทศชาติอยา่งแทจ้ริงและยัง่ยนื
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กำรสัง่สมควำมรูแ้ละควำมเช่ียวชำญในสำยอำชีพ 

(Collecting Professional Knowledge and Expertise- CPKE)

ค ำจ  ำกดัควำม: ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู ้เพ่ือสัง่สมพฒันาศกัยภาพ ความรูค้วามสามารถของตนในการปฏิบติังาน ดว้ยการศึกษา คน้ควา้หาความรู ้

พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งรูจ้กัพฒันา ปรบัปรุง ประยุกตใ์ชค้วามรูเ้ชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เขา้กบัการปฏิบติังานใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ

ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดำ้นน้ีอยำ่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: แสดงควำมสนใจและตดิตำมควำมรูใ้หม่ๆ ในสำขำอำชีพของตน/ที่เก่ียวขอ้ง

• กระตือรือรน้ในการศึกษาหาความรู ้สนใจเทคโนโลยีและองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ในสาขาอาชีพของตน

• หมัน่ทดลองวิธีการท างานแบบใหม ่เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพและความรูค้วามสามารถของตนใหดี้ยิ่งขึ้ น

• ติดตามเทคโนโลยีองคค์วามรูใ้หม่ๆ  อยูเ่สมอดว้ยการสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และมีควำมรูใ้นวิชำกำร และเทคโนโลยใีหม่ๆ ในสำขำอำชีพของตน

• รอบรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีหรือองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ในสาขาอาชีพของตนและท่ีเก่ียวขอ้ง หรืออาจมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 

• ติดตามแนวโนม้วิทยาการท่ีทนัสมยั และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอยา่งต่อเน่ือง 

ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และสำมำรถน ำควำมรู ้วิทยำกำร หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ ที่ไดศ้ึกษำมำปรบัใชก้บักำรท ำงำน

• เขา้ใจประเด็นหลกัๆ นัยส าคญั และผลกระทบของวิทยาการต่างๆ อยา่งลึกซ้ึง

• สามารถน าวิชาการ ความรู ้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได้

• สัง่สมความรูใ้หม่ๆ  อยูเ่สมอ และเล็งเห็นประโยชน์ ความส าคญัขององคค์วามรู ้เทคโนโลยีใหม่ๆ  ท่ีจะส่งผลกระทบต่องานของตนในอนาคต

ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และศึกษำ พฒันำตนเองใหมี้ควำมรู ้และควำมเช่ียวชำญในงำนมำกข้ึนทั้งในเชิงลึก และเชิงกวำ้งอยำ่ง

ตอ่เน่ือง

• มีความรูค้วามเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังานหลายดา้น (สหวิทยาการ) และสามารถน าความรูไ้ปปรบัใชใ้หป้ฏิบติัไดอ้ยา่งกวา้งขวางครอบคลุม

• สามารถน าความรูเ้ชิงบรูณาการของตนไปใชใ้นการสรา้งวิสยัทศัน์ เพ่ือการปฏิบติังานในอนาคต

• ขวนขวายหาความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานทั้งเชิงลึกและเชิงกวา้งอยา่งต่อเน่ือง

ระดบัท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และสนบัสนุนกำรท ำงำนของคนในองคก์รที่เนน้ควำมเช่ียวชำญในวิทยำกำรดำ้นต่ำงๆ

• สนับสนุนใหเ้กิดบรรยากาศแห่งการพฒันาความเช่ียวชาญในองคก์ร ดว้ยการจดัสรรทรพัยากร เคร่ืองมือ อุปกรณท่ี์เอ้ือต่อการพฒันา

• ใหก้ารสนับสนุน ชมเชย เมื่อมีผูแ้สดงออกถึงความตั้งใจท่ีจะพฒันาความเช่ียวชาญในงาน

• มีวิสยัทศัน์ในการเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี องคค์วามรู ้หรือวิทยาการใหม่ๆ  ต่อการปฏิบติังานในอนาคต และสนับสนุนส่งเสริมใหม้ีการน ามา

ประยุกตใ์ชใ้นหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง
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กำรใหค้วำมรูแ้ละกำรสรำ้งสมัพนัธ์

(Providing Knowledge and Building Relationships- PKBR)

ค ำจ  ำกดัควำม: มีพฤติกรรมท่ีมุ่งมัน่ และตั้งใจท่ีจะน าภมูิปัญญา นวตักรรม เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และองคค์วามรูต่้างๆ ไปส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูป้ระกอบการ หรือเครือข่าย ควบคู่ไปกบัการสรา้ง 

พฒันา และรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูป้ระกอบการ หรือเครือข่าย เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ หรือเครือข่าย มีความรู ้ความเขา้ใจ และสามารถ น าไปใชพ้ฒันาหน่วยงานใหม้ปีระโยชน์ อีกทั้งเป็นการเสริมสรา้งขีด

ความสามารถในการแข่งขนัอย่างยัง่ยนื

ระดบัท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะดำ้นน้ีอยำ่งชดัเจน

ระดบัท่ี 1: เขา้ใจความจ าเป็น ความส าคญั และ/หรือแสวงหาโอกาส และช่องทางในการใหค้วามรู ้และการพฒันาผูป้ระกอบการ หรือเครือข่าย
• เขา้ใจความจ าเป็น และความส าคญัในการใหอ้งคค์วามรู ้ค าแนะน า ภูมิปัญญา นวตักรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการ หรือเครือข่าย เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ หรือเครือข่ายเกิดการ

เสริมสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในหน่วยงานได้

• แสวงหาโอกาส และช่องทางในการใหอ้งคค์วามรู ้ค าแนะน า ภูมิปัญญา นวตักรรม และเทคโนโลยีต่างๆ แก่ผูป้ระกอบการ หรือเครือข่าย โดยมีเจตนาท่ีจะชว่ยใหผู้ป้ระกอบการ หรือเครือข่ายเกิดการพฒันา

ความรู ้ความสามารถ และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัได้

ระดบัท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 1 และใหอ้งคค์วำมรู ้ภูมิปัญญำ นวตักรรม และเทคโนโลยีทัว่ไปอยำ่งกวำ้งๆ แก่ผูป้ระกอบกำร หรือเครือข่ำย

• ริเร่ิม และใหอ้งคค์วามรู ้ค าแนะน า ภูมิปัญญา นวตักรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ทัว่ไปอย่างกวา้งๆ แก่ผูป้ระกอบการ หรือเครือข่าย เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ หรือเครือข่ายสามารถน าไปปรบัและประยุกตใ์ชใ้น

หน่วยงานใหเ้กิดประโยชน์ 

ระดบัท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และปรบัเปลี่ยนเทคนิค และแนวทำงในกำรใหค้วำมรู ้และกำรพฒันำไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง เหมำะสม และสอดคลอ้งตำมควำมตอ้งกำรในกำรประกอบกำรอยำ่ง

แทจ้ริง

• ปรบัเปล่ียนเทคนิค วิธีการ รูปแบบ และแนวทางในการพฒันา และการใหค้วามรูไ้ดถู้กตอ้ง เหมาะสม และสอดคลอ้งตามความตอ้งการ หรือการด าเนินงานทางธุรกิจของผูป้ระกอบการ หรือเครือข่ายอย่าง

แทจ้ริง  

• เยื่ยมเยียน ลงพื้ นท่ี และไปมาหาสู่ผูป้ระกอบการ หรือเครือข่ายอย่างสม า่เสมอ และสามารถใหอ้งคค์วามรู ้ค าแนะน า ภูมิปัญญา นวตักรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม แและสอดคลอ้ง

ตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการ หรือเครือข่ายอย่างแทจ้ริง 

ระดบัท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และเล็งเห็นแนวโนม้ ขอ้จ  ำกดั โอกำส หรือคำดกำรณ ์เตรียมกำรลว่งหนำ้ เพ่ือใหค้  ำแนะน ำ และแนวทำงในกำรพฒันำกำรประกอบกำรไดใ้นระยะยำว

• เล็งเห็นแนวโนม้ ขอ้จ ากดั ขอ้บกพร่อง และโอกาส ฯลฯ ท่ีเป็นผลกระทบต่อการพฒันาและการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการของผูป้ระกอบการ หรือเครือข่าย และสามารถประยุกต ์และพฒันาองค์

ความรู ้ค าแนะน า ภูมิปัญญา นวตักรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และส่งเสริมการพฒันาการประกอบการในระยะยาว

• คาดการณล่์วงหนา้อนัอาจก่อใหเ้กิดปัญหา อุปสรรค และโอกาสในการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพ ศกัยภาพ และความสามารถของผูป้ระกอบการ หรือเครือข่ายในระยะยาว รวมทั้งด าเนินการแกไ้ข พฒันา 

หรือเตรียมหาทางรบัมือกบัปัญหา อุปสรรค หรือโอกาสน้ันๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

• สรา้ง รกัษา และมีความสมัพนัธอ์นัดี และแน่นแฟ้นกบัผูป้ระกอบการ หรือเครือข่ายในความรบัผิดชอบ รวมทั้งสามารถพฒันา และต่อยอดความรู ้นวตักรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการ

ประกอบการอย่างแทจ้ริง และในระยะยาว

ระดบัท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และก ำหนดนโยบำยและกรอบกำรพฒันำภำคธุรกิจอตุสำหกรรมในภำพรวมไดส้อดคลอ้งกบัสภำวกำรณเ์ศรษฐกิจ และอตุสำหกรรมของประเทศ

• ก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์และกรอบการพฒันาผูป้ระกอบการ หรือเครือข่ายในภาพรวมของประเทศไดส้อดคลอ้งกบัสภาวการณเ์ศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ และสามารถน าไป

ปฏิบติัใชจ้ริง (Implementation) เพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการคา้อย่างยัง่ยืน
• ปลูกจิตส านึก กระตุน้ และส่งเสริมใหทุ้กหน่วยงานในองคก์รตระหนัก เห็นความส าคญั และด าเนินการดา้นการส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบการหรือเครือข่ายอย่างเป็นรปูธรรม เพื่อยกระดบัมาตรฐานการ

พฒันาอุตสาหกรรมของประเทศใหเ้ติบโตและมปีระสิทธิภาพสูงสุด

• วางแผน พฒันาแผนการพฒันา และใหค้วามรู ้ค าแนะน า และการพฒันาโดยประยุกต ์Best Practice ผลการวิจยั ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณอ์นัยาวนาน ในการก าหนดแผนงานดา้นการส่งเสริมและ
พฒันาผูป้ระกอบการ หรือเครือข่ายไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และน าไปปฏิบติัใชจ้ริง (Implementation) ได ้
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ควำมเขำ้ใจผูอ้ื่นและตอบสนองอยำ่งสรำ้งสรรค ์

(Understanding People and Creative Responding- UPCR)

ค ำจ  ำกดัควำม: ความสามารถในการรบัฟังและเขา้ใจบุคคลหรือสถานการณ ์และพรอ้มท่ีจะปรบัเปล่ียนและตอบสนองใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณห์รือกลุ่ม

คนท่ีหลากหลายไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์ ในขณะท่ียงัคงปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดำ้นน้ีอยำ่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: มีควำมยดืหยุน่ในกำรปฏิบตัหินำ้ที่

• เขา้ใจความหมายของผูติ้ดต่อส่ือสาร และสามารถปรบัการท างานใหค้ล่องตวัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการได้

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และเขำ้ใจบุคคลหรือสถำนกำรณไ์ดง่้ำยและพรอ้มยอมรบัควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งปรบัเปล่ียน

• เต็มใจ ยอมรบั และเขา้ใจความคิดเห็นของผูอ่ื้นทั้งในเชิงเน้ือหาและนัยเชิงอารมณ ์

• เต็มใจท่ีจะเปล่ียนความคิด ทศันคติ และท างานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย เมื่อสถานการณป์รบัเปล่ียนไป เช่น ไดร้บัขอ้มลูใหมห่รือขอ้คิดเห็นใหมจ่าก

ผูเ้ช่ียวชาญ

ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และเขำ้ใจควำมหมำยแฝงของบุคคลและสถำนกำรณแ์ละเลือกปฏิบตังิำนอย่ำงยืดหยุน่และสรำ้งสรรค์

• มีวิจารณญาณในการปรบัใหเ้ขา้กบัสถานการณเ์ฉพาะหนา้ เพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังาน หรือเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงานหรือของ

องคก์ร

• สามารถตีความหมายเบ้ืองลึกท่ีไมไ่ดแ้สดงออกอยา่งชดัเจนของบุคคลหรือสถานการณท่ี์เกิดข้ึน แลว้ปรบัตวัใหส้อดคลอ้ง และเหมาะสมกบักบัแต่ละบุคคล

หรือสถานการณด์งักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสรา้งสรรค์

• สามารถเลือกทางเลือก วิธีการ หรือกระบวนการมาปรบัใชก้บัสถานการณท่ี์เฉพาะเจาะจงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีดี

ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และใชค้วำมเขำ้ใจในเชิงลึกตอ่บุคคลหรือสถำนกำรณม์ำปรบัเปล่ียนวิธีกำรด ำเนินงำนใหไ้ดง้ำนที่มี

ประสิทธิภำพสูงสุด

• ใชค้วามเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในบุคคลหรือสถานการณต่์างๆ ใหเ้ป็นประโยชน์ในท างานใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด

• ปรบัเปล่ียนวิธีการด าเนินงาน ระเบียบขัน้ตอนหรือลกัษณะการประสานงานของหน่วยงานหรือองคก์ร ใหเ้ขา้กบัแต่ละสถานการณ์ แต่ยงัคงเป้าหมายเดิม

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และปรบัเปล่ียนแผนกลยุทธท์ั้งหมด เพ่ือใหง้ำนมีประสิทธิภำพ

• ปรบัแผนกลยุทธท์ั้งหมดอยา่งสรา้งสรรค์ เพ่ือใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณเ์ฉพาะหนา้

• มีจิตวิทยาในการใชค้วามเขา้ใจผูอ่ื้นในสถานการณต่์างๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเจรจาท าความเขา้ใจ หรือด าเนินงานไหไ้ดต้ามภารกิจของหน่วยงาน
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ควำมเขำ้ใจพ้ืนท่ีและกำรเมืองทอ้งถ่ิน

(Understanding of Local Area and Politics- ULAP)

ค ำจ  ำกดัควำม: มีพฤติกรรมและความสามารถในการเขา้ใจประชาชน พ้ืนท่ี รวมทั้งระบบการเมืองในทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีรบัผิดชอบ และติดตามขอ้มูล ขา่วสาร และความเคล่ือนไหวต่างๆ ของ
ประชาชน พ้ืนท่ี และระบบการเมืองในทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีรบัผิดชอบสม า่เสมอ รวมทั้งสามารถใชค้วามเขา้ใจท่ีถูกตอ้งน้ันๆ ในการใหบ้ริการ ใหค้วามรู ้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพฒันา หรือ

การส่งเสริมในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรบัผิดชอบไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดำ้นน้ีอยำ่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรมีควำมเขำ้ใจที่ถูกตอ้ง และ/หรือรวบรวมขอ้มูลต่ำงๆ ที่เก่ียวกบัประชำชน พื้ นที่ และระบบกำรเมืองทอ้งถ่ินในพื้ นที่ที่ตนเองมีควำม
รบัผิดชอบ

• ตระหนัก เห็นความส าคญั และความจ าเป็นของการมีความรู ้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัประชาชน พ้ืนท่ี และระบบการเมืองทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีตนเองมีความรบัผิดชอบวา่จะช่วยให้

สามารถใหบ้ริการ ใหค้วามรูค้วามช่วยเหลือ ค าแนะน า การพฒันา หรือการส่งเสริมในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสม

• รวบรวมขอ้มูล ขา่วสาร และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน พ้ืนท่ี และระบบการเมืองทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีตนเองมีความรบัผิดชอบ เพ่ือเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการใหบ้ริการ ให้

ความรู ้ความช่วยเหลือ การพฒันา หรือการส่งเสริมในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสม

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และมีควำมรู ้และควำมเขำ้ใจในเรื่องทัว่ๆ ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชำชน พื้ นท่ี และระบบกำรเมืองทอ้งถ่ินในพื้ นท่ีที่ตนเองมีควำมรบัผิดชอบ
• มีความเขา้ใจในเร่ืองทัว่ไปๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน พ้ืนท่ี และระบบการเมืองทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีท่ีตนเองมีความรบัผิดชอบ เช่น ลกัษณะการประกอบการอาชีพ สภาพแวดลอ้มทัว่ไป 

การด าเนินชีวติความเป็นอยู ่ปัญหาและความตอ้งการต่างๆ ผูน้ า ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย และระบบการปกครอง เป็นตน้ เพ่ือใหส้ามารถใหบ้ริการ ใหค้วามรู ้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การ

พฒันา หรือการส่งเสริมในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแก่ประชาชน หรือสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่พ้ืนท่ีท่ีรบัผิดชอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสม

• ติดตามขอ้มูล ขา่วสาร และความเคล่ือนไหวต่างๆ ของประชาชน พ้ืนท่ี และระบบการเมืองทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีตนเองมีความรบัผิดชอบ และมีความรู ้และความเขา้ใจทัว่ไปน้ันๆ ท่ีถูกตอ้ง เพ่ือ

สามารถใหบ้ริการ ใหค้วามรู ้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพฒันา หรือการส่งเสริมในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรบัผิดชอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสม หรือสรา้ง

ประโยชน์ใหแ้ก่พ้ืนท่ีท่ีรบัผิดชอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสม

ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และหมัน่ศึกษำ ติดตำมควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ อยำ่งใกลชิ้ด และมีควำมรู ้และควำมเขำ้ใจที่เฉพำะเจำะจง ตรงประเด็น และมีควำมส ำคญั
โดยตรงประชำชน พื้ นที่ และระบบกำรเมืองทอ้งถ่ินในพื้ นที่ที่ตนเองมีควำมรบัผิดชอบ 

• มีความเขา้ใจท่ีเฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น และมีความส าคญัโดยตรงต่อประชาชน พ้ืนท่ี และระบบการเมืองทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีตนเองมีความรับผิดชอบ ตลอดจนศึกษา วเิคราะห ์และระบุขอ้ดี 

ขอ้เสียต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน พ้ืนท่ี และระบบการเมืองทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีตนเองมีความรบัผิดชอบได ้ และสามารถใหบ้ริการ ใหค้วามรู ้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพฒันา หรือ

การส่งเสริมในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ หรือเกิดประโยชน์แก่พ้ืนท่ีท่ีรบัผิดชอบ

• หมัน่ศึกษา คน้ควา้ และติดตามขอ้มูล ขา่วสาร และความเคล่ือนไหวต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน พ้ืนท่ี และระบบการเมืองทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีตนเองมีความรบัผิดชอบอยา่งใกลชิ้ด และ

สม า่เสมอ และสามารถระบุสาเหตุ และปัจจยัเชิงลึกท่ีมีความส าคญัและมีผลกระทบโดยตรงทีช่วยใหส้ามารถใหบ้ริการ ใหค้วามรู ้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพฒันา หรือการส่งเสริม

ต่างๆ แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีตนเองมีความรบัผิดชอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ หรือสรา้งประโยชน์ท่ีเกิดความไดเ้ปรียบแก่พ้ืนท่ีท่ีรบัผิดชอบ

ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และเขำ้ใจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และขอ้จ  ำกดัต่ำงๆ และสำมำรถประยุกตแ์ละปรบัควำมเขำ้ใจน้ันๆ มำสรำ้งประโยชนแ์ก่ประชำชน พื้ นท่ี 
และระบบกำรเมืองทอ้งถ่ินในพื้ นที่ที่ตนเองรบัผิดชอบไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรอยำ่งแทจ้ริง

• เขา้ใจถึงปัจจยั และผลกระทบโดยตรง และโดยออ้ม ตลอดจนเขา้ใจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดัต่างๆ ของประชาชน พ้ืนท่ี และระบบการเมืองทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีรบัผิดชอบ และ

สามารถประยุกตแ์ละปรบัความเขา้ใจน้ันๆ ใหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรบัผิดชอบอยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง

• เสนอแนะวธีิการ แนวทาง และผลกัดนัการใหบ้ริการ ใหค้วามรู ้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพฒันา หรือการส่งเสริมต่างๆ ใหเ้กิดการปฏิบติัใชจ้ริง (Implementation) อยา่งเป็นระบบ 
รูปธรรม และต่อเน่ืองท่ีเกิดประโยชน์อย่างแทจ้ริงโดยรวมแก่ประชาชน และพ้ืนท่ีท่ีรบัผิดชอบ โดยอาศยัการประยุกต ์ปรบั เช่ือมโยง และผสมผสาน (Integrate) ความเขา้ใจประชาชน พ้ืนท่ี 
และระบบการเมืองทอ้งถ่ินในเชิงลึกท่ีสัง่สมมา

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และใชค้วำมเขำ้ใจประชำชน พื้ นที่ และระบบกำรเมืองทอ้งถ่ินในเชิงลึกและรอบดำ้นมำก ำหนดกลยุทธ ์และนโยบำยที่สรำ้งประโยชนใ์นระยะ
ยำวแก่ประชำชน ชุมชน และสงัคมไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด

• ใชค้วามเขา้ใจประชาชน พ้ืนท่ี และระบบการเมืองทอ้งถ่ินในเชิงลึกและรอบดา้น ตลอดจนประสบการณ ์และความเช่ียวชาญท่ีสัง่สมมาอยา่งยาวนานมาก าหนดกลยุทธ ์นโยบาย และ

แผนงานต่างๆ ท่ีสรา้งประโยชน์ในระยะยาว ตลอดจนมูลคา่เพ่ิม (Value Added) แก่ประชาชน ชุมชน และสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ควำมคิดสรำ้งสรรค ์

(Innovation- INV)

ค ำจ  ำกดัควำม: ความสามารถในการท่ีจะน าเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแกปั้ญหา (Solution) หรือสรา้งนวตักรรม หรือ ริเร่ิมสรา้งสรรค์
กิจกรรมหรือส่ิงใหม่ๆ  ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร

ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดำ้นน้ีอยำ่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: สนบัสนุนควำมคิดสรำ้งสรรคแ์ละยอมทดลองวิธีอื่นๆ เพ่ือมำทดแทนวิธีกำรที่ใชอ้ยูเ่ดิมในกำรปฏิบตังิำนอย่ำงเตม็ใจและใคร่รู ้
• เต็มใจท่ีจะยอมรบัและปรบัตวัต่อความริเร่ิมสรา้งสรรคห์รือส่ิงใหม ่เพ่ือสนับสนุนใหห้น่วยงานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด

• แสดงความสงสยัใคร่รูแ้ละตอ้งการทดลองวิธีการใหม่ๆ  ท่ีอาจส่งผลใหป้ฏิบติังานไดดี้ขึ้ น

• เต็มใจท่ีจะเสาะหาและศึกษาวิธีการท่ีแปลกใหมท่ี่อาจน ามาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และสรำ้งสรรคแ์ละหมัน่ปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนของตนอย่ำงสม ำ่เสมอ
• หมัน่ปรบัปรุงกระบวนการท างานของตนอยา่งสม า่เสมอ  

• เปล่ียนแปลงรูปแบบหรือขัน้ตอนการท างานใหม่ๆ  ท่ีสอดคลอ้งและสนับสนุนหน่วยงานใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้ น

ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และคิดนอกกรอบเพื่อปรบัเปล่ียนกำรด ำเนินงำนใหม่ในหน่วยงำนเพ่ือใหง้ำนมีประสิทธิภำพ
• ประยุกตใ์ชป้ระสบการณใ์นการท างานมาปรบัเปล่ียนวิธีการด าเนินงาน ใหเ้ขา้กบัสถานการณ ์แต่ยงัคงเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด

• ไมจ่ ากดัตนเองอยูก่บัแนวคิดดั้งเดิมท่ีใชก้นั พรอ้มจะทดลองวิธีการใหม่ๆ  มาปรบัแกไ้ขระเบียบขัน้ตอนการท างานท่ีลา้สมยั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ

หน่วยงาน

• น าเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแกปั้ญหา (Solution) ในงานของตนอยา่งสรา้งสรรคก์่อนท่ีจะปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา

ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และสรำ้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ ในองคก์ร
• ประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู ้ทฤษฎี หรือแนวคิดท่ีไดร้บัการยอมรบัมาเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแกปั้ญหา (Solution) ในการพฒันาองคก์รใหม้ี
ประสิทธิภาพสูงขึ้ น

• ริเร่ิมสรา้งสรรคแ์นวทางใหม่ๆ  ในการปฏิบติังานหรือด าเนินการต่างๆ ใหอ้งคก์รสามารถบรรลุพนัธกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพสูงขึ้ น โดย

แนวทางใหม่ๆ  หรือ Best Practice น้ีอาจมีอยูแ่ลว้ในองคก์รอ่ืนๆ ทั้งภาครฐัหรือเอกชน และทั้งในและต่างประเทศ

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และสรำ้งนวตักรรมในระบบอุตสำหกรรมของประเทศโดยรวม
• คิดนอกกรอบ พิจารณาส่ิงต่างๆ ในงานดว้ยมุมมองท่ีแตกต่าง อนัน าไปสู่การวิจยั การประดิษฐคิ์ดคน้ หรือการสรา้งสรรค ์เพ่ือน าเสนอตน้แบบ สูตร 

รูปแบบ วิธี ตลอดจนองคค์วามรูใ้หมท่ี่ไมเ่คยปรากฏมาก่อนและเป็นประโยชน์ต่อระบบอุตสาหกรรมหรือสงัคมและประเทศชาติโดยรวม

• สนับสนุนใหเ้กิดบรรยากาศแห่งความคิดสรา้งสรรคห์รือสรา้งโอกาสใหมท่างธุรกิจในองคก์ร ดว้ยการใหก้ารสนับสนุนทางทรพัยากร หรือจดักิจกรรม

ต่างๆ ท่ีจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการแสดงออกทางความคิดสรา้งสรรค์
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ควำมละเอียดรอบคอบและควำมถูกตอ้งของงำน 

(Accuracy and Order- AO)

ค ำจ  ำกดัควำม: ความพยายามท่ีจะปฏิบติังานใหถู้กตอ้งครบถว้นตลอดจนลดขอ้บกพร่องท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงการควบคุมตรวจตราใหง้านเป็นไปตามแผน

ท่ีวางไวอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน

ระดบัท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะดำ้นน้ีอยำ่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: ตอ้งกำรท ำงำนใหถู้กตอ้งและชดัเจน
• ตั้งใจท างานใหถู้กตอ้ง สะอาดเรียบรอ้ย

• ละเอียดถ่ีถว้นในการปฏิบติัตามขัน้ตอนการปฏิบติังาน กฎ ระเบียบท่ีวางไว ้

• แสดงอุปนิสยัรกัความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยทั้งในงานและในสภาวะแวดลอ้มรอบตวั อาทิ จดัระเบียบโต๊ะท างาน และบริเวณหน่วยงานท่ีตนปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่

ริเร่ิมหรือร่วมด าเนินกิจกรรมเพ่ือความเป็นระเบียบของสถานท่ีท างาน อาทิ กิจกรรม 5 ส. ดว้ยความสมคัรใจ กระตือรือรน้ ฯลฯ

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และตรวจทำนควำมถูกตอ้งของงำนที่ตนรบัผิดชอบ

• ตรวจทานความถูกตอ้งของงานอยา่งละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหง้านมีความถูกตอ้งสูงสุด

• ลดขอ้ผิดพลาดท่ีเคยเกิดข้ึนแลว้จากความไมต่ั้งใจ

ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และดูแลควำมถูกตอ้งของงำนทั้งของตนและผูอ่ื้น (ที่อยูใ่นควำมรบัผิดชอบของตน)

• ตรวจสอบความถูกตอ้งโดยรวมของงานของตนเอง เพ่ือมิใหมี้ขอ้ผิดพลาดประการใดๆ เลย

• ตรวจสอบความถูกตอ้งโดยรวมของงานผูอ่ื้น (ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งภายในหน่วยงานหรือองคก์ร)  โดยอิงมาตรฐานการปฏิบติังาน 

หรือกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

ระดบัท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และก ำกบัตรวจสอบขั้นตอนกำรปฏิบตังิำนโดยละเอียด

• ตรวจสอบวา่ผูอ่ื้นปฏิบติัตามขัน้ตอนการท างานท่ีวางไวห้รือไมใ่หค้วามเห็นและช้ีแนะใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามขัน้ตอนการท างานท่ีวางไว ้เพ่ือความถูกตอ้งของ

งาน

• ตรวจสอบความกา้วหนา้และความถูกตอ้ง/คุณภาพของผลลพัธข์องโครงการตามก าหนดเวลาท่ีวางไว ้

• ระบุขอ้บกพร่องหรือขอ้มลูท่ีขาดหายไป และก ากบัดูแลใหห้าขอ้มลูเพ่ิมเติมเพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธห์รือผลงานท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และสรำ้งควำมชดัเจนของควำมถูกตอ้งและคุณภำพของขั้นตอนกำรท ำงำนหรือผลงำนหรือโครงกำรโดย

ละเอียด

• สรา้งความชดัเจนของความถูกตอ้งและคุณภาพของขัน้ตอนการท างานหรือผลงานหรือโครงการโดยละเอียดเพ่ือควบคุมใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามขัน้ตอนการ

ท างานท่ีวางไวอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได ้

• สรา้งระบบและวิธีการท่ีสามารถก ากบัตรวจสอบความกา้วหนา้และความถูกตอ้ง/คุณภาพของผลงานหรือขัน้ตอนในการปฏิบติังานของผูอ่ื้น หรือหน่วยงาน

อ่ืน ไดอ้ยา่งสม า่เสมอ
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จติส ำนึกและรบัผิดชอบตอ่สิ่งแวดลอ้ม

(Environmental Responsibility- ER)

ค ำจ  ำกดัควำม: การมีจิตส านึก ตระหนัก ใหค้วามส าคญั และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมีความมุ่งมัน่ และทุ่มเทท่ีจะอนุรกัษ์ และรกัษาส่ิงแวดลอ้ม สงัคม 

และชุมชนใหน่้าอยู ่ตลอดจนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการปฏบิติังานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสงัคม และส่ิงแวดลอ้มขององคก์รอย่างเต็มท่ี เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

สงัคม และส่ิงแวดลอ้มโดยรวม

ระดบัท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะดำ้นน้ีอยำ่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: แสดงควำมสนใจ ตระหนกั และเห็นควำมส ำคญั ประโยชนข์องกำรอนุรกัษ ์และกำรรกัษำสิ่งแวดลอ้ม
• ตระหนัก หรือมีจิตส านึกรบัผิดชอบต่อสงัคม หรือส่ิงแวดลอ้มตามนโยบายขององคก์รท่ีก าหนดไว ้

• เห็นความส าคญัและประโยชน์ของกิจกรรม/โครงการเพื่อสงัคมหรือส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 

• เห็นคุณค่าและความจ าเป็นของการอนุรกัษ์ และการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และแสวงหำโอกำสในกำรมีสว่นรว่มในกำรอนุรกัษแ์ละกำรรกัษำสิ่งแวดลอ้ม 

• แสวงหาโอกาส และเขา้ไปมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์และการรกัษาส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงาน องคก์ร ชุมชน หรือสงัคม

• ใหค้วามร่วมมือ เขา้ร่วม หรือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ทางสงัคมหรือส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร หรือหน่วยงานต่างๆ อยา่งเต็มใจ และปฏบิติัตนอยา่งเคร่งครดั

ดา้นการอนุรกัษ์และการรกัษาสิ่งแวดลอ้มใหน่้าอยู ่และปลอดภยั

• อาสาและแสดงความภาคภูมิใจและความพึงพอใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมเพื่อสงัคมหรือเพื่อส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร (โดยไม่ตอ้งรอ้งขอ)

ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และกระตุน้ และสรำ้งแรงจงูใจใหผู้อ่ื้นเห็นควำมส ำคญัประโยชนข์องกิจกรรม โครงกำร หรือนโยบำยดำ้นกำรอนุรกัษแ์ละกำร

รกัษำสิ่งแวดลอ้ม 

• กระตุน้ และสรา้งแรงจงูใจใหผู้อ้ื่นเห็นความส าคญัและประโยชน์ของกิจกรรม โครงการ หรือนโยบายเพื่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม หรือดา้นการอนุรกัษ์และการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 

ตลอดจนการดูแลรกัษาชุมชน หรือสงัคมใหน่้าอยู ่เพื่อใหเ้กิดการร่วมแรงร่วมใจอยา่งแทจ้ริง

• พฒันา และปรบัปรุงระบบ วิธีการ และแนวทางการด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อสงัคม หรือส่ิงแวดลอ้ม หรือการอนุรกัษ์และการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม การดูแลรกัษาชุมชน หรือ

สงัคมในเชิงสรา้งสรรค ์

• เป็นก าลงัส าคญัในการผลกัดนัใหเ้กิดกิจกรรม/โครงการเพื่อสงัคม หรือส่ิงแวดลอ้ม หรือการอนุรกัษ์และการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม การดูแลรกัษาชุมชน หรือสงัคมขององคก์รอยา่ง

เป็นรูปธรรม

ระดบัท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และศรทัธำ และสนบัสนุนกิจกรรม โครงกำร หรือนโยบำยเพื่อสงัคม และสิ่งแวดลอ้มอยำ่งเต็มศกัยภำพ

• ยนืหยดั สนับสนุนการตดัสินใจท่ีจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สงัคมไทย หรือส่ิงแวดลอ้มโดยรวม ถึงแมจ้ะคนส่วนใหญ่จะไม่สนับสนุน หรืออาจจะตอ้งท าใหห้น่วยงานของตนตอ้ง

เสียประโยชน์ในระยะสั้น

• ส่ือสาร และถ่ายทอดวิสยัทศัน์ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงานดว้ยวิธีสรา้งแรงบนัดาลใจ และความร่วมแรงร่วมใจใหเ้จา้หน้าท่ีในหน่วยงานบรรลุวสิยัทศัน์น้ัน

• คิดนอกกรอบ น าเสนอความคิดใหม่เพื่อใชก้ าหนดนโยบายดา้นสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อประโยชน์ต่อสงัคมไทยหรือส่ิงแวดลอ้มโดยรวม อยา่งท่ีไมมี่ผูใ้ดคิดมาก่อน

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และเป็นผูน้ ำที่มีบทบำทส ำคญัในงำนเพื่อสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม

• มีบทบาทส าคญัในงานเพื่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม และสรา้งวฒันธรรมองคก์รท่ีเน้นประโยชน์เพื่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกระดบัในองคก์รมี

ความมุ่งมัน่ ยดึมัน่ และรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคมไทย และส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นรูปธรรม 

• เป็นท่ีรูจ้กัอยา่งกวา้งขวางในแวดวงท่ีเกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมเพื่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม และเป็นแบบอยา่งท่ีดี (Role Model) ในองคก์รดา้นการพฒันา และรกัษาสิ่งแวดลอ้มใน
สงัคมไทยใหน่้าอยู่
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ศิลปะกำรโนม้นำ้วจูงใจ

(Communication & Influencing- CI)

ค ำจ  ำกดัควำม: การใชว้าทศิลป์และกลยุทธต่์างๆ ในการส่ือสาร เจรจา โนม้นา้วเพ่ือใหผู้อ่ื้นด าเนินการใดๆ ตามท่ีตนหรือหน่วยงานประสงค์

ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดำ้นน้ีอยำ่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: น ำเสนอขอ้มูลอยำ่งตรงไปตรงมำ

• น าเสนอขอ้มลู อธิบาย ช้ีแจงรายละเอียดแก่ผูฟั้งอยา่งตรงไปตรงมาโดยอิงขอ้มลูท่ีมีอยู ่แต่อาจยงัมิไดม้ีการปรบัใจความและวิธีการใหส้อดคลอ้งกบัความ

สนใจและบุคลิกลกัษณะของผูฟั้ง

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และเจรจำโนม้นำ้วใจโดยอำศยัหลกักำรและเหตุผล

• เตรียมการน าเสนอขอ้มลูเป็นอยา่งดี และใชค้วามพยายามเจรจาโนม้นา้วใจโดยยกหลกัการและเหตุผลท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการน าเสนออย่างมีขัน้ตอน

• ใชค้วามพยายามเจรจาโนม้นา้วใจโดยยกหลกัการและเหตุผลท่ีเก่ียวขอ้งมาอธิบายประกอบการน าเสนออยา่งมีขัน้ตอน

ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และเจรจำตอ่รองหรือน ำเสนอขอ้มูลโดยปรบัสำรใหส้อดคลอ้งกบัผูฟั้งเป็นส ำคญั

• ประยุกตใ์ชค้วามเขา้ใจ ความสนใจของผูฟั้งใหเ้ป็นประโยชน์ในเจรจาเสนอขอ้มลู น าเสนอหรือเจรจาโดยคาดการณถึ์งปฏิกิริยา ผลกระทบท่ีจะมีต่อผูฟั้ง

เป็นหลกั

• สามารถน าเสนอทางเลือกหรือใหข้อ้สรุปในการเจรจาอนัเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย

ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และใชก้ลยุทธก์ำรสื่อสำรจูงใจทำงออ้ม

• ใชค้วามเขา้ใจบุคคลหรือองคก์รใหเ้ป็นประโยชน์โดยการน าเอาบุคคลท่ีสามหรือผูเ้ช่ียวชาญมาสนับสนุนใหก้ารเจรจาโน้มนา้วจงูใจประสบผลส าเร็จหรือมี

น ้าหนักมากยิ่งข้ึน

• ใชท้กัษะในการโนม้นา้วใจทางออ้ม เพ่ือใหไ้ดผ้ลสมัฤทธ์ิดงัประสงคโ์ดยค านึงถึงผลกระทบและความรูสึ้กของผูอ่ื้นเป็นส าคญั

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และใชก้ลยุทธท์ี่ซบัซอ้นในกำรจูงใจ

• สรา้งกลุ่มแนวร่วมเพ่ือสนับสนุนใหก้ารเจรจาโนม้นา้วใจมีน ้าหนักและสมัฤทธ์ิผลไดดี้ยิ่งข้ึน

• ประยุกตใ์ชห้ลกัจิตวิทยามวลชนหรือจิตวิทยากลุ่มใหเ้ป็นประโยชน์ในการเจรจาโนม้นา้วจงูใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
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สรำ้งสรรคเ์พื่อประโยชนข์องทอ้งถ่ิน

(Creating Local Benefits- CLB)

ค ำจ  ำกดัควำม: ความสามารถในการคิดคน้ ออกแบบ และสรา้งสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ท่ีแปลกและแตกต่างไปจากเดิม โดยการมุ่งเน้นพฒันาและสรา้งสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ในระยะยาว และยัง่ยนืใหแ้ก่ประชาชน พ้ืนท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรบัผิดชอบอยา่งเป็นรูปธรรม

ระดบัท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะดำ้นน้ีอยำ่งชดัเจน

ระดบัท่ี 1: ตระหนักถึงควำมส ำคญั และประโยชนข์องกำรพฒันำและกำรสรำ้งสรรคส่ิ์งตำ่งๆ ท่ีเป็นประโยชนใ์หแ้ก่ประชำชน พ้ืนท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรบัผิดชอบ

• ตระหนักถึงความส าคญั ความจ าเป็น และประโยชน์ของการพฒันา และการสรา้งสรรคส่ิ์งต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ประชาชน พ้ืนท่ี หรือท้องถ่ินท่ีรบัผิดชอบ

• หมัน่แสวงหาช่องทาง และโอกาสอยา่งสม า่เสมอในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันา และการสรา้งสรรคป์ระโยชน์ต่างๆ ใหแ้ก่ประชาชน พ้ืนท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ี

รบัผิดชอบ

ระดบัท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 1 และกลำ้เสนอควำมคิดเห็นใหม่ และเขำ้ไปมีส่วนรว่มในกำรพฒันำและกำรสรำ้งสรรคป์ระโยชนต์ำ่งๆ ใหแ้ก่

ประชำชน พ้ืนท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรบัผิดชอบ

• กลา้น าเสนอความคิดเห็น แนวทาง และวธีิการท่ีสรา้งสรรค ์แปลกใหม่ แตกต่าง และหลากหลายท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาและการสรา้งสรรคป์ระโยชน์ต่างๆ ใหแ้ก่

ประชาชน พ้ืนท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรบัผิดชอบ

• เขา้ไปมีส่วนรว่มหรือเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันา และการสรา้งสรรคป์ระโยชน์ต่างๆ ใหแ้ก่ประชาชน พ้ืนท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรบัผิดชอบอย่างสม า่เสมอ

ระดบัท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และพฒันำและสรำ้งสรรคป์ระโยชนใ์หแ้ก่ประชำชน พ้ืนท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรบัผิดชอบในระยะสั้น

• พฒันา และสรา้งสรรคป์ระโยชน์ต่างๆ ใหก้บัพ้ืนท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรบัผิดชอบในระยะสั้น เพ่ือพฒันาศกัยภาพ หรือยกระดบัคุณภาพของพ้ืนท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรบัผิดชอบ

ใหเ้พ่ิมสูงขึ้ น เช่น ระบบสาธารณูปโภค การศึกษา สาธารณสุข ส่ิงแวดลอ้ม การพฒันา/การส่งเสริมอาชีพ เป็นตน้

• ปรบัปรุง/เปล่ียนแปลงกระบวนการ หรือวธีิการใหม่ๆ ในพฒันา และการสรา้งสรรคป์ระโยชน์ต่างๆ ใหก้บัพ้ืนท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรบัผิดชอบ เพ่ือใหป้ระชาชน พ้ืนท่ี 

หรือทอ้งถ่ินท่ีรบัผิดชอบไดร้บัประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงขึ้ น 

ระดบัท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และพฒันำและสรำ้งสรรคป์ระโยชนใ์หแ้ก่ประชำชน พ้ืนท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรบัผิดชอบในระยะกลำง

• พฒันาและสรา้งสรรคป์ระโยชน์ใหก้บัประชาชน พ้ืนท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรบัผิดชอบในระยะกลาง โดยต่อยอดจุดแข็ง ลดจุดอ่อน และสรา้งมูลค่าเพ่ิม (Value Added)
ใหแ้ก่ประชาชน พ้ืนท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรบัผิดชอบอยา่งแทจ้ริง

• คิดนอกกรอบ สรา้งนวตักรรมใหม่ๆ หรือน าเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัประชาชน พ้ืนท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรบัผิดชอบ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ และ

สรา้งความไดเ้ปรียบ (Advantage) ของพ้ืนท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรบัผิดชอบ

ระดบัท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และพฒันำและสรำ้งสรรคป์ระโยชนใ์หแ้ก่ประชำชน พ้ืนท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรบัผิดชอบในระยะยำว 

• พฒันาและสรา้งสรรคป์ระโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ในระยะยาวใหแ้ก่ประชาชน พ้ืนท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรบัผิดชอบ จนไดร้บัการยกยอ่งและเป็นตน้แบบ

ท่ีดีแก่พ้ืนท่ีหรือทอ้งถ่ินอ่ืนๆ

• ศึกษาศกัยภาพของประชาชน พ้ืนท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรบัผิดชอบในปัจจุบนั รวมทั้งประเมินศกัยภาพในอนาคต เพ่ือพฒันาและสรา้งสรรคป์ระโยชน์อยา่งยัง่ยนืและระยะ

ยาว ใหแ้ก่ประชาชน พ้ืนท่ี หรือทอ้งถ่ินท่ีรบัผิดชอบ 
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หนังสือคู่มือการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(ที่โครงการได้มีการจัดทำ และเผยแพร่)

หนังสือ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

หนังสือ 
สมรรถะหลัก

หนังสือ 
สมรรถะประจำตำแหน่งงาน

หนังสือ 
หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ หนังสือตอบข้อหารือ 
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗

หนังสือ 
ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
สมรรถนะประจำผู้บริหาร

หนังสือ 
สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
ความรู้ และทักษะที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติ
งานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
รวมประกาศมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์  

หนังสือสั่งการ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

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