
 
 

   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

รอบการประเมิน       ครั้งที่ 1     1   ตุลาคม   2559    ถึง   31  มีนาคม  2560 
  ครั้งที่ 2     1   เมษายน 2560    ถึง   30  กันยายน 2560  

ข้อมูลประวัติส่วนตัว 

ผู้รับการประเมิน 
ชื่อ – นามสกุล    ต าแหน่ง (ช่ือต าแหน่งในสายงาน)   ระดับต าแหน่ง   
ประเภทต าแหน่ง   ต าแหน่งเลขท่ี   สังกัด   
ผู้ประเมิน 
ชื่อ – นามสกุล    ต าแหน่ง (ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน)   

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
(1) 

 
น้้า  

หนัก 

(2) 
 

เป้าหมาย (3) ผลการปฏิบัติงาน (7) รวมคะแนน
ผลการ

ปฏิบตัิงาน 
(11) 

= (8)+(9)  
+(10) 

ผลสัมฤทธิ์   
ของงาน 

(12) 
= (2) x (11) 

   10 

 
เหตุผลที่ท้าให้

งานบรรลุ/ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

(13) 

เชิง
ปริมาณ 

(4) 

เชิงคุณภาพ 

(5) 

เชิง
ประโยชน์ 

(6) 

เชิงปริมาณ 
(8) 

เชิงคุณภาพ 
(9) 

เชิงประโยชน ์
(10) 

0.5
 

1 1.5
 

2 2.5
 

3 0.5
 

1 1.5
 

2 2.5
 

3 0.5
 

1 1.5
 

2 2.5
 

3 3.5
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

                   

 

  

 



ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) 
 

 

2 

 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
(1) 

 
น้้า  

หนัก 

(2) 
 

เป้าหมาย (3) ผลการปฏิบัติงาน (7) รวมคะแนน
ผลการ

ปฏิบตัิงาน 
(11) 

= (8)+(9)  
+(10) 

ผลสัมฤทธิ์   
ของงาน 

(12) 
= (2) x (11) 

   10 

 
เหตุผลที่ท้าให้

งานบรรลุ/ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

(13) 

เชิง
ปริมาณ 

(4) 

เชิงคุณภาพ 

(5) 

เชิง
ประโยชน์ 

(6) 

เชิงปริมาณ 
(8) 

เชิงคุณภาพ 
(9) 

เชิงประโยชน ์
(10) 

0.5
 

1 1.5
 

2 2.5
 

3 0.5
 

1 1.5
 

2 2.5
 

3 0.5
 

1 1.5
 

2 2.5
 

3 3.5
 

4 

 
 
 
 

    

                   

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

                   

 

  

 



ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) (ต่อ) 
 
    

 

 

             3 

 

 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ 30) ส้าหรับต้าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอ้านวยการท้องถิ่น 

 
ตัวช้ีวัดสมรรถนะ 

(1) 

น้้าหนัก 
(2) 

ระดับท่ี
คาดหวัง/
ต้องการ 

(3) 

ระดับท่ี
ประเมินได้ 

(4) 

คะแนน  
ที่ได้     
(5) 

ผลการประเมิน 
(6) = (2) x (5) 

      5 

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรม               
ที่ผู้รับการประเมินแสดงออก 

(7) 

สมรรถนะหลัก        

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ ์ 4      

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 4      

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 4      

4. การบริการเป็นเลิศ 4      

5 การท างานเป็นทีม 4      

สมรรถนะประจ้าผูบ้ริหาร       

1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 2      

2. ความสามารถในการเปน็ผู้น า 3      

3. ความสามารถในการพฒันาคน 3      

 
 
 
 

น้้าหนักรวม 70 คะแนนที่ได ้   



4. การคิดเชิงกลยุทธ ์ 2      

น้้าหนักรวม 30 คะแนนรวม   

   

 

 

 

 

 

4 

 

 สรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน 
(1) 

คะแนน (ร้อยละ) 
(2) 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) 
(3) 

หมายเหตุ 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70   

2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 30   
                                    คะแนนรวม  100   

 
   ระดับผลการประเมิน                                                                       
  ดีเด่น  (ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
  ดีมาก  (ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90) 
  ดี   (ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80) 



 พอใช้  (ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70) 
 ต้องปรับปรุง  (ต่ ากว่าร้อยละ 60) 

ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน/สมรรถนะที่เลือกพัฒนา  
(1) 

วิธีการพัฒนา 
(2) 

ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา 
(3) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
(4) 

 
 
 
 
 

   

 
 

       
          
  
          

5 
 

ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (เริ่มรอบการประเมิน) 

 ชื่อ – นามสกุล (ผู้ขอรับการประเมิน)                                          ต าแหน่ง                                                   ไดเ้ลือกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เพ่ือขอรับการประเมิน โดยร่วมกับผู้ประเมินก าหนดตัวชี้วัด น้ าหนัก และเป้าหมายตัวชี้วัด รวมทั้งก าหนดน้ าหนักสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงานในแต่ละสมรรถนะ พร้อมนี้จึงได้ลงลายมือชื่อรับทราบข้อตกลงในการปฏิบัติราชการร่วมกันตั้งแต่เริ่มรอบระยะเวลาการ 
ประเมินไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

ลงชื่อ                                            (ผู้รับการประเมิน)           ลงชื่อ                                              (ผู้ประเมิน) 



             (                                  )        (                                          ) 
ต าแหน่ง                                                .   ต าแหน่ง                                                             .. 
วันที่                                                       .        วันที่                                                        . 

 
 
ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน (ครบรอบการประเมิน) 

 ได้รับทราบผลการประเมิน และแผนพัฒนาปฏิบัติ 
     ราชการรายบุคคลแล้ว 
 

 ได้แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมิน 
     รบัทราบแล้ว  

 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่                   .   
     แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ 
 
โดยมี                          เป็นพยาน 

ลงชื่อ                                          (ผู้รับการประเมิน) ลงชื่อ                                         (ผู้ประเมิน) ลงชื่อ                                             พยาน 
        (                                    )       (                                       )      (                                      ) 
ต าแหน่ง                                            .     ต าแหน่ง                                                     .. ต าแหน่ง                   
วันที่                                                 . วันที่                                                  . วันที่      
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ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) 

ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) ส่วนที่ 7 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น  เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
 มีความเห็นต่าง ดังนี้                                                        มีความเห็นต่าง ดังนี้                                                       



                                                                                                                                                                                
                                                                                    คะแนนที่ควรได้รับร้อยละ           .8tc8คะแนนtcoooooo      
  
                           ลงชื่อ                                                                     ลงชื่อ                                          
                                 (                                              )                                      (                                             ) 
                          ต าแหนง่ ........................................................                            ต าแหน่ง ............................................................. 
                          วันที่                                           .                            วันที่                                            . 

 

 
 

ส่วนที่ 8 ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เห็นด้วยตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 มีความเห็นต่าง ดังนี้                                                                                                                                                                            .      
                                                                                                                                                                                                 .      
     คะแนนที่ควรได้รับร้อยละ            .   คะแนน   
 
                                                                           ลงชื่อ                                           
                                                                                   (                                      ) 
                                                                       ต าแหน่ง                                         
                                                                       วันที่                                              
 

 
 
 

 
ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนักงานส่วน (องค์ประกอบที่ 1) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลแกใหญ่  อ้าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  

รอบการประเมิน              ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2559  ถึง  31  มีนาคม  2560) 



ชื่อผู้รับการประเมิน ......................................................................ต้าแหน่ง........................... .........................ระดับ.....................................สังกัด............................................... 
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผูป้ระเมิน........................................................................ต้าแหน่ง................. ........................................ประเภท.............................................ระดับ................. 
 

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงประโยชน ์
1.  เกณฑ์การประเมิน: 

 
 
ไม่ถึงร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100 ของเปา้หมาย 
เกินกว่าเปา้หมายที่ก าหนด 
 
 
 
 

คะแนน 
 

 
0.5 
1 

1.5 
2 

2.5 
3 

เกณฑ์การประเมิน: 
 
 
ไม่ถึงร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100 ของเปา้หมาย 
เกินกว่าเปา้หมายที่ก าหนด 

คะแนน 
 
 

0.5 
1 

1.5 
2 

2.5 
3 

เกณฑ์การประเมิน: 
 
 
ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
ตั่งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 100  ของเป้าหมาย 
เกินกว่าเปา้หมายที่ก าหนด 

คะแนน 
 
 

0.5 
1 

1.5 
2 

2.5 
3 

3.5 
4 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เกณฑ์การประเมิน: 
 
 
ไม่ถึงร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100 ของเปา้หมาย 
เกินกว่าเปา้หมายที่ก าหนด 
 
 
 
 

คะแนน 
 

 
0.5 
1 

1.5 
2 

2.5 
3 

เกณฑ์การประเมิน: 
 
 
ไม่ถึงร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100 ของเปา้หมาย 
เกินกว่าเปา้หมายที่ก าหนด 

คะแนน 
 
 

0.5 
1 

1.5 
2 

2.5 
3 

เกณฑ์การประเมิน: 
 
 
ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
ตั่งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 100  ของเป้าหมาย 
เกินกว่าเปา้หมายที่ก าหนด 

คะแนน 
 
 

0.5 
1 

1.5 
2 

2.5 
3 

3.5 
4 

 

 
 
 



 
 
 
 

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงประโยชน ์
3.  เกณฑ์การประเมิน: 

 
 
ไม่ถึงร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100 ของเปา้หมาย 
เกินกว่าเปา้หมายที่ก าหนด 
 
 
 
 

คะแนน 
 

 
0.5 
1 

1.5 
2 

2.5 
3 

เกณฑ์การประเมิน: 
 
 
ไม่ถึงร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100 ของเปา้หมาย 
เกินกว่าเปา้หมายที่ก าหนด 

คะแนน 
 
 

0.5 
1 

1.5 
2 

2.5 
3 

เกณฑ์การประเมิน: 
 
 
ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
ตั่งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 100  ของเป้าหมาย 
เกินกว่าเปา้หมายที่ก าหนด 

คะแนน 
 
 

0.5 
1 

1.5 
2 

2.5 
3 

3.5 
4 

 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เกณฑ์การประเมิน: 
 
 
ไม่ถึงร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100 ของเปา้หมาย 
เกินกว่าเปา้หมายที่ก าหนด 
 
 
 
 

คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน: 
 
 
ไม่ถึงร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100 ของเปา้หมาย 
เกินกว่าเปา้หมายที่ก าหนด 

คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน: 
 
 
ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
ตั่งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ของเป้าหมาย 
ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 100  ของเป้าหมาย 
เกินกว่าเปา้หมายที่ก าหนด 

คะแนน 
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ข้อตกลงการประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (องค์ประกอบที่ ๒) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแกใหญ่  อ้าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  
 
รอบการประเมิน    คร้ังที่ 1  (๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  ถึง ๓1 มีนาคม ๒๕60) 
ชื่อผู้รับการประเมิน ............................................................ต าแหน่ง..............................................................ประเภท..................................................ระดับ............................................................
สังกัด....องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหงส.์............................................................................................................................... .................... 
ชื่อผู้บังคบับัญชา/ผู้ประเมนิ...........................................................................ต าแหน่ง............................................................................................ 

 
สมรรถนะหลัก 

(ส้าหรับข้าราชการทกุคน) 
น้้าหนัก ระดับสมรรถนะ 

ที่คาดหวัง/ต้องการ 
สมรรถนะประจ้าสายงาน 

(ส้าหรับข้าราชการในแต่ละสายงาน) 
น้้าหนัก ระดับสมรรถนะ 

ที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ ์ 4  1. การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 2  
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 4  2. ความสามารถในการเปน็ผูน้ า 3  
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 4  3. ความสามารถในการพฒันาคน 3  
4. การบริการเป็นเลิศ 4  4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 2  
5. การท างานเป็นทีม 4     

น้้าหนักรวม 30  
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2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะหลัก)  
                         1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation-ACH) : ความตั้งใจ และความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและมาตรฐานที่องค์กรก าหนด
ไว้อย่างดีที่สุด อีกทั้งหมายความรวมถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาผลงานและกระบวนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ 
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 

ระดับสมรรถนะ 
ระดับ  1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 



แสดงความพากเพียรพยายาม และ
ต้ังใจท้างานให้ดี โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ 
ดังนี้ 
 มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร  
     ในการท างาน และตรงต่อเวลา 
 มีความรับผิดชอบในงาน สามารถ 
     ส่งงานได้ตามก าหนดเวลา 
 ตั้งใจ และพากเพียรพยายามท างาน  
     ในหน้าท่ีและในส่วนของตนให้ดี  
     ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 แสดงความประสงค์หรือข้อคดิเห็น  
     เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานของตน   
     ให้ดียิ่งๆขึ้นไป 
 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถ
ท้างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้  
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้   
 ท างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่ 
     ผู้บังคับบัญชาก าหนด  
 มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่    
     ตรวจตราความถูกต้องของงาน  
     เพื่อให้ได้งานท่ีมีคุณภาพ 
 ก าหนดเป้าหมายในการท างาน  
     เพื่อให้ได้ผลงานท่ีดีตามมาตรฐาน 
     ขององค์กร 
 หมั่นติดตามผลงาน และประเมิน 
     ผลงานของตน เพื่อให้ได้งานท่ีมี   
     คุณภาพตามมาตรฐานขององค์กร  
 คิดหาวิธีการใหม่ๆ ในการปรับปรุง 
     งานของตนให้มีคุณภาพและ   
     ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนอยู่เสมอ  
 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2  และปรับปรุง
วิธีการท้างานเพ่ือพัฒนาผลงานให้โดด
เด่นเกินกว่าเป้าหมายท่ีองค์กรก้าหนด   
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 
 ปรับปรุงวิธีการท างานให้ดีขึ้น เร็วขึ้น    
     มีคุณภาพดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพ  
     มากขึ้น 
 ปรับปรุงและเปลีย่นแปลงระบบ และ 
     วิธีการท างานให้มีคุณภาพ เพือ่ให้ได้   
     ผลงานท่ีโดดเด่นเกินกว่าเป้าหมายที่    
     องค์กรก าหนดไว้ 
 เสนอหรือทดลองวิธีการท างาน 
     แบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม   
     เพื่อให้ได้ผลงานตามที่ก าหนดไว้ 
 
 

แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และ
อุตสาหะมานะบากบั่นเพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายท่ีท้าทาย หรือได้ผลงานที่ 
โดดเด่น และแตกต่างอย่างที่ไม่เคย 
มีใครท้าได้มาก่อน โดยมีพฤติกรรม
บ่งชี้ ดังนี้ 
 บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายในงาน 
     ที่ยากหรือไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน  
     โดยใช้วิธีการพัฒนาระบบ ประยุกต์     
     และบริหารจัดการ เพื่อให้ได้ผลงาน 
     ที่โดดเด่น แตกต่างอย่างท่ีไม่เคยมี   
     ผู้ใดในองค์กรกระท าได้มาก่อน 
 ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และ     
     เป็นไปได้ยาก เพื่อท าให้ได้ผลงาน 
     ที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด 
 ท าการพัฒนาระบบ ขั้นตอน   
     วิธีการท างาน เพื่อให้ได้ผลงาน 
     ที่โดดเด่น และแตกต่างไม่เคยมีใคร  
     ท าได้มาก่อน 
 
 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และ
วิเคราะห์ผลได้ผลเสีย และสามารถ
ตัดสินใจได้ แม้จะมีความเสี่ยง เพ่ือให้
องค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัดสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้ 
     ผลเสียอย่างชัดเจน และด าเนินการ   
     เพื่อให้องค์กรและประชาชนได้ 
     ประโยชน์สูงสุด 
 วิเคราะห์ และค านวณผลได้ ผลเสีย  
     และความคุ้มค่า รวมทั้งกล้าคดิ  
     กล้าท า และกล้าเสี่ยงโดยอาศยั  
     วิสัยทัศน์ ประสบการณ์และ 
     การบริหารในเชิงกลยุทธ์  
     เพื่อเป้าหมายและประโยชน์ส าคัญ  
     ขององค์กร 
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               2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  (Integrity-ING) : การครองตนและประพฤติปฏบิัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทาง 
ในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชน สังคม ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการสนบัสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 



ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
ระดับสมรรถนะ 

ระดับ  1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัย 
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้   
 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้อง 
     ตามหลักกฎหมาย จริยธรรม และ   
     ระเบียบวินัยที่หน่วยงาน และ  
     องค์กรก าหนดไว้ 
 มีจิตส านึกในการปฏิบตัิตนในหน้าท่ี 
     ความรับผิดชอบ/ต าแหน่งงานของ 
     ตนให้ถูกต้องตามกฎระเบยีบ  
     ข้อบังคับ มาตรฐานของหน่วยงาน 
     และองค์กร 

แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมสีัจจะ
เชื่อถือได้ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้   
 มีสัจจะเชื่อถือได้และรักษาวาจา  
     พูดอย่างไรท าอย่างนั้น ไม่บิดเบือน 
     อ้างข้อยกเว้นให้ตนเอง 
 เป็นคนตรงไปตรงมา กล้าพูด และ 
     กล้าแสดงความคิดเห็นอย่าง 
     ตรงไปตรงมา เพื่อให้เกิดความ 
     ถูกต้องในการปฏิบัติงานของ  
     หน่วยงานและองค์กร 

แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และยดึมั่น 
และแน่วแน่ในจรรยาบรรณ หลัก
คุณธรรม ยุติธรรม และปฏิบัติตนกับ
ผู้อืน่อย่าง 
เท่าเทียมกัน โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้   
 ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณ  
     ของวิชาชีพ ไมเ่บี่ยงเบนด้วยอคติหรือ 
     ผลประโยชน์ส่วนตน 
 ยึดมั่นและมีความแน่วแน่ในหลักการ  
     คุณธรรม และประพฤติปฏิบัตตินกับ 
     ผู้อื่นอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน  
     โดยไม่เลือกปฏิบัติกับผู้อื่น 
 ยึดหลักความยุติธรรม และความ 
     เป็นธรรมเป็นท่ีตั้ง แม้ต้องกระทบกับ  
     บุคคลที่มีอ านาจหน้าท่ีที่สูงกว่า 
 

แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และธ้ารง
ความถูกต้องเพ่ือองค์กร  
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้   
 ธ ารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์  
     ผลประโยชน์และช่ือเสยีงของ 
     องค์กร แม้ในสถานการณ์ที่อาจ 
     สร้างความล าบากใจให ้
 ตัดสินใจในหน้าท่ี หรือปฏิบัตงิาน 
     ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย ์
     สุจริต แม้ผลของการปฏิบตัิอาจ 
     สร้างศัตรูหรือก่อความไม่พึงพอใจ 
     ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเสีย  
     ประโยชน์ 
 เสียสละความสุขสบาย ประโยชน์  
     ส่วนตน ตลอดจนความพึงพอใจ 
     ส่วนตนหรือของครอบครัว โดยมุ่ง  
     ให้ภารกิจในหน้าท่ีสัมฤทธ์ิผล และ 
     เน้นประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และอทุิศตน
เพ่ือองค์กร และประเทศชาติ  
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้   
 อุทิศตน ธ ารงความถูกต้อง และ 
     ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และ   
     ช่ือเสียงขององค์กร หรือ 
     ประเทศชาติแม้ในสถานการณ ์
     ที่อาจสร้างความล าบากใจให ้ 
     หรือแม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยง 
     ต่อความมั่นคงในต าแหน่งหน้าท่ี 
     การงาน หรืออาจเสียงภัยต่อชีวิต 
 ไม่ประพฤติปฏิบตัิตนเพื่อฉ้อฉล 
     หรือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง    
     ทั้งในเชิงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ  
     นโยบายขององค์กร โดยมุ่งเนน้ 
     ประโยชน์ส่วนรวมเพื่อองค์กร 
     ประชาชน และประเทศชาต ิ
     เป็นส าคัญ   
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               3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน (Organization and Process Understanding - OPU) : ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ  
กระบวนการทา งาน และมาตรฐานการทา งานของตนและของหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหนา้ที่ให้บรรลุผล ความเข้าใจนี้รวมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ่  
(Big Picture) และการคาดการณ์เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ต่อระบบและกระบวนการท างาน 
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 

ระดับสมรรถนะ 
ระดับ  1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

เข้าใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการ 
ท้างานและมาตรฐานในงานของตน 
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้     
 เข้าใจเทคโนโลย ีระบบ     
     กระบวนการท างานและมาตรฐาน 
     ในงานท่ีตนสังกัดอยู่ รวมทั้ง  
     กฎระเบียบ ตลอดจนขั้นตอน 
     กระบวนการปฏิบัติงานตา่งๆ และ  
     น าความเข้าใจนี้มาใช้ในการ 
    ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน หรือ 
    รายงานผล ฯลฯ ในหน้าท่ีได้ถกูต้อง 
 

แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเขา้ใจ
ความสัมพันธ์เชือ่มโยงของระบบและ
กระบวนการท้างานของตนกบั
หน่วยงานอื่นๆ ที่ติดต่ออย่างชัดเจน  
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้     
 เข้าใจและเช่ือมโยงเทคโนโลย ีระบบ  
     กระบวนการท างาน ขั้นตอน 
     กระบวนการปฏิบัติงานตา่งๆ ของตน 
     กับหน่วยงานอื่นที่ติดต่อด้วย 
     อย่างถูกต้อง รวมถึงน าความเข้าใจนี ้
     มาใช้เพื่อให้การท างานระหว่างกัน 
     เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
     สอดรับกันสูงสุด 
 

แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และสามารถ
มองภาพรวมแล้วปรับเปลี่ยนหรือ
ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพขึ้น  
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้     
 เข้าใจข้อจ ากัดของเทคนิค ระบบหรือ 
     กระบวนการท างานของตนหรือ 
     หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ติดต่อด้วย และรู้ว่า  
     สิ่งใดท่ีควรกระท า เพื่อปรับเปลี่ยน 
     หรือปรับปรุงระบบใหส้ามารถท างาน 
     ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ 
 เมื่อเจอสถานการณ์ที่แตกต่างจากเดิม 
     สามารถใช้ความเข้าใจผลต่อเนื่องและ 
     ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบและ 
     กระบวนการท างาน เพื่อน ามาแก้ไข 
     ปัญหาได้อย่างเหมาะสมทันเวลา 
 

แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเขา้ใจ
กระแสภายนอกกับผลกระทบโดยรวม
ต่อเทคโนโลยี ระบบหรือกระบวนการ
ท้างานของหน่วยงาน โดยมีพฤติกรรม
บ่งชี้ ดังนี้     
 เข้าใจกระแสหรือสถานการณ ์
     ภายนอก (เช่น นโยบายการเมือง 
     และการปกครองในภาพรวม  
     ทิศทางของภาครัฐ เศรษฐกิจ  
     และสังคม เป็นต้น) และสามารถ 
     น าความเข้าใจนั้นมาเตรียมรับมือ    
     หรือด าเนินการการเปลีย่นแปลงได ้
     อย่างเหมาะสมและเกดิประโยชน์ 
     สูงสุด 
 ศึกษาเรียนรูค้วามส าเรจ็หรือ 
     ความผิดพลาดของระบบหรือ 
     กระบวนการการท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
     และน ามาปรับใช้กับการท างานของ 
     หน่วยงานอย่างเหมาะสม 
 
 
 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และ 
เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของ
องค์กร โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้     
 เข้าใจสถานะของระบบ เทคโนโลย ี 
     และกระบวนการการท างานของ 
     องค์กรอย่างถ่องแท้ จนสามารถ 
     ก าหนดความต้องการหรือ 
     ด าเนินการเปลีย่นแปลง 
     ในภาพรวมเพื่อให้องค์กรเติบโต 
     อย่างยั่งยืน 
 เข้าใจและสามารถระบจุุดยืนและ 
     ความสามารถในการพัฒนาใน 
     เชิงระบบ เทคโนโลย ีกระบวนการ  
     ท างานหรือมาตรฐานการท างาน 
     ในเชิงบูรณาการระบบขององค์กร 
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               4) การบริการเป็นเลิศ (Service Mind- SERV) : การให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ หรือประชาชนด้วยความใส่ใจในความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ หรือประชาชน อีกทั้งโดย 
มุ่งประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือประชาชนเป็นหลัก 
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 

ระดับสมรรถนะ 
ระดับ  1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 



แสดงความเต็มใจในการให้บริการ        
มีอัธยาศัยไมตรีอันดี และให้บริการ 
ที่ผู้รับบริการต้องการได้ โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้     
 ให้บรกิารด้วยความยิ้มแย้มแจม่ใส  
     เป็นมิตร เต็มใจต้อนรับ และสร้าง 
     ความประทับใจอันดีแก่ผู้รับบริการ      
     หรือประชาชน 
 ติดต่อสื่อสาร ตอบข้อซักถาม  
     รายงานความคืบหน้าและให้ข้อมูล 
     ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ หรือ 
     ประชาชน เมื่อมีค าถามหรือ 
     ข้อสงสัย 
 ให้ค าแนะน าและคอยติดตามเรื่อง  
     เมื่อผู้รับบริการหรือประชาชนมี 
     ค าถาม ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับ 
     ภารกิจของหน่วยงาน 
 แจ้งให้ผู้รับบริการหรือประชาชน  
     ทราบความคืบหน้าในการด าเนิน 
     เรื่อง หรือข้ันตอนงานต่างๆ  
     ที่ให้บริการอยู่ 
 ประสานงานภายในหน่วยงาน และ 
     กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ 
     ผู้รับบริการหรือประชาชนได้รบั 
     บริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว 

แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเต็มใจ
ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับ
ผู้รับบริการได้ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ 
ดังนี้     
 รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรอื 
     หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
     แก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เต็มใจ  
     ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แกต้ัว หรือปัดภาระ 
 คอยดูแลใหผู้้รับบริการได้รับความ 
     พึงพอใจ และน าข้อขัดข้องใดๆ  
     ในการให้บริการ (ถ้ามี) ไปพัฒนา 
     การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
 อ านวยความสะดวก ให้บริการด้วย 
     ความเต็มใจ ด าเนินการต่างๆ  
     ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจเต็มที ่
 

แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และให้บริการ
ที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไปของ
ผู้รับบริการ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้     
 ให้เวลาแก่ผูร้ับบริการ โดยเฉพาะ 
     เมื่อผู้รับบริการประสบความยาก 
     ล าบาก เช่น ให้เวลาและ 
     ความพยายามพิเศษในการใหบ้ริการ  
     เพื่อช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหา 
 คอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้
     ที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีก าลังให้บริการอยู ่ 
     ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่า   
     ผู้รับบริการจะไมไ่ด้ถามถึง หรอืไม ่
     ทราบมาก่อน 
 ใช้ความพยายามเป็นพิเศษในการ 
     ให้บริการและด าเนินการต่างๆ ให้แก ่
     ผู้รับบริการ หรือประชาชนในระดับ 
     ที่เกินความคาดหวังทั่วไป 
 เสียสละเวลาส่วนตน อาสาใหค้วาม 
     ช่วยเหลือเป็นพิเศษเมื่อผูร้ับบริการ 
     หรือประชาชนเผชิญปัญหาหรอื 
     ความยากล าบาก 
 

แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และ
สามารถเข้าใจและให้บริการที่ตรงตาม 
ความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการได้ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ 
ดังนี้     
 เข้าใจความจ าเป็นและความ 
     ต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ  
     หรือประชาชนแม้ในกรณีที่   
     ผู้รับบริการ หรือประชาชนอาจจะ 
     ยังไม่ได้ค านึงถึงหรือไม่เคยขอ 
     ความช่วยเหลือมาก่อน และ  
     น าเสนอบริการที่เป็นประโยชน์ได ้
     ตรงตามความต้องการนั้นๆ  
     ได้อย่างแท้จริง 
 ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน ์
     แก่ผู้รับบริการ หรือประชาชน 
     เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรอื 
     ความต้องการที่แท้จริงของ 
     ผู้รับบริการ หรือประชาชนได ้

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และ 
มองการณ์ไกล และสามารถให้บริการ 
ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืน
ให้กับผู้รับบริการ โดยมีพฤติกรรม
บ่งชี้ ดังนี้     
 เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น  
     กับผู้รับบริการในระยะยาว และ 
     สามารถเปลีย่นแปลงวิธีหรือ   
     ขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให ้
     ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด 
 ปฏิบัติตนเป็นท่ีปรึกษาท่ี  
     ผู้รับบริการไว้วางใจ ตลอดจน 
     มีส่วนช่วยในการตัดสินใจของ    
     ผู้รับบริการ 
 สามารถให้ความเห็นส่วนตัวท่ีอาจ 
     แตกต่างไปจากวิธีการ หรือข้ันตอน 
     ที่ผู้รับบริการต้องการ เพื่อให ้
     สอดคล้องกับความจ าเป็น ปัญหา   
     โอกาส ฯลฯ เพื่อเป็นประโยชน์ 
     อย่างแท้จริงหรือในระยะยาว 
     แก่ผู้รับบริการ 
 น าเสนอบริการด้วยความเข้าใจ 
     อย่างถ่องแท้ เพื่อรักษา 
     ผลประโยชน์อันยั่งยืนหรือ 
     ผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่     
     ผู้รับบริการ หรือประชาชน 
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               5) การท้างานเปน็ทีม (Teamwork- TW) : การมีจิตส านึกในความสมานฉนัท ์ความร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเปน็ส่วนหนึ่งของทมี เพื่อให้ทีมงาน กลุ่ม หรือหมู่คณะนั้นๆ  
บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างดทีี่สุด 
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 

ระดับสมรรถนะ 
ระดับ  1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รู้บทบาทหน้าท่ีของตน และท้าหน้าท่ี
ของตนในทีมให้ส้าเร็จ โดยมีพฤติกรรม
บ่งชี้ ดังนี้     
 ท างานในส่วนท่ีตนได้รับมอบหมาย    
     ได้ส าเรจ็ และสนับสนุนการตดัสินใจ 
     ในกลุ่ม 
 รายงานให้สมาชิกทราบ 
     ความคืบหน้าของการด าเนินงาน 
     ในกลุ่ม หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็น   
     ประโยชน์ต่อการท างาน 
     อย่างต่อเนื่อง 
 รู้บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะ 
     สมาชิกคนหนึ่งในทีมและท างาน 
     ในส่วนของตนได้อย่างไม่ขาดตก 
     บกพร่อง 
 แบ่งปันข้อมูล ที่เป็นประโยชน์แก ่
     เพื่อนร่วมงาน สมาชิกในทีมคนอ่ืนๆ  
     แม้ว่าผู้อื่นไม่ได้ร้องขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมทีัศนคติ
ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน และให้ความ
ร่วมมือในการท้างานกับเพ่ือนร่วมงาน  
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้     
 สร้างสมัพันธ์ และเข้ากับผู้อื่นในกลุ่ม     
     ได้ดี 
 เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่ให้ความร่วมมอืกับ 
     ผู้อื่นในทีมด้วยดี 
 เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของ 
     ผู้อื่นและกล่าวถึงผู้อื่นในทางที่ดี  
     หรือในเชิงสร้างสรรค ์
 เคารพการตัดสินใจหรือความเห็น  
     ของผู้อื่นโดยพิจารณาจากเหตผุล 
     และความจ าเป็น 

แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และรับฟัง
ความคิดเห็น และประสานความร่วมมือ
ของสมาชิกในทีม โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ 
ดังนี้     
 เต็มใจรับฟังความเห็นของสมาชิก 
     ในทีม และเตม็ใจเรยีนรู้จากผูอ้ื่น  
     รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชา และ    
     ผู้ร่วมงานเพื่อประโยชน์ในการท างาน 
     ร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น 
 ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันด ี
     ในทมี เพื่อสนับสนุนการท างาน 
     ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ขอความคิดเห็น ประมวล 
     ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานไม่ว่า 
     จะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือ   
     ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบ 
     การตัดสินใจหรือปฏิบัติงานรว่มกัน 

แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และรักษา
มิตรภาพที่ดี ให้การสนับสนนุ และ
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมทีม เพ่ือให้งาน
ประสบความส้าเร็จ โดยมีพฤติกรรม
บ่งชี้ ดังนี้     
 แสดงน้ าใจ รับอาสาช่วยเหลือ 
     เพื่อนร่วมงานท่ีมีเหตุจ าเป็น 
     โดยไม่ต้องร้องขอ 
 ให้ก าลังใจเพื่อนร่วมงาน 
     อย่างจริงใจและรักษามิตรภาพท่ีดี 
     ระหว่างกันเพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร    
     โดยรวม 
 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสง่เสริม
ความสามัคคีในหมู่คณะเพ่ือมุ่งให้
ภารกิจประสบผลส้าเร็จ โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้     
 ส่งเสรมิความสามัคคีในทีม 
     โดยปราศจากอคตริะหว่างกัน  
     เพื่อมุ่งหวังให้ทีมประสบ 
     ความส าเร็จ 
 ประสานรอยร้าว หรือคลี่คลาย 
     แก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม  
     และส่งเสรมิขวัญก าลังใจระหว่าง 
     กัน เพื่อให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้ 
     อย่างราบรื่น 
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2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะประจ้าผู้บริหาร)  
                     1) การเป็นผู้น้าในการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership-CL)  : ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดนับุคลากร กลุ่มคน องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง   ให้เกิดความต้องการในการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่เปน็ประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร ประชาชน สงัคม หรือประเทศชาติ รวมถึงความสามารถในการด าเนนิการ
ถ่ายทอด    ชี้แจง และสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้เข้าใจ และด าเนนิการให้การปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงนัน้ๆ เกิดขึ้นจริง 
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 

ระดับสมรรถนะ 
ระดับ  1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

เห็นความจ้าเป็น ความส้าคัญ และ 
ประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน หรือ 
การเปลี่ยนแปลง โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ 
ดังนี้     
 เห็นความจ าเป็น ความส าคัญ และ 
     ประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน       
     และสามารถก าหนดทิศทาง 
     และขอบเขตของการปรับเปลีย่น/ 
     การเปลี่ยนแปลงท่ีควรเกิดขึ้น 
     ภายในองค์กรได ้
 เข้าใจและยอมรับถึงความจ าเป็น 
     ทิศทางและขอบเขตของการ 
     ปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลง และ 
     ตั้งใจในการเรียนรู้เพื่อให้สามารถ 
     ปรับตัวให้สอดคล้องกับการ 
     ปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลงนั้นได้ 
 กล้าเสนอความคิดเป็น วิธีการ 
     หรือแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างไป 
     จากวิธีการเดิมขององค์กร เพื่อปรับ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และชว่ยเหลือ 
สนับสนุนให้ผู้อื่นเข้าใจ และยอมรับการ 
ปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น 
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้     
 ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้อืน่เข้าใจ 
      ถึงการปรับเปลีย่นที่เกิดขึ้นทัง้ภายใน 
      และนอกองค์กร และอธิบายให้เข้าใจ 
      ถึงความจ าเป็น ความส าคัญ และ 
      ประโยชน์ของการปรับเปลีย่นนั้นๆ 
 หาวิธีการจูงใจให้ผู้อื่นด าเนินการ 
     เปลี่ยนแปลงหรือปรบัเปลีย่นแนวทาง 
     ด าเนินงานต่างๆ ของตนเอง เพื่อให้ 
     มีผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีสูงขึ้น      
 สนับสนุนความพยายามในการ 
     ปรับเปลี่ยนหน่วยงาน องค์กร หรือ 
     หน่วยงาน องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ 
     ที่เกี่ยวข้อง พร้อมท้ังเสนอแนะวิธีการ 
     ที่จะช่วยให้การปรับเปลี่ยนด าเนิน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุ้น  
และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นกล้าเปลี่ยน 
แปลงเพ่ือท้าสิ่งใหม่ๆ ให้แก่หน่วยงาน 
หรือองค์กร  โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้     
 กระตุ้น ผลักดัน และสร้างแรงจูงใจ 
     ให้ผู้อื่นมีลักษณะความเป็นผู้น า 
     กล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อท าสิ่งใหม่ๆ  
     ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานหรือองค์กร 
 กระตุ้นหรือสรา้งแรงจูงใจ 
     ให้ผู้อื่นเห็นความส าคญั และยอมรับ 
     ของการปรับเปลีย่นที่เกิดขึ้น เพื่อให้ 
     เกิดความร่วมแรงร่วมใจและ 
     ด าเนินการให้การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ     
     เกิดขึ้นจริง 
 เน้นย้ า สื่อสาร และสร้างความชัดเจน 
     โดยการอธิบายสาเหตุ ความจ าเป็น 
     ประโยชน์ ฯลฯ ของการปรบัเปลี่ยน 
     ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 
 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียม 
แผนการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบ 
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้     
 เตรียมแผนการที่เป็นขั้นเป็นตอน 
     ที่ชัดเจนและปฏิบัตไิด้จริงให้ 
     องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ         
     ที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือการ  
     เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้อย่างม ี
     ประสิทธิภาพ  
 สร้างแรงจูงใจให้ผูส้นับสนุนและ 
     สร้างการยอมรับจากผู้ท้าทายให้ 
     เห็นโทษของการนิ่งเฉยและเหน็ถึง 
     ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง 
     จากสภาวการณป์ัจจุบันและอยาก 
     มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงนั้น 
       
 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเปน็
ผู้น้าการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และ
ผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยน 
อย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพสูงสุด   
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้     
 เป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยนทั้งของ 
     องค์กร และหน่วยงานต่างๆ  
     ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลักดันให้การ 
     ปรับเปลี่ยนด าเนินไปอย่างราบรื่น 
     และประสบความส าเร็จด้วยวธิี 
     ด าเนินการที่เหมาะสม 
 วิเคราะห์ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย 
     และผลกระทบต่างๆ ในภาพรวม 
     ทั้งทางด้านสังคม การเมือง 
     เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เป็นตน้ 
     เพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์ของ 
     องค์กรในการปรับเปลี่ยน หรอื 
     การเปลี่ยนแปลงใหส้อดคล้องกับ 
     สถานการณ์ของประเทศหรือ 



     เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงการ 
     ด าเนินงานของหน่วยงาน  หรือ 
     องค์กรให้สอดรับกับการ   
     เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

     ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
      

        
                              
 

     สภาวการณ์ปัจจุบัน 
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                     2) ความสามารถในการเป็นผู้น้า (Leadership- LEAD) : ความตั้งใจหรือความสามารถในการเป็นผู้น าของกลุ่มคน หรือทีมงาน ตลอดจนสามารถปกครอง ดูแล และให้ความ
ช่วยเหลือ รวมถึงสามารถก าหนดทิศทาง วสิัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมาย และวิธีการท างานตา่งๆ ให้ผู้ใต้บงัคับบญัชาหรือทีมงานปฏบิัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสทิธิภาพและบรรลุ 
วัตถุประสงค์ขององคก์ร 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 

ระดับสมรรถนะ 
ระดับ  1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

บริหารการประชุมได้ดีและคอยแจ้ง
ข่าวสารความเป็นไปแก่ผู้เกี่ยวข้องอยู่
เสมอ  
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้     
 ก าหนดประเด็นหัวข้อการปะชุม 
     วัตถปุระสงค์ ตลอดจนควบคมุเวลา  
     และแจกแจงหน้าท่ีรับผดิชอบให้แก่   
     บุคคลในกลุ่มได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
     โดยการประชุมในทีน่ีอ้าจเป็น 
     การประชุมอย่างเป็นทางการ หรือ 
     ไม่เป็นทางการก็ได ้
 หมั่นแจ้งข่าวสารความเป็นไปรวมทั้งให ้
     เหตุผลให้ผูบ้ังคับบัญชาทราบอยู่เสมอ  
     แม้ไม่จ าเป็นต้องกระท า เพื่อให้ม ี
     ความเข้าใจตรงกันน าไปสู่การ    
     ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกนั  
 แจง้ใหส้มาชิกในกลุ่มทราบข่าวสาร  

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเปน็ผู้น้า 
ในการท้างานของกลุ่มและสรา้งเสริม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัตงิานของกล่ม โดยมีพฤติกรรม
บ่งชี้ ดังนี้     
 ก าหนดเป้าหมาย ทิศทางที่ชัดเจน  
     เลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงานหรือ 
     ใช้วิธีการอื่นๆ เพื่อสร้างสภาพ 
     แวดล้อมในการท างานท่ีส่งเสริม 
     ใหก้ระบวนการปฏิบัติงานในกลุ่มม ี
     ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 กล่าวค าชมเชย หรือให้ข้อคิดเห็น 
     ติชมทีส่ร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมใหก้ลุ่ม 
     ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ลงมือกระท าการเป็นตัวอย่าง 
     เพื่อช่วยให้กลุ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ 
     อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และ 
เป็นที่ปรึกษาและให้การดูแล ช่วยเหลือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในกลุ่ม  
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้     
 ปกป้องช่ือเสียงของกลุ่ม สมาชิก 
     ในกลุ่ม หรือบุคลากรในความดูแล 
 ดูแล และช่วยเหลือให้  
     ผู้ใต้บังคับบัญชา สมาชิกในกลุ่ม หรือ 
     บุคลากรในความดูแลเข้าใจและ  
     ปรับตัวรับการปรับเปลีย่นที่จ าเป็น 
     ภายในองค์กรได ้
 รับฟังประเด็นปญัหา และรับเป็น 
     ที่ปรึกษาในการดูแลผู้ใต้บังคบับัญชา 
     สมาชิกในกลุ่ม หรือบุคลากรใน 
     ความดูแลให้สามารถปฏิบัตงิาน 
     ดว้ยความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 จดัหาบุคลากร ทรัพยากร หรอืข้อมลู  

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
ประพฤติตนสมกับเปน็ผูน้้า  และ 
เป็นแบบอยา่งที่ดี (Role Model)  
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือสมาชิกใน
กลุ่ม 
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้     
 สร้างความนิยม ธรรมเนียมปฏิบัต ิ
     ทีด่ีประจ ากลุ่ม หน่วยงาน หรอื 
     องค์กร และประพฤติตนเป็น 
     แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 
 บริหารจดัการหน่วยงาน หรือ 
     องค์กรด้วยความเป็นธรรม และ 
     ยึดหลักธรรมาภิบาล  
     (Good Governance) (นิติธรรม 
     คุณธรรม โปร่งใส ความมสี่วนร่วม 
     ความรับผิดชอบ ความคุ้มคา่) 
     ในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสือ่สาร
วิสยัทัศน์ที่มีพลังเพ่ือน้า
ผู้ใต้บังคับบัญชาและองค์กรให ้
ประสบความส้าเร็จในระยะยาว  
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้     
 สื่อสารวสิัยทัศนท์ี่มีพลัง สามารถ 
     รวมใจคนและสร้างแรงบนัดาลใจให้ 
     ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบตัิงาน 
      ให้ภารกิจส าเร็จลลุ่วงไปได้จรงิ 
 เป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยน พัฒนา  
     หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ให้องค์กร 
     และผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู ่
     การเปลี่ยนแปลงท่ีราบรื่นและ 
     ประสบความส าเรจ็ด้วยกลยุทธ์ 
     และวิธีด าเนินการที่เหมาะสม 
     กับวัฒนธรรมและบริบทขององค์กร       
 เล็งเห็นความเปลีย่นแปลงท่ีจะ 



      ความเป็นไป ตลอดจนผลกระทบท่ีอาจ 
      ได้รับ เหตุผลการตัดสินใจ แม้จะ 
     ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบก็ได ้
 
 
 
 
 
 

 เลือกคนให้เหมาะสมกับงาน 
     และก าหนดผลลัพธ์ท่ีชัดเจนในแต่ละ 
     งานท่ีมอบหมาย เพื่อช่วยสร้างเสริม 
     ให้กลุ่มท างานไดด้ีขึ้นหรือ 
     มีประสิทธิภาพขึ้น 

 สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
     หรือให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชา ในการ 
     แสดงศักยภาพการท างานอย่างเต็มท่ี  
     เพื่อเสริมประสิทธิภาพ 

     ทีส่ าคัญต่างๆ มาใช้ในการปฏบิัติงาน  
     ใหบ้รรลตุามเป้าหมายเพื่อใหก้าร 
     สนับสนุนท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์   
     แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา สมาชิกในกลุ่ม  
     หรือบุคลากรในความดูแล  

 กล้าคิด และกล้าที่จะตัดสินใจ 
     ในการด าเนินงานต่างๆ โดยอยู่บน   
     พื้นฐานของขอ้มลูที่เหมาะสม 
     และรับผิดชอบกับสิ่งต่างๆ  
     ที่เกิดขึ้น 

     เกิดขึ้นในอนาคต มีวิสัยทัศน์และ 

     เตรียมกลยุทธ์ให้องค์กรไว้รับมือ 

     การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น       
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                     3) ความสามารถในการพัฒนาคน (Developing and Coaching- DC) : ความตั้งใจหรือความสามารถในการส่งเสริม สนับสนนุ และการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้อืน่  
โดยมีเจตนามุง่เน้นพฒันาศักยภาพของบุคลากร ทั้งเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร หรือประโยชน์ในงานของบุคคลเหล่านั้น  
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 

ระดับสมรรถนะ 
ระดับ  1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

เชื่อมั่นว่าผู้อื่นสามารถพัฒนาความรู้ 
ความสามารถได้ หรือเปิดโอกาสให้ผู้อื่น
ได้รับการพัฒนา โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ 
ดังนี้     
 เปิดโอกาสและสนับสนุนใหผู้อ้ื่น  
     ได้พัฒนาตนเองตามความประสงค์  
     เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และพฒันาความรู ้
     ความสามารถของตนเอง 
 แสดงความเชื่อมั่นว่าผู้อื่นสามารถ 
     จะเรียนรู้ปรบัปรุงผลงาน และพฒันา 
     ศักยภาพตนเองได้  
 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนงาน 
และให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับวิธกีาร
ปฏิบัติงาน โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 
 สอนงานในรายละเอียด และ 
     ให้ค าแนะน าที่เฉพาะเจาะจง 
     ที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานโดยมุ่ง 
     พัฒนาขีดความสามารถของบคุคลนั้น 
 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้เหตุผล
ประกอบการสอนและค้าแนะน้า และ 
ให้ความสนับสนนุในด้านต่างๆ เพ่ือให้
ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น โดยมีพฤติกรรม
บ่งชี้ ดังนี้ 
 ให้แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ หรือสาธิต 
      วิธีปฏิบัติงานเพื่อเป็นตัวอย่างในการ 
      ปฏิบัติงานจริง พร้อมท้ังอธิบาย 
      เหตุผลประกอบการสอนและ 
      การพัฒนาบุคลากร 
  ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้อื่น 
      เพื่อให้งานง่ายขึ้น โดยการสนับสนุน 
      ด้านทรัพยากร อุปกรณ์ ข้อมูล 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และให ้
ค้าติชมเร่ืองผลงานอย่างตรงไปตรงมา
และสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาที่
ต่อเนื่อง 
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 
 ติชมผลการปฏิบตัิงานอย่างตรงไป 
     ตรงมาและสร้างสรรค ์
     (Constructive Feedback) 
     ทั้งด้านบวกและด้านลบ 
     โดยปราศจากอคตสิ่วนตัว  
     เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู ้
     ความสามารถและปรับปรุงผลงาน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระยะยาว
เพ่ือเพ่ิมผลงานที่มีประสิทธิภาพต่อ
องค์กร โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 
 มอบหมายงานที่เหมาะสม มีประโยชน์    
     และทา้ทายความสามารถ มองหาโอกาส 
     ในการพัฒนาขีดความสามารถและ 
     ประสบการณ์อื่นๆ เพือ่สนับสนุนให ้
     บุคลากรสามารถเรียนรู้และพัฒนา  
     ความสามารถได้อย่างต่อเนื่องและ 
     ในระยะยาว 
 รณรงค์ ส่งเสริมและผลักดันให้มี 
     แผนหรอืโครงการพัฒนาความรู ้
     ความสามารถของบุคลากร 



 
 
 
 
 

      หรือให้ค าแนะน าในฐานะท่ีเป็น 
      ผู้เชี่ยวชาญในงานน้ันๆ 
  จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และ 
      ทรัพยากรต่างๆ ท่ีจ าเป็นและ 
       เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ 
       ผู้อื่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
       ให้ผู้อื่นสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
       ได้ง่ายและดีขึ้น 
  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       เพื่อให้โอกาสผู้อื่นเสนอแนะวิธีการ 
       พัฒนาศักยภาพหรือความสามารถ 
       ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  เต็มใจให้การสนับสนุน หรือการ 
      ช่วยเหลือในภาคปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจ 
      ว่าผู้อื่นสามารถพัฒนาความสามารถ 
      ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

     อย่างต่อเนื่อง 
 แสดงความคาดหวังในด้านบวก 
     ว่าบุคคลนั้นๆ จะสามารถพัฒนา 
     ตนเองให้ดีขึ้นได้ และให ้
     ค าแนะน าท่ีเฉพาะเจาะจง     
     สอดคล้องกับบุคลิก ความสนใจ  
     และความสามารถเฉพาะบุคคล    
     เพื่อปรับปรุงพัฒนาความรู้และ 
     ความสามารถได้อย่างเหมาะสม 
 วางแผนการพัฒนาท่ีสอดคล้อง 
     กับจุดแข็ง และข้อจ ากัดของผู้อื่น 
     รวมทั้งด าเนินการติดตามผล 
     อย่างสม่ าเสมอ เพื่อส่งเสรมิ 
     การพัฒนาและปรับปรุงในทาง 
     ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

     อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างวัฒนาธรรม 
     องค์กรให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ 
     (Learning Organization)  
     อย่างเป็นระบบ 
 สร้างสรรค์ทางออก แนวทาง หรือ 
     สิ่งใหม่ๆ จากความเข้าใจในปัญหา 
     หรือความต้องการเบื้องลึกของผู้อื่น 
     เพื่อใหก้ารส่งเสริม พัฒนา หรอื 
     ปรับปรุงศักยภาพหรือความสามารถ 
     ของผู้อื่นอย่างแทจ้ริงในระยะยาว 
 ผลักดันและสร้างเสริมให้เกิดบรรยากาศ   
     แห่งการเรียนรู้ รวมถึงด าเนินการ 
     อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม   
     ผลักดัน แผนการพัฒนาทรัพยากรบคุคล  
     ในหนว่ยงานหรือองค์กรอย่างเป็นระบบ 
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  4) การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking- ST) : ความสามารถในการคิด การท าความเข้าใจในเชิงสงัเคราะห์ รวมถึงการมองภาพในเชิงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์และ 
การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ในระยะยาวรวมถึงทฤษฏี และแนวคิดต่างๆ ให้เข้ากับการปฏิบัติงานในชวีิตประจ าวัน หรือให้ได้มาซึ่งกรอบความคิดหรือแนวความคิดใหม่ๆ     อันเป็นผลมาจากการ 
สรุปรูปแบบประยุกต์แนวทางตา่งๆ จากสถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ ในระดับสูงยังรวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ่งถึงผลกระทบของปัจจัยภายนอกที่มีต่อกลยุทธ์และนโยบาย 
ขององค์กร  
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 

ระดับสมรรถนะ 
ระดับ  1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

เข้าใจและปรับตัวให้สอดคล้องกบักลยุทธ์
ของงานของตน โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้     
 เข้าใจและปฏิบัติตนใหเ้หมาะสม 
     สอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค ์
     หรือเป้าหมายของในการปฏิบตัิภารกจิ 
     ในงานของตนได้ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกต์
ความเข้าใจและเชื่อมโยงสิ่งที่ตนปฏิบัติ
อยู่ในงานเข้ากับเป้าหมายใหญ่ของ
หน่วยงานที่ตนรับผิดชอบหรือของ
องค์กร 
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้     

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์
ประสบการณ์ ทฤษฏี หรือแนวคิด
ซับซ้อนมาปรับหรือก้าหนดกลยทุธ์ใน
หน่วยงาน 
ที่ตนรับผิดชอบหรือองค์กร  
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้     

เข้าใจถึงผลกระทบต่างๆ ที่ผลต่อ
หน่วยงาน หรือองค์กร และเตรียมการ
รองรับ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้     
 คาดการณ์ถึงทิศทาง แนวโน้ม 
     ในอนาคตและผลกระทบต่างๆ     
     ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

ก้าหนดกลยุทธ์ระยะยาวให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศนข์ององค์กรและ
สภาพแวดล้อมภายนอก  
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้     
 ศึกษาศักยภาพขององค์กรในปัจจุบัน  
     และด าเนินการปรับเปลี่ยนท่ีส าคัญ 
     เพื่อเสริมศักยภาพในการบรรลุ 



 จัดล าดบัความส าคัญของงานประจ าวัน 
     ของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ 
     หน่วยงานของตนได้ 
 
 
 
 
 

 ประเมินและเชื่อมโยงการปฏบิัติ 
     ภารกิจประจ าวันให้เข้ากบับรบิทของ 
     กลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยพิจารณา 
     ว่ากิจกรรมงานหรือวัตถุประสงค์ 
     ในเป้าหมายระยะสั้นนั้นสามารถ 
     จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของ 
     หน่วยงานได้ด้วยหรือไม ่
 สามารถประยุกต์ความเข้าใจ รูปแบบ 
     ประสบการณ์และบทเรียนต่างๆ  
     มาใช้ก าหนดข้อเสนอหรือแนวทาง 
     (Implication) เชิงกลยุทธ์ 
     ที่สนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
     บรรลุภารกจิที่ก าหนดไว ้
 
      
 

 ประยุกต์ทฤษฏ ีหรือแนวคิดซบัซ้อน 
      ที่มีฐานมาจากองค์ความรู้หรอืข้อมูล 
      เชิงประจักษ์ ในการคิดและพฒันา 
      เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการ  
      ปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงาน  
      ที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู ่
 ประยุกต์ Best Practice หรอืผลการ 
      วิจัยต่างๆ มาก าหนดโครงการหรือ 
      แผนงานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิและม ี
      ประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่วยงาน 
      ที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู ่
 ก าหนดประเด็นตา่งๆ ปัญหาอุปสรรค 
     หรือโอกาสต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 
     แล้วประยุกต์ประสบการณ์ บทเรียน 
     ในอดีตฯลฯ มาปรับกลยุทธ์และ 
     วิธีการท างานของตนหรือหน่วยงาน 
     เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

     ที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน   
     หรือองค์กรและก าหนดแผนกลยุทธ์  
     ไว้รองรับ      
 ประเมินและสังเคราะหส์ถานการณ ์
      ประเด็น หรือปัญหาเศรษฐกจิ 
      สังคม การเมืองภายในประเทศ 
      หรือต่างประเทศท่ีซับซ้อน 
      ด้วยกรอบแนวคิดและวิธีพิจารณา 
      แบบมองภาพองค์รวม เพื่อใช้ 
      ในการก าหนดกลยุทธ์ แผนหรือ 
      นโยบายขององค์กรหรือหน่วยงาน  
      ที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่ให้  
      ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
      ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      สูงสุด 
 

     วิสัยทัศน์และพันธกิจระยะยาว 
 ประเมินและเชื่อมโยงสถานการณ  ์ 
     ประเด็นต่างๆ และปัญหาทาง 
      เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย   
     ฯลฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับองคก์รมาใช้ 
     ก าหนดแผนกลยุทธอ์งค์กร 
     ในระยะยาว 
  สรรรสร้างและบูรณาการ 
      องค์ความรู้ใหม่มาใชใ้นงานกลยุทธ์       
      โดยพิจารณาจากบริบทประเทศไทย  
      ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 
      ในภาพรวม เพื่อให้ได้กลยุทธ์ 
      ท่ีแตกต่าง และสร้างสรรค์ประโยชน์ 
      สูงสุดกับองค์กร 
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