
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ (Competency) 
ที่ใช้ประกอบการสรรหา  แต่งต้ังและเลื่อนต าแหน่ง 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

งานการเจ้าหน้าที ่

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 

อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 



สมรรถนะหลัก (Competency) 
ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 

 
ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก  มี 4 สมรรถนะ  แต่ละสมรรถนะมี 6 ระดับ 
ค าจ ากัดความ มีจิตส านึกความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นและสามารถน าไปใช้หลักในการท างานตลอดจน

ส่งเสริมให้เกิดเป็นแนวคิดหรือค่านิยมให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

(Achievement Motivation – ACH) 
ค าจ ากัดความ ความตั้งใจ และความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและมาตรฐาน    

ที่องค์กรก าหนดไว้อย่างดีท่ีสุด อีกท้ังหมายความรวมถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาผลงาน
และกระบวนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ                        

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 แสดงความพากเพียรพยายาม และตั้งใจท างานได้ดี 

- มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการท างาน และตรงต่อเวลา 
- มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามก าหนดเวลา 
- ตั้งใจ และพากเพียรพยายามท างานในหน้าที่และในส่วนของตนให้ดีตามที่ได้รับมอบหมาย 
- แสดงความประสงค์หรือข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาของตนให้ดียิ่งๆขึ้นไป 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือ       
ตามมาตรฐานขององค์กร 
- ท างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 
- มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องของงาน เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ 
- ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีตามมาตรฐานขององค์กร 
- หมั่นติดตามผลงาน และประเมินผลงานของตนเพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน      
ขององค์กร 
- คิดหาวิธีการใหม่ๆ ในการปรับปรุงงานของตนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยู่เสมอ 
 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับปรุงวิธีการท างานเพื่อพัฒนาผลงานให้โดดเด่นเกินกว่า
เป้าหมายมาตรฐานที่องค์กรก าหนด 
- ปรับปรุงวิธีการที่ท าให้ท างานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบ และวิธีการท างานให้มีคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลงานที่โดดเด่น
และเกินกว่าเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ 
- เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพ่ือให้ได้ผลงานตามที่
ก าหนดไว้ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอุตสาหะมานะบากบั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายหรือ   
ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน 
- บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายในงานที่ยากหรือไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน โดยใช้วิธีการพัฒนาระบบ 
ประยุกต์ และบริหารจัดการ เพ่ือให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างอย่างที่ไม่เคยมีผู้ใดใน
องค์กรกระท าได้มาก่อน 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ระดับ ค าอธิบาย 

4 
(ต่อ) 

- บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายในงานที่ยากหรือไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน โดยใช้วิธีการพัฒนาระบบ 
ประยุกต์ และบริหารจัดการ เพ่ือให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างอย่างที่ไม่เคยมีผู้ใด        
ในองค์กรกระท าได้มาก่อน 
- ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพ่ือท าให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด 
- ท าการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่าง ไม่เคยมี
ใครท าได้มาก่อน 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวิเคราะห์ผลได้และผลเสีย และสามารถตัดสินใจได้ แม้จะมี
ความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
- ตัดสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และด าเนินการ เพ่ือให้องค์กรและ
ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 
- วิเคราะห์และค านวณผลได้ผลเสีย และความคุ้มค่า รวมทั้งกล้าคิด กล้าท า และกล้าเสี่ยงโดย
อาศัยวิสัยทัศน์ ประสบการณ์และการบริหารในเชิงกลยุทธ์ เพ่ือเป้าหมายและประโยชน์ส าคัญ
ขององค์กร 

ความซ่ือสัตย์ต่อสายอาชีพ 
(Integrity – ING) 

ค าจ ากัดความ การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม 
ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งผลประโยชน์ของประชาชน   สั งคมประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุน ผลักดัน ให้ภารกิจหลัก       
ขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและระดับวินัย 

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัยที่หน่วยงาน และ
องค์กรก าหนดไว้ 
- มีจิตส านึกในการปฏิบัติตนในหน้าที่ความรับผิดชอบ/ต าแหน่งงานของตนให้ถูกต้องตาม     
กฏระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานของหน่วยงานและองค์กร 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีสัจจะเชื่อได้ 
- มีสัจจะเชื่อถือได้ และรักษาวาจา พูดอย่างไร ท าอย่างไร ท าอย่างนั้น ไม่บิดเบือน หรืออ้างขอ
ยกเว้นให้ตนเอง 
- เป็นคนตรงไปตรงมา กล้าพูด และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือให้เกิดความ
ถูกต้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กร 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดม่ัน แน่วแน่ในจรรยาบรรณ หลักคุณธรรม ยุติธรรม และ
ปฏิบัติตนกับผู้อ่ืนอย่างเท่าเทียมกัน 
- ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ส่วนตน 
- ยึดมั่นและมีความแน่วแน่ในหลักการ คุณธรรม และประพฤติปฏิบัติตนกับผู้อ่ืนอย่างเสมอภาค 
และเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติกับผู้อื่น 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ระดับ ค าอธิบาย 

3 
(ต่อ) 

- ยึดหลักความยุติธรรม และความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง แม้ต้องกระทบกับบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่  
ที่สูงกว่า 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และธ ารงความถูกต้องเพื่อองค์กร 
- ธ ารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์กรแม้ในสถานการณ์       
ที่อาจสร้างความล าบากใจให้ 
- ตัดสินใจในหน้าที่ หรือปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต แม้ผลของการปฏิบัติ
อาจสร้างศัตรูหรือก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเสียประโยชน์ 
- เสียสละความสุขสบาย ประโยชน์ส่วนตัว ตลอดจนความพึงพอใจส่วนตนหรือของครอบครัว 
โดยมุ่งให้ภารกิจในหน้าที่สัมฤทธิ์ผลและเน้นประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และอุทิศตนเพื่อองค์กร และประเทศชาติ 
- อุทิศตน ธ ารงความถูกต้อง และยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์กร หรือ
ประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ที่อาจสร้างความล าบากใจให้ หรือแม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อ
ความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต 
- ไม่ประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือฉ้อฉลหรือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งทั้งในเชิงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
และนโยบายขององค์กร โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือองค์กรประชาชน และประเทศชาติ
เป็นส าคัญ 

ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
(Organization and Process Understanding - OPU) 

ค าจ ากัดความ ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการ
ท างาน และมาตรฐานการท างานของตนและของหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์      
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล ความเข้าใจนี้รวมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ่        
(big Picture) และการคาดการณเพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ต่อระบบ
และกระบวนการ 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 เข้าใจเทคโนโลยี ระบบกระบวนการท างานและมาตรฐานในงานของตน 

- เข้าใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างานและมาตรฐานในงานที่ตนสังกัดอยู่ รวมทั้ง       
กฎระเบียบตลอดจนขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ และน าความเข้าใจนี้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน หรือรายงานผล ฯลฯ ในหน้าที่ได้ถูกต้อง 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบกระบวนการท างาน
ของตนกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ติดต่ออย่างชัดเจน  
- เข้าใจและเชื่อมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างาน ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ของตนกับหน่วยงานอ่ืนที่ติดต่อด้วยอย่างถูกต้อง รวมถึงน าความเข้าใจนี้มาใช้เพ่ือให้การ
ท างานระหว่างกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกันสูงสุด 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ระดับ ค าอธิบาย 

3 
 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถมองภาพรวมแล้วปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบให้มี
ประสิทธิภาพขึ้น 
- เข้าใจข้อจ ากัดของเทคนิค ระบบหรือกระบวนการท างานของตนหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ติดต่อด้วย
และรู้ว่าสิ่งใดที่ควรกระท าเพื่อปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นได้ 
- เมื่อเจอสถานกรณีที่แตกต่างจากเดิมสามารถสามารถใช้ความเข้าใจผลต่อเนื่องและความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของระบบและกระบวนการท างาน เพื่อน ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจกระแสภายนอกกับผลกระทบโดยรวมต่อเทคโนโลยี ระบบ
หรือกระบวนการท างานของหน่วยงาน 
- เข้าใจกระแสหรือสถานการณ์ภายนอก (เช่น นโยบายการเมืองและการปกครองในภาพรวม ทิศทาง
ของภาครัฐ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น) และสามารถน าความเข้าใจนั้นมาเตรียมรับมือหรือ
ด าเนินการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
- ศึกษาเรียนรู้ความส าเร็จหรือความผิดพลาดของระบบหรือกระบวนการการท างานที่เกี่ยวข้องและ
น ามาปรับใช้กับการท างานของหน่วยงานอย่างเหมาะสม 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจความต้องการที่แท้จริงขององค์กร 
- เข้าใจสถานะของระบบเทคโนโลยี และกระบวนการการท างานขององค์กรอย่างถ่องแท้ จนสามารถ
ก าหนดความต้องการหรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน 
- เข้าใจและสามารถระบุจุดยืนและความสามารถในการพัฒนาในเชิงระบบ เทคโนโลยี กระบวนการ
ท างานหรือมาตรฐานการท างานในเชิงบูรณาการระบบขององค์กร 

การบริการเป็นเลิศ 
(Service Mind - SERV) 

ค าจ ากัดความ การให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ หรือประชาชนด้วยความใส่ใจในความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ 
หรือประชาชน อีกทั้งโดยมุ่งประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือประชาชน 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 แสดงความเต็มใจในการให้บริการ มีอัธยาศัยไมตรีอันดี และให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการ 

- ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร เต็มใจต้อนรับ และสร้างความประทับใจอันดี           
แก่ผู้รับบริการ หรือประชาชน 
- ติดต่อสื่อสาร ตอบข้อซักถาม รายงานความคืบหน้าและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ หรือ
ประชาชน เมื่อมีค าถามหรือข้อสงสัย 
- ให้ค าแนะน า และคอยติดตามเรื่อง เมื่อผู้รับบริการหรือประชาชนมีค าถาม ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับ
ภารกิจของหน่วยงาน 
- แจ้งให้ผู้รับบริการหรือประชาชนทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ        
ที่ให้บริการอยู่ 
- ประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการหรือประชาชนได้รับ
บริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ระดับ ค าอธิบาย 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และเต็มใจช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับผู้บริการได้ 
- รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว  
เต็มใจ ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ 
- คอยดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และน าข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการ (ถ้ามี)    
ไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
- อ านวยความสะดวก ให้บริการด้วยความเต็มใจ ด าเนินการต่างๆ ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
เตม็ที ่

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และให้บริการที่เกินความคาดหวังในระดับท่ัวไปของผู้รับบริการ  
- ให้เวลาแก่ผู้รับบริการ โดยเฉพาะเมื่อผู้รับบริการประสบความยากล าบาก เช่น ให้เวลาและ
ความพยายามพิเศษในการให้บริการ เพ่ือช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหา 
- คอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กาลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์        
แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน 
- ใช้ความพยายามเป็นพิเศษในการให้บริการและด าเนินการต่างๆ ให้แก่ผู้รับบริการ หรือ
ประชาชนในระดับที่เกินความคาดหวังทั่วไป 
- เสียสละเวลาส่วนตน อาสาให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเมื่อผู้รับบริการหรือประชาชนเผชิญ
ปัญหาหรือความยากล าบาก 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริง
ของผู้รับบริการได้  
- เข้าใจความจ าเป็นและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ หรือประชาชนแม้ในกรณี        
ที่ผู้รับบริการ หรือประชาชนอาจจะยังไม่ได้ค านึงถึงหรือไม่เคยขอความช่วยเหลือมาก่อน และ
น าเสนอบริการที่เป็นประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการนั้นๆ ได้อย่างแท้จริง 
- ให้ค าแนะนาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ หรือประชาชน เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือ
ความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ หรือประชาชนได ้

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมองการณ์ไกล และสามารถให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่าง
แท้จริงและย่ังยืนให้กับผู้รับบริการ 
- เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการในระยะยาว และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือ
ขั้นตอนการให้บริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด 
- ปฏิบัติตนเป็นที่ปรึกษาที่ผู้รับบริการไว้วางใจ  ตลอดจนมีส่วนช่วยในการตัดสินใจ             
ของผู้รับบริการ 
- สามารถให้ความเห็นส่วนตัวที่อาจแตกต่างไปจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผู้รับบริการต้องการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความจ าเป็น ปัญหา โอกาส ฯลฯ เพ่ือเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงหรือ      
ในระยะยาวแก่ผู้รับบริการ 
- น าเสนอบริการด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือรักษาผลประโยชน์อันยั่งยืนหรือผลประโยชน์
ระยะยาวให้แก่ผู้รับบริการ หรือประชาชน 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
การท างานเป็นทีม 

(Teamwork - TW) 
ค าจ ากัดความ การมีจิตสานึกในความสมานฉันท์ ความร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง 

ของทีม เพ่ือให้ทีมงาน กลุ่ม หรือหมู่คณะนั้นๆ บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างดีที่สุด 
ระดับ ค าอธิบาย 

0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 รู้บทบาทหน้าที่ของตน และทาหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ 

- ท างานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ และสนับสนุนการตัดสินใจในกลุ่ม  
- รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานในกลุ่ม หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานอย่างต่อเนื่อง 
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในทีมและท างานในส่วนของตนได้อย่างไม่ขาด
ตกบกพร่อง 
- แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เพ่ือนร่วมงาน สมาชิกในทีมคนอื่นๆ แม้ว่าผู้อ่ืนไม่ได้ร้องขอ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และให้ความร่วมมือ           
ในการท างานกับเพื่อนร่วมงาน 
- สร้างสัมพันธ์ และเข้ากับผู้อ่ืนในกลุ่มได้ดี 
- เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในทีมด้วยดี 
- เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของผู้อื่นและกล่าวถึงผู้อ่ืนในทางที่ดี หรือในเชิงสร้างสรรค์ 
- เคารพการตัดสินใจหรือความเห็นของผู้อ่ืนโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจ าเป็น 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และรับฟังความคิดเห็น และประสานความร่วมมือของสมาชิก    
ในทีม 
- เต็มใจรับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อ่ืน รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้ร่วมงานเพ่ือประโยชน์ในการท างานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น 
- ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพ่ือสนับสนุนการท างานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
- ขอความคิดเห็น ประมวลความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานร่วมกัน 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และรักษามิตรภาพที่ดี ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือเพื่อนร่วม
ทีม เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ 
- แสดงน้ าใจ รับอาสาช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานที่มีเหตุจ าเป็นโดยไม่ต้องร้องขอ 
- ให้ก าลังใจเพือ่นร่วมงานอย่างจริงใจและรักษามิตรภาพที่ดีระหว่างกันเพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร
โดยรวม 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะเพื่อมุ่งให้ภารกิจ        
ประสบผลส าเร็จ 
- ส่งเสริมความสามัคคีในทีมโดยปราศจากอคติระหว่างกัน เพ่ือมุ่งหวังให้ทีมประสบความส าเร็จ 
- ประสานรอยร้าว หรือคลี่คลายแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม และส่งเสริมขวัญก าลังใจระหว่าง
กัน เพ่ือให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
(Change Leadership - CL) 

ค าจ ากัดความ ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดันบุคลากร กลุ่มคน องค์กร หรือหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความต้องการในการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่เป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร ประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ รวมถึงความสามารถในการ
ด าเนินการถ่ายทอด ชี้แจงและสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ เข้าใจ ยอมรับ และด าเนินการให้การ
ปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เกิดข้ึนจริง 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 รู้เห็นความจ าเป็น ความส าคัญ และประโยชน์ของการปรับเปล่ียน หรือการเปล่ียนแปลง 

- เห็นความจ าเป็น ความส าคัญ และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน และสามารถก าหนดทิศทางและ
ขอบเขตของการปรับเปลี่ยน/การเปลี่ยนแปลงที่ควรเกิดขึ้นภายในองค์กรได้ 
- เข้าใจและยอมรับถึงความจ าเป็น ทิศทางและขอบเขตของการปรับเปลี่ยน /เปลี่ยนแปลง และตั้งใจ
ในการเรียนรู้เพื่อให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลงนั้นได้ 
- กล้าเสนอความคิดเห็น วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างไปจากวิธีการเดิมขององค์กร เพื่อ
ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของหน่วยงาน หรือองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยเหลือ สนับสนุนให้ผู้อื่นเข้าใจ และยอมรับการปรับเปล่ียน
หรือการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
- ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้อื่นเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นทั้งภายในและนอกองค์กร  และ
อธิบายให้เข้าใจถึงความจ าเป็น ความส าคัญ และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนนั้นๆ 
- หาวิธีการจูงใจให้ผู้อื่นด าเนินการเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ของ
ตนเอง เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ของงานที่สูงขึ้น 
- สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนหน่วยงาน องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งเสนอแนะวิธีการที่จะช่วยให้การปรับเปลี่ยนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นกล้าเปล่ียนแปลงเพื่อท าส่ิง
ใหม่ๆ ให้แก่หน่วยงาน หรือองค์กร 
- กระตุ้น ผลักดัน และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นมีลักษณะของความเป็นผู้น ากล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อท าสิ่ง
ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน หรือองค์กร 
- กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความส าคัญ และยอมรับของการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น เพื่อให้
เกิดความร่วมแรงร่วมใจและด าเนินการให้การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เกิดขึ้นจริง 
- เน้นย้ า สื่อสาร และสร้างความชัดเจนโดยการอธิบายสาเหตุ ความจ าเป็น ประโยชน์ ฯลฯ  ของการ
ปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมแผนการปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบ 
- เตรียมแผนการที่เป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงให้องค์กร  หรือหน่วยงานต่างๆ            
ที่เก่ียวข้องสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สร้างแรงจูงใจให้ผู้สนับสนุนและสร้างการยอมรับจากผู้ท้าทายให้เห็นโทษของการนิ่งเฉยและเห็นถึง
ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงจากสภาวการณ์ปัจจุบันและอยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงนั้น 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ระดับ ค าอธิบาย 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และผลักดันให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนอย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- เป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยนทั้งขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลักดันให้
การปรับเปลี่ยนด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จด้วยวิธีด าเนินการที่เหมาะสม 
- วิเคราะห์ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และผลกระทบต่างๆ ในภาพรวมทั้งทางสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เป็นต้น เพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กรในการปรับเปลี่ยน หรือการ
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศหรือสภาวการณ์ปัจจุบัน 

ความสามารถในการเป็นผู้น า 
 (Leadership - LEAD)  

ค าจ ากัดความ ความตั้งใจหรือความสามารถในการเป็นผู้น าของกลุ่มคน หรือทีมงาน ตลอดจนสามารถปกครอง 
ดูแล และให้ความช่วยเหลือ รวมถึงสามารถก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน 
เป้าหมาย และวิธีการท างานต่างๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงานปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น  
เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 บริหารการประชุมได้ดีและคอยแจ้งข่าวสารความเป็นไปแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 

- ก าหนดประเด็นหัวข้อการปะชุม วัตถุประสงค์ ตลอดจนควบคุมเวลาและแจกแจงหน้าที่
รับผิดชอบให้แก่บุคคลในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมในที่นี้อาจเป็นการประชุม
อย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการก็ได้ 
- หมั่นแจ้งข่าวสารความเป็นไปรวมทั้งเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบอยู่เสมอแม้ไม่จ าเป็นต้อง
กระท า เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกันน าไปสู่การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
- แจ้งให้สมาชิกในกลุ่มทราบข่าวสารความเป็นไป ตลอดจนผลกระทบที่อาจได้รับ เหตุผลการ
ตัดสินใจ แม้จะไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบก็ได้ 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และเป็นผู้น าในการท างานของกลุ่มและสร้างเสริมประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุ่ม 
- ก าหนดเป้าหมาย ทิศทางที่ชัดเจน เลือกใช้คนให้เหมาะกับงานหรือใช้วิธีการอ่ืนๆ เพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งเสริมให้กระบวนการปฏิบัติงานในกลุ่มมีประสิทธิภาพหรือ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
- กล่าวค าชมเชย หรือให้ข้อคิดเห็นติชมที่สร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ลงมือกระท าการเป็นตัวอย่างเพ่ือช่วยให้กลุ่มปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
- เลือกคนให้เหมาะกับงาน และก าหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจนในแต่ละงานที่มอบหมาย เพ่ือช่วยสร้าง
เสริมให้กลุ่มทางานได้ดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพขึ้น 
- สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน หรือให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาในการแสดงศักยภาพการ
ท างานอย่างเต็มที ่เพ่ือเสริมประสิทธิภาพ 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ระดับ ค าอธิบาย 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และเป็นที่ปรึกษาและให้การดูแลช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
สมาชิกในกลุ่ม 
- ปกป้องชื่อเสียงของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม หรือบุคลากรในความดูแล 
- ดูแล และช่วยเหลือให้ผู้ใต้บังคับบัญชา สมาชิกในกลุ่ม หรือบุคลากรในความดูแลเข้าใจและ
ปรับตัวรับการปรับเปลี่ยนที่จ าเป็นภายในองค์กรได้ 
- รับฟังประเด็นปัญหา และรับเป็นที่ปรึกษาในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา สมาชิกในกลุ่ม หรือ
บุคลากรในความดูแลให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ มาให้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายเพ่ือให้การสนับสนุนที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา สมาชิกในกลุ่ม 
หรือบุคลากรในความดูแล 
 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนสมกับเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างที่ดี (Role 
Model) แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในกลุ่ม 
- สร้างค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีประจากลุ่ม หน่วยงาน หรือองค์กร และประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
- บริหารจัดการหน่วยงาน หรือองค์กรด้วยความเป็นธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า)     
ในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา 
- กล้าคิด และกล้าที่จะตัดสินใจในการด าเนินงานต่างๆ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่เหมาะสม
และรับผิดชอบกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสื่อสารวิสัยทัศน์ที่มีพลังเพื่อนาผู้ใต้บังคับบัญชาและองค์กรให้
ประสบความส าเร็จในระยะยาว 
- สื่อสารวิสัยทัศน์ที่มีพลัง สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถ
ปฏิบัติงานให้ภารกิจส าเร็จลุล่วงไปได้จริง 
- เป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยน พัฒนา หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้องค์กร และผลักดันให้องค์กร
ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นและประสบความส าเร็จด้วยกลยุทธ์และวิธีด าเนินการที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมและบริบทขององค์กร 
- เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีวิสัยทัศน์และเตรียมกลยุทธ์ให้องค์กรไว้
รับมือการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น 
 

ความสามารถในการพัฒนาคน  
(Developing and Coaching-DC) 

ค าจ ากัดความ ความตั้งใจหรือความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้อ่ืน 
โดยมีเจตนามุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร หรือ
ประโยชน์ในงานของบุคคลเหล่านั้น 
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ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ระดับ ค าอธิบาย 

0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 เชื่อม่ันว่าผู้อ่ืนสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถได้ หรือเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้รับ        

การพัฒนา 
- เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนได้พัฒนาตนเองตามความประสงค์ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง 
- แสดงความเชื่อมั่นว่าผู้อ่ืนสามารถจะเรียนรู้ ปรับปรุงผลงาน และพัฒนาศักยภาพตนเองได ้
 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสอนงาน และให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน  
- สอนงานในรายละเอียด และให้คาแนะน าที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานโดยมุ่ง
พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลนั้น 
 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้เหตุผลประกอบการสอนและคาแนะนา และให้ความ
สนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น 
- ให้แนวทางที่เป็นประโยชน์ หรือสาธิตวิธีปฏิบัติงานเพ่ือเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานจริง 
พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบการสอนและการพัฒนาบุคลากร 
- ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้อ่ืนเพ่ือให้งานง่ายขึ้น  โดยการสนับสนุนด้านทรัพยากร 
อุปกรณ์ ข้อมูล หรือให้ค าแนะนาในฐานะท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นๆ 
- จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ และทรัพยากรต่างๆที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
ผู้อื่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ง่าย และดีข้ึน 
- ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้โอกาสผู้อ่ืนเสนอแนะวิธีการพัฒนาศักยภาพหรือ
ความสามารถที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- เต็มใจให้การสนับสนุน หรือการช่วยเหลือในภาคปฏิบัติ เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้อ่ืนสามารถพัฒนา
ความสามารถหรือศักยภาพของตนได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และให้ค าติชมเรื่องผลงานอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์เพื่อ
การพัฒนาที่ต่อเนื่อง 
- ติชมผลการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ (Constructive Feedback) ทั้งด้าน
บวกและด้านลบโดยปราศจากอคติส่วนตัว เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถและ
ปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง 
- แสดงความคาดหวังในด้านบวกว่าบุคคลนั้นๆ จะสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ และให้
ค าแนะน าที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับบุคคลิก ความสนใจ และความสามารถเฉพาะบุคคล 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาความรู้และความสามารถได้อย่างเหมาะสม 
- วางแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดแข็ง และข้อจากัดของผู้อ่ืนรวมทั้งดาเนินการติดตามผล
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงในทางท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระยะยาวเพื่อเพิ่มผลงานที่มี
ประสิทธิภาพต่อองค์กร 
- มอบหมายงานที่เหมาะสม มีประโยชน์ และท้าทายความสามารถ มองหาโอกาสในการพัฒนา
ขีดความสามารถและประสบการณ์อ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถได้อย่างต่อเนื่องและในระยะยาว 
- รณรงค์ ส่งเสริม และผลักดันให้มีแผนหรือโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้  (Learning 
Organization) อย่างเป็นระบบ  
- สร้างสรรค์ทางออก แนวทาง หรือสิ่งใหม่ๆ จากความเข้าใจในปัญหาหรือความต้องการ     
เบื้องลึกของผู้อ่ืน เพ่ือให้การส่งเสริม พัฒนา หรือปรับปรุงศักยภาพหรือความสามารถของผู้อ่ืน
อย่างแท้จริงในระยะยาว 
- ผลักดันและสร้างเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ รวมถึงด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริม ผลักดัน แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานหรือองค์กรอย่างเป็น
ระบบ 

การคิดเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Thinking-ST) 

ค าจ ากัดความ ความสามารถในการคิด การท าความเข้าใจในเชิงสังเคราะห์ รวมถึงการมองภาพในเชิงกลยุทธ์
หรือยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ในระยะยาวรวมถึงทฤษฎี และแนวคิดต่างๆ ให้เข้ากับ
การปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวัน หรือให้ได้มาซึ่งกรอบความคิดหรือแนวความคิดใหม่ๆ อันเป็น
ผลมาจากการสรุปรูปแบบประยุกต์แนวทางต่างๆ จากสถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลาย และ
นานาทัศนะ ในระดับสูงยังรวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงผลกระทบของปัจจัยภายนอกที่มีต่อ
กลยุทธ์และนโยบายขององค์กร 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 เข้าใจและปรับตัวให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของงานของตน 

- เข้าใจและปฏิบัติตนให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของในการ
ปฏิบัติภารกิจในงานของตนได้ 
- จัดล าดับความส าคัญของงานประจ าวันให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานของตนได้ 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และประยุกต์ความเข้าใจและเชื่อมโยงสิ่งที่ตนปฏิบัติอยู่ในงานเข้า
กับเป้าหมายใหญ่ของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบหรือขององค์กร 
- ประเมินและเชื่อมโยงการปฏิบัติภารกิจประจ าวันให้เข้ากับบริบทของกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
โดยพิจารณาว่า กิจกรรมงานหรือวัตถุประสงค์ในเป้าหมายระยะสั้นนั้นสามารถจะช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงานได้ด้วยหรือไม่ 
- สามารถประยุกต์ความเข้าใจ รูปแบบ ประสบการณ์และบทเรียนต่างๆ มาใช้ก าหนดข้อเสนอ
หรือแนวทาง (Implication) เชิงกลยุทธ์ที่สนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบรรลุภารกิจ       
ที่ก าหนดไว้ 
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3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ประสบการณ์ ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซ้อนมาปรับ
หรือก าหนดกลยุทธ์ในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบหรือองค์กร 
- ประยุกต์ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซ้อนที่มีฐานมาจากองค์ความรู้หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการ
คิดและพัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตนดูแล
รับผิดชอบอยู่ 
- ประยุกต์ Best Practice หรือผลการวิจัยต่างๆ มาก าหนดโครงการหรือแผนงานที่มีผลสัมฤทธิ์
และมีประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่ 
- ก าหนดประเด็นต่างๆ ปัญหาอุปสรรค หรือโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน แล้วประยุกต์
ประสบการณ์ บทเรียนในอดีต ฯลฯ มาปรับกลยุทธ์และวิธีการทางานของตนหรือหน่วยงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

4 เข้าใจถึงผลกระทบต่างๆ ที่ผลต่อหน่วยงาน หรือองค์กร และเตรียมการรองรับ 
- คาดการณ์ถึงทิศทาง แนวโน้มในอนาคต และผลกระทบต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน หรือองค์กรและก าหนดแผนกลยุทธ์ไว้รองรับ 
- ประเมินและสังเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ภายในประเทศและต่างประเทศที่ซับซ้อนด้วยกรอบแนวคิดและวิธีพิจารณาแบบมองภาพ    
องค์รวม เพ่ือใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ แผนหรือนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตนดูแล
รับผิดชอบอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

5 ก าหนดกลยุทธ์ระยะยาวให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก 
- ศึกษาศักยภาพขององค์กรในปัจจุบัน และดาเนินการปรับเปลี่ยนที่ส าคัญเพ่ือเสริมศักยภาพ  
ในการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจระยะยาว 
- ประเมินและเชื่อมโยงสถานการณ์ ประเด็นต่างๆ และปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
กฎหมาย ฯลฯ ที่เก่ียวข้องกับองค์กรมาใช้ก าหนดแผนกลยุทธ์องค์กรในระยะยาว 
- สรรสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในงานกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากบริบทประเทศ
ไทย ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภาพรวม เพ่ือให้ได้กลยุทธ์ที่แตกต่างและสร้าง
ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 
- คิดและปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรในภาพรวม ให้เป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ช่วย
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขึ้นได้ 

การก ากับติดตามอยา่งสม่ าเสมอ 
(Monitoring and Overseeing-MO) 

ค าจ ากัดความ เจตนาที่จะก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานต่างๆ ของผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกฎหมายหรือตาม
ต าแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งประโยชน์ของหน่วยงาน  องค์กร
หรือประเทศชาติเป็นส าคัญ 
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0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 ตระหนัก เห็นความส าคัญ และประโยชน์ของการก ากับติดตามการด าเนินงานต่างๆ ของผู้อ่ืน 

- ตระหนัก เห็นความส าคัญ ความจ าเป็น และประโยชน์ของการก ากับติดตามการดาเนินงานต่างๆ 
ของผู้อื่นที่เก่ียวข้องในงาน เพ่ือให้ผู้อื่นปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 
และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินงานของตนเอง หน่วยงาน หรือองค์กร 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และกระตือรือร้นในการก ากับติดตามการด าเนินงานต่ างๆ ของผู้อ่ืน 
- แสดงพฤติกรรมกระตือรือร้นในการก ากับติดตามการด าเนินงานของผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องในงาน 
เพ่ือให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินงานของตนเอง หน่วยงาน หรือองค์กร และสามารถระบุความเป็นไป หรือความก้าวหน้า 
ในการด าเนินงานต่างๆ ของผู้อื่นได้ 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และก ากับติดตามการด าเนินงานต่างๆ ของผู้อ่ืนอยา่งสม่ าเสมอ 
- ด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานต่างๆ ของผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ และเป็นระยะ และ
สามารถวิเคราะห์ และระบุข้อมูล ข้อเท็จจริง สาเหตุสิ่งผิดปกติ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ      
ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เพ่ือนาไปสู่การด าเนินการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้อง
กับมาตรฐานกฎระเบียบหรือข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 
- ปรับสถานการณ์กระบวนการ หรือวิธีการต่างๆ เพ่ือจ ากัดทางเลือกของผู้อ่ืนหรือเพ่ือบีบคั้น    
ให้ผู้อื่นปฏิบัติในกรอบที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และก ากับติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินงาน
ต่างๆ ของผู้อ่ืนอยา่งใกล้ชิด 
- ส ารวจ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานต่างๆ ของผู้อ่ืนอย่างใกล้ชิดและในเชิงลึก 
รวมทั้งวิเคราะห์ ประมวล วิจัย และสรุปผลการด าเนินการ การตอบสนอง และการให้บริการต่างๆ 
ที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานกฎระเบียบหรือข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 
- หมั่นควบคุม ตรวจตรา และตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินงานต่างๆ ในทุกขั้นตอนอย่าง
ละเอียดของผู้อื่นที่เก่ียวข้องในงานให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎระเบียบหรือข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 
- ออกค าเตือน(โดยชัดแจ้งว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากผู้อ่ืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือ
กระท าการละเมิดกฎหมาย) และสั่งการให้ปรับปรุงการด าเนินงานต่างๆ ในเชิงปริมาณหรือ
คุณภาพให้ถูกต้องตามมาตรฐานกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่ก าหนดไว ้ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และจัดการกับการด าเนินงานต่ างๆ ที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือสิ่งผิด
กฎหมายอย่างเด็ดขาดตรงไปตรงมา 
- ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา หรือใช้วิธีเผชิญหน้าอย่างเด็ดขาดเมื่อผู้อ่ืนหรือหน่วยงานภายใต้
การก ากับดูแลมีการด าเนินงานต่างๆ ที่ไม่ดีไม่ถูกต้อง หรือท าผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง 
- ก าหนด หรือปรับมาตรฐาน ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แตกต่าง ท้าทาย หรือ
สูงขึ้น (เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชพี 

(Professional Problem Solving –PPS) 
ค าจ ากัดความ ความสามารถในวิเคราะห์ปัญหาหรือเล็งเห็นปัญหา พร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้นๆ อย่างมีข้อมูล  

มีหลักการ และสามารถนาความเชี่ยวชาญ หรือแนวคิดในสายวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 ติดตามหาความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ในสายวิช าชีพ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระยะสั้นที่

เกิดขึ้น 
- กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในสาขาอาชีพของตนหรือในงานของ
หน่วยงาน เพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา 
- ใช้ความรู้ในสายอาชีพของตนในการลงมือแก้ไข เมื่อเล็งเห็นปัญหาหรืออุปสรรคโดยไม่รอช้า 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเหตุผลในการจัดการปัญหาที่
เกิดขึ้น 
- วิเคราะห์ข้อมูล และหาเหตุผลตามแนวคิด และหลักการในวิชาชีพ เพื่อตัดสินใจด าเนินการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- พลิกแพลงหรือประยุกต์แนวทางในการแก้ปัญหา โดยอ้างอิงจากข้อมูล หลักการ และแนวคิดในสาย
วิชาชีพ หรือประสบการณ์ในการท างาน 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมา และวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงปัญหา 
- วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบด้าน (โดยอาศัยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
ที่สั่งสมมาในสายอาชีพ) รวมทั้งวางแผน และคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดข้ึน  
- วางแผน และทดลองใช้วิธีการ องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสายอาชีพ ในการป้องกัน หลีกเลี่ยง
หรือแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นในหน่วยงานหรือองค์กร 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และผสมผสานแนวคิดในเชิงสหวิทยาการเพ่ือหลีกเลี่ยง ป้องกันหรือแก้ไข
ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
- วิเคราะห์ และผสมผสานศาสตร์หลายๆ แขนง (โดยอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่ทั้งกว้าง  
และลึก รวมทั้งความสามารถพิเศษ (Charisma)) เพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งมีความซับซ้อนในระยะสั้นและ
เตรียมการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงปัญหาในระยะยาวได้ 
- คิดนอกกรอบ ริเริ่มโครงการ หรือกระบวนการทางานต่างๆ ในลักษณะบูรณาการหลายหน่วยงาน/
หลายวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลี่ยนหรือสร้างความเชี่ยวชาญในสายอ าชีพ/สหวิทยาการ   
เพื่อแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาอย่างยั่งยืน 
- ปรับเปลี่ยน (Reshape) องค์กรให้มีการบูรณาการในเชิงวิชาชีพ หรือให้มีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
อย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถแก้ไข ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาที่มีผลกระทบสูงหรือมีความซับซ้อนสูง
ขององค์กรได้อย่างยั่งยืน 
- เป็นผู้น าที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพที่สามารถป้องกัน  และหลีกเลี่ยงปัญหาที่มี
ผลกระทบเชิงนโยบาย และกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือสามารถแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบ แปรวิกฤติให้เป็นโอกาส และเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่องค์กรในระยะยาว 



-15-  
สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
การแก้ปัญหาและด าเนินการเชิงรุก 

(Problem Solving and Proactiveness-PSP) 
ค าจ ากัดความ การตระหนักหรือเล็งเห็นโอกาสหรือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และวางแผน ลงมือ

กระทาการเพ่ือเตรียมใช้ประโยชน์จากโอกาส หรือป้องกันปัญหา ตลอดจนพลิกวิกฤติต่างๆ ให้
เป็นโอกาส 
 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 

 
1 การตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว และเด็ดเดี่ยวในเหตุวิกฤติ หรือสถานการณ์จ าเป็น 

- ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และเด็ดเดี่ยวเมื่อมีเหตุวิกฤติหรือในสถานการณ์ที่จาเป็นเพ่ือให้ทันต่อ
ความเร่งด่วนของสถานการณ์นั้นๆ 
 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และตระหนักถึงปัญหาหรือโอกาสและลงมือกระท าการโดยไม่รีรอ 
- ตระหนักถึงปัญหาหรือโอกาสในขณะนั้นและลงมือกระท าการโดยไม่รีรอให้สถานการณ์คลี่คลาย
ไปเอง หรือปล่อยโอกาสหลุดลอยไป อีกทั้งรู้จักพลิกแพลงวิธีการ กระบวนการต่างๆ เพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหา หรือใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และเล็งเห็นโอกาสหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะใกล้ (ประมาณ 
1 - 3เดือนข้างหน้า) 
- คาดการณ์และเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลา 1-3 เดือนถัดจากปัจจุบัน 
และลงมือกระท าการล่วงหน้าเพ่ือป้องกันปัญหา หรือสร้างโอกาสในสถานการณ์นั้นๆ อีกทั้งเปิด
กว้างรับฟังแนวทางและความคิดหลากหลายอันอาจเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันปัญหา 
 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3และเล็งเห็นโอกาสหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะกลาง 
(ประมาณ 4 – 12 เดือนข้างหน้า) 
- คาดการณ์และเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลา 4-12 เดือนถัดจากปัจจุบัน 
และเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือป้องกันปัญหา หรือสร้างโอกาสในสถานการณ์นั้นๆ ตลอดจนทดลอง
และเสาะหาวิธีการ แนวคิดใหม่ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ในการป้องกันปัญหาและสร้างโอกาสใน
อนาคต 
 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาและสร้างโอกาสในระยะ
ยาว 
- คาดการณ์และเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวและเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือ
ป้องกันปัญหา หรือสร้างโอกาส อีกทั้งกระตุ้นให้ผู้อ่ืนเกิดความกระตือรือร้นต่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเพ่ือสร้างโอกาสให้องค์กรในระยะยาว 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล 

(Information Seeking and Management–ISM) 
ค าจ ากัดความ ความสามารถในการสืบเสาะ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจง การไขปมปริศนาโดยซักถาม        

โดยละเอียด หรือแม้แต่การหาข่าวทัว่ไปจากสภาพแวดล้อมรอบตัวโดยคาดว่าอาจมีข้อมูลที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต และน าข้อมูลที่ได้มานั้นมาประมวลและจัดการอย่างมีระบบ 
คุณลักษณะนี้อาจรวมถึงความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับสถานการณ์  ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมา 
ประเด็น ปัญหา หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็นต่องานในหน้าที่ 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 

 
1 หาข้อมูลในระดับต้นและแสดงผลข้อมูลได้ 

- สามารถหาข้อมูลโดยการถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ หรือหาจาก
แหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วและสรุปผลข้อมูลเพ่ือแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ รายงาน 
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใช้วิธีการสืบเสาะหาข้อมูลเพื่อจับประเด็นหรือแก่นความของ
ข้อมูลหรือปัญหาได้ 
- สามารถสืบเสาะปัญหาหรือสถานการณ์อย่างลึกซึ้งกว่าการตั้งค าถามตามปรกติธรรมดา หรือ
สืบเสาะจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ได้มาซึ่งแก่นหรือประเด็นของเนื้อหา และน าแก่นหรือประเด็น
เหล่านั้นมาจัดการวิเคราะห์ ประเมินผลให้เกิดข้อมูลที่ลึกซึ้งมากท่ีสุด  

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และหาข้อมูลในเบื้องลึก (Insights) 
- ค้นหาหรือสอบถามเจาะลึกอย่างต่อเนื่อง (เช่น จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ระบบสืบค้น
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหล่งข่าวต่างๆ) เพ่ือให้เข้าใจถึงมุมมองทัศนะความ
คิดเห็นที่แตกต่าง ต้นตอของสถานการณ ์ปัญหา หรือโอกาสที่ซ่อนเร้นอยู่ในเบื้องลึก และน าความ
เข้าใจเหล่านั้นมาประเมินผล และตีความเป็นข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานสูงสุด 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบให้เชื่อมต่อข้อมูลที่ขาดหายไปหรือ
คาดการณ์ได้อย่างมีนัยส าคัญ 
- จัดท าการวิจัยโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่หรือสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่แปลกใหม่แตกต่างจาก
ปรกติธรรมดาทั่วไปอย่างเป็นระบบหรือเป็นไปตามหลักการทางสถิติ และน าผลที่ได้นั้นมาเชื่อมต่อ
ข้อมูลที่ขาดหายไป หรือพยากรณ์หรือสร้างแบบจาลอง (model) หรือสร้างระบบ (system 
formula) ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และวางระบบการสืบค้น เพื่อห าข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
- วางระบบการสืบค้น เพ่ือให้มีข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ป้อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องและสามารถ
ออกแบบ เลือกใช้ หรือประยุกต์วิธีการในการจัดทาแบบจ าลองหรือระบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
และมีนัยส าคัญ 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
การควบคุมและจัดการสถานการณ์อยา่งสรา้งสรรค์ 
(Controlling and Managing Situation-CMS) 

ค าจ ากัดความ ความสามารถในการควบคุม และบริหารจัดการอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม แม้ว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่วิกฤติ คับขัน และยากล าบาก โดยมีเจตนาที่จะให้บุคคลรอบข้าง
มีอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นปกติเช่นกัน นอกจากนั้นยังเป็นความสามารถในการควบคุม และ
จัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
บริการ บรรเทาทุกข์ หรือการด าเนินการต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์แก่
ผู้บริการ ประชาชน หรือผู้อ่ืน โดยมีพ้ืนฐานของความมีจิตใจที่เป็นกุศล (จิตสาธารณะ)          
เห็นความสุขของผู้บริการ ประชาชน หรือผู้อื่นเป็นที่ตั้งมากกว่าสิ่งอ่ืนใด 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 ควบคุมอารมณ์ และความรู้สึกตนเองได้อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ยากล าบาก วิกฤต หรือ

เหตุการณ์ไม่ปกติต่ างๆ ที่เกิดขึ้น 
- ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้อย่างเหมาะสม  (โดยไม่แสดงอาการตื่นตระหนก 
ตกใจ หรือเสียใจ) กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น เหตุการณ์คับขัน 
ยากล าบาก หรือเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ เป็นต้น เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลรอบข้างเกิดอารมณ์หรือ  
มีความรู้สึกร่วมด้วย 
- ใส่ใจกับสภาพแวดล้อม สัญญาณทางกายภาพ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า และ
พยายามควบคุมอารมณ ์ความรู้สึก และปฏิกิริยาของตนให้อยู่ภาวะปกติได้ 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีความอดทนต่อเหตุการณ์ยากล าบาก วิกฤต หรือเหตุการณ์ไม่
ปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ/หรือจัดการอารมณ์และความรู้สึกของผู้อ่ืนให้เป็นปกติได้ 
- มีความอดทนต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เหตุการณ์ที่มีความยากล าบาก วิกฤติ คับขัน 
หรือเหตุอันไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น โดยไม่แสดงความย่อท้อ หรือความไม่พอใจต่อความยากล าบาก
นั้นๆ 
- ไม่บ่ายเบี่ยง หรือหลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์ที่มีความยากล าบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอันไม่ปกติ
ต่างๆ แต่เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มใจ และตั้งใจ โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้การดูแล ความ
ช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
- บริหารจัดการ หรือควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้อ่ืนให้เป็น
ปกติได้ เช่น ปลอบใจ โน้มน้าวจูงใจ หรือให้ค าแนะนาต่างๆ เป็นต้น เมื่ออยู่ในเหตุการณ์ที่มีความ
ยากล าบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอันไม่ปกติต่างๆ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและให้ความ
ช่วยเหลือได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประช าชน หรือผู้อ่ืน 
- ควบคุม ดูแล และจัดการสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เหตุการณ์ที่มีความ
ยากล าบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอันไม่ปกติต่างๆเป็นต้น ได้อย่างเหมาะสม 
- ให้การดูแล ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และสอดคล้องความต้องการของผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้อื่น 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ระดับ ค าอธิบาย 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และให้บริการ ความช่วยเหลือ และด าเนินการต่างๆ ด้วยจิตกุศลให้
ผู้รับบริการ ประช าชน หรือผู้อ่ืนมีความสุข และได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 
- ให้บริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และด าเนินการต่างๆ แก่ผู้รับบริการ ประชาชน หรือ
ผู้อ่ืน (ที่มีความเดือดร้อน) ด้วยจิตกุศล (จิตสาธารณะ) แม้ว่าตนเองจะต้องประสบกับความ
ยากล าบาก อุปสรรค หรือสูญเสียประโยชน์บางอย่าง โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้รับบริการ ประชาชน 
หรือผู้อื่นมีความสุข และได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 
- ติดตาม และประเมินผลการให้บริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และดาเนินการต่างๆ      
แก่ผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้อ่ืนอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถ
ให้บริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และด าเนินการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
สอดคล้องความต้องการ และได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 
- เสียสละ และอุทิศประโยชน์ส่วนตัว และความสะดวกสบายต่างๆ เพ่ือให้บริการ ความช่วยเหลือ 
บรรเทาทุกข์ และด าเนินการต่างๆ แก่ผู้รับบริการประชาชนหรือผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ 
ทั้งสิ้น 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเสียสละประโยชน์บางส่วนขององค์กร เพื่อให้ผู้รับบริการ 
ประชาชน หรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 
- เสียสละ และอุทิศประโยชน์บางส่วนขององค์กร เพ่ือให้ผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้อ่ืนได้รับ
ประโยชน์อย่างสูงสุด และสอดคล้องความต้องการอย่างแท้จริง 

การคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking-AT) 

ค าจ ากัดความ ความสามารถในการท าความเข้าใจในสถานการณ์ ประเด็น ปัญหา โดยคิดวิเคราะห์ออกเป็น
ส่วนย่อยๆ เป็นรายการ หรือเป็นขั้นตอน และเห็นความสัมพันธ์ของสถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นโดยรู้ถึงสาเหตุ และผลกระทบของสถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 แตกและแยกแยะปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ ์หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็นประเด็นย่อยๆ  

- แยกแยะหรือแตกปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็นประเด็นย่อยๆ 
โดยยังไม่ค านึงถึงล าดับความส าคัญ 
- จัดท าและระบุรายการหรือปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎีต่างๆ เป็นข้อๆ แต่
อาจยังไม่ได้จัดล าดับก่อนหลัง 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และจัดล าดับความส าคัญของประเด็น ปัญหา แนวคิด ประเด็น 
สถานการณ ์หลักการ ทฤษฎี ฯลฯได้ 
- แยกแยะหรือแตกปัญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็นประเด็นย่อยๆ 
และจัดเรียงงาน กิจกรรมต่างๆ ตามล าดับความส าคัญก่อนหลังเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการต่อไปตาม
ความเร่งด่วนหรือความจ าเป็น 
- เข้าใจและระบุขั้นตอน ล าดับก่อนหลังของประเด็นต่างๆ ได้ ตั้งข้อสังเกต ระบุข้อบกพร่องของขั้นตอน
งานได้อันเป็นผลจากความเข้าใจในล าดับความส าคัญหรือล าดับก่อนหลังของสิ่งต่างๆ 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ระดับ ค าอธิบาย 

3 แสดงความสามารถระดับที่ 2 และเข้าใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์เบื้องต้นของปัญหา 
แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ได้  
- เชื่อมโยงความสัมพันธ์อย่างง่ายๆ ระหว่างเหตุและผลที่ก่อให้เกิดเป็นปัญหาได้ 
- ระบุได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลแก่กันในสถานการณ์หนึ่งๆ หรือแยกแยะข้อดีข้อเสียของประเด็น
ต่างๆ ได ้
- อธิบายเหตุผลความเป็นมา แยกแยะข้อดี และข้อเสียของปัญหา สถานการณ์ ฯลฯ เป็นประเด็น
ต่างๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัญหา แนวคิด 
ประเด็น สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ได้ 
- แยกแยะและเชื่อมโยงประเด็น ปัญหา หรือปัจจัยต่างๆ ที่ซับซ้อนได้ในหลายๆ แง่มุม เช่น เหตุ 
ก. นาไปสู่ เหตุ ข. เหตุ ข. นาไปสู่เหตุ ค. และน าไปสู่เหตุ ค. ฯลฯ 
- แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของประเด็น ปัญหาที่มีเหตุปัจจัยเชื่อมโยงซับซ้อนเป็นรายละเอียด
ในชั้นต่างๆ อีกทั้งวิเคราะห์ว่าแง่มุมต่างๆ ของปัญหาหรือสถานการณ์หนึ่งๆ สัมพันธ์กันอย่างไร 
คาดการณ์ว่าจะมีโอกาส หรืออุปสรรคอะไรบ้าง 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และใช้เทคนิคและความรู้เฉพาะดา้นในการคิดวิเคราะห์  
- ประยุกต์ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคนิคเฉพาะด้าน เช่น หลักสถิติขั้นสูง ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการมาวิเคราะห์ประเด็น หรือปัญหาต่างๆ ในงานอัน
ท าให้ได้ข้อสรุปหรือค าตอบที่ไม่อาจบรรลุได้ด้วยวิธีปรกติธรรมดาทั่วไป 
- วิเคราะห์ปัญหาในแง่มุมที่ลึกซึ้งถึงปรัชญาแนวคิดเบื้องหลังของประเด็นหรือทางเลือกต่างๆ     
ที่ซับซ้อนเหล่านั้น 

การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management-RISK) 

ค าจ ากัดความ ความสามารถในการระบุความเสี่ยง และหาวิธีการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนระแวดระวัง ควบคุม และลด
ความเสี่ยงในทุกทางที่อาจเกิดขึ้นเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ให้แก่องค์กร และสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและ
มีเสถียรภาพ 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 เห็นถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงในหน่วยงาน 

- ตระหนักและให้ความร่วมมือในการพิทักษ์ประโยชน์และบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
- สามารถระบุความเสี่ยงของงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
- วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจในหน่วยงานของตนได้ 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และปรับปรุงงานของตนให้พร้อมเผชิญความเสี่ยงดา้นต่างๆ 
- ค านึงถึงผลของความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
และเตรียมการรับมือไว้ก่อน 
- ศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และเทคนิคต่างๆและนามาประยุกต์ใช้ในจัดท า
แผนเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน 
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3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และคาดการณ์ล่วงหน้าและเตรียมรับมือกับความเสี่ยงอยา่ง
สม่ าเสมอซึ่งจะมีผลเสียต่อการท างาน 
- หมั่นคาดการณ์และหาแนวโน้ม ช่องโหว่ ข้อบกพร่อง ฯลฯ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก
องค์กร อันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการด าเนินงานในหน่วยงาน และด าเนินการแก้ไข หรือ
เตรียมหาทางรับมือกับความเสี่ยงนั้น  
- ติดตาม ประเมิน และปฏิบัติงานเชิงรุกเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์    
ที่อาจเกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมอ 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และบริหารความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม 
- ควบคุม บริหาร และกระจายความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์ของหน่วยงาน/องค์กร เพ่ือส่งเสริมให้
องค์กรมีการดาเนินงานไปในทิศทางที่มีเสถียรภาพมั่นคง 
- ก าหนดวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กรและสอดคล้องกับนโยบาย
บริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือมาตรฐานสากล 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และแปรความเสี่ยงให้เป็นโอกาสในการด าเนนิงาน 
- พิจารณาความเสี่ยงด้วยมุมมองใหม่ และหาวิธีแปรความเสี่ยงที่มีอยู่ หรือที่คาดการณ์ไว้ให้เป็น
โอกาสในการด าเนินงาน 
- ใช้ความเสี่ยงทางการด าเนินงานขององค์กรเป็นเหตุผล หรือแรงกระตุ้นผลักดันให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนใหม่ๆ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นโอกาสในการแข่งขันขององค์กร 

การบริหารทรัพยากร 
(Resource Management-RM) 

ค าจ ากัดความ การตระหนักเสมอถึงความคุ้มค่าระหว่างทรัพยากร (งบประมาณ เวลา ก าลังคนเครื่องมือ อุปกรณ์ 
ฯลฯ) ที่ลงทุนไปหรือที่ใช้การปฏิบัติภารกิจ (Input) กับผลลัพธ์ที่ได้ (Output) และพยายาม
ปรับปรุงหรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาให้การปฏิบัติงานเกิดความคุ้มค่าและ           
มีประสิทธิภาพสูงสุด อาจหมายรวมถึงความสามารถในการจัดความส าคัญในการใช้เวลา 
ทรัพยากร และข้อมูลอย่างเหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความคุ้มค่าและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

- ตระหนักถึงความคุ้มค่าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 
- ปฏิบัติงานตามกระบวนการขั้นตอนที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรไม่เกินขอบเขต     
ที่ก าหนด 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และปฏิบัติงานโดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และมีความพยายาม
ที่จะลดค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 
- ตระหนักและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานโดยมีความพยายามที่จะลดค่าใช้ จ่าย
ต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน 
- จัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างสูงสุด 
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3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และก าหนดการใช้ทรัพยากรให้สัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ต้องการ 
- ประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการด าเนินงานที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้ได้ผล
ผลิตที่เพิ่มข้ึน หรือมีการท างานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง 
- ระบุข้อบกพร่อง วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของกระบวนการการท างานและก าหนดการใช้ทรัพยากรที่
สัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ต้องการโดยมองผลประโยชน์ของ องค์กรเป็นหลัก 

4 แสดงสมรรถนะระดบัที ่3 และเชื่อมโยงหรือประสานการบริหารทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุม้ค่ าสูงสุด 
- เลือกปรับปรุงกระบวนการท างานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับหลายหน่วยงาน และไม่กระทบ
กระบวนการท างานตา่งๆ ภายใน องค์กร 
- วางแผนและเชื่อมโยงภารกิจของหน่วยงานตนเองกับหน่วยงานอื่น (Synergy) เพื่อให้การใช้ทรัพยากร
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งหมดเกิดประโยชน์สูงสุด 
- ก าหนดและ/หรือสื่อสารกระบวนการการบริหารทรัพยากรที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถขององค์กร 

5 แสดงสมรรถนะระดบัที ่4 และเสนอกระบวนการใหม่ๆ ในการท างานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- พัฒนากระบวนการใหม่ๆ โดยอาศัยวิสัยทัศน ์ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตา่งๆ มาประยุกต์ใน
กระบวนการท างาน เพื่อลดภาระการบริหารงานให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพสงูสุด 
- สามารถเพิ่มผลผลิตหรือสร้างสรรค์งานใหม่ ที่โดดเด่นแตกต่างให้กับหน่วยงาน และองค์กร โดยใช้
ทรัพยากรเท่าเดิม 

การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 
(Safety Mind-SM) 

ค าจ ากัดความ ความมุ่งมั่นที่จะให้ความส าคัญกับความปลอดภัย การระวังภัย รวมทั้งการป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดยรับรู้และตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันภัย เหตุอันตราย และสาธารณภัยต่างๆ ตั้งแต่
การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันทั่วไป รวมถึงการด าเนินกิจกรรมในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึง
ความส าคัญในการช่วยเหลือ การบรรเทาทุกข์ การฟื้นฟูผู้ประสบภัยให้ได้รับการดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและการระวังภัยต่างๆ      
ให้เกิดขึ้นในระดับหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และสังคมในระยะยาว 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 ตระหนักถึงความส าคัญด้านความปลอดภัย และผลเสียของการเกิดเหตุอันตราย สาธารณภัย รวมถึง

สามารถอธิบายได้ถึงวิธีการจดัการเพ่ือแก้ไข และการป้องกันเหตุไม่ปลอดภัยต่ างๆ 
- ให้ความสนใจกับปัจจัยต่าง ๆ รอบตัว ที่อาจเป็นตน้เหตุของการเกิดภัย และความไมป่ลอดภยัต่าง ๆ 
รวมถึงสนใจในที่มาของเหตุการณ์ความไมป่ลอดภัย/ปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยสามารถอธิบายถึง
สาเหตุของความไม่ปลอดภัยดังกล่าว  
- รู้วิธีจัดการกับความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดภัย การป้องกัน และวธิีแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อ 
มิให้ภัยลุกลามขยายวงกวา้งจนกลายเป็นปัญหาสาธารณภัย 
- ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันตราย สาธารณภัย รวมถึงความรู้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยตา่ง ๆ  
- เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการรณรงค์เพื่อพฤติกรรมที่ปลอดภัยต่าง ๆ 
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2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นผู้ไม่ประมาท รอบคอบ ระแวดระวัง
ภัย และความไม่ปลอดภัยต่ างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งกับตัวเองหรือผู้ร่วมงาน และสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้และทรัพยากรที่มีอยู่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยได้  
- กระท าการใดๆ ด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาท เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ท้ังในการด าเนินกิจกรรม
ส่วนตัวในชีวิตประจ าวัน และการปฏิบัติงาน  
- โน้มน้าวชักชวนเพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของความปลอดภัยอย่าง
แท้จริง ชี้ให้เห็นถึงอันตรายและผลเสียของการกระท าท่ีไม่ปลอดภัยท่ีอาจการลุกลามขยายวงกว้าง 
จนกลายเป็นปัญหาสาธารณภัย 
- ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติแก่เพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องให้มีพฤติกรรมท่ีปลอดภัย 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการป้องกันมิให้เกิดภัย รวมถึงประยุกต์ใช้ความรู้และทรัพยากรท่ีมีอยู่
ในการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัย เพื่อมิให้ลุกลามขยายวงกว้างจนกลายเป็นปัญหาสาธารณภัย 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวิเคราะห์ สังเคราะห์ มองเห็นทางเลือกในการน าวิธีการบริหาร
จัดการสาธารณภัยที่เหมาะสมมาปรับใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด  
- มองเห็นทางเลือกในการน าวิธีการบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีเหมาะสมมาปรับใช้ให้ได้ประโยชน์
สูงสุด  
- สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาในการบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีเป็นอยู่ อธิบายให้ความเห็นต่างๆ 
ในประเด็นปัญหาของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระบบการบริหารจัดการในปัจจุบันได้
อย่างถูกต้อง  
- หมั่นวิเคราะห์ และมองหาแนวโน้ม ช่องโหว่ ข้อบกพร่อง ฯลฯ ท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอก
องค์กร อันจะท าให้เกิดปัญหากับการบริหารจัดการสาธารณภัย และด าเนินการแก้ไข หรือเตรียม
หาทางรับมือกับปัญหานั้น  
- ติดตาม ประเมิน และปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์   
ความไม่ปลอดภัย/ปัญหาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น ท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 
- สามารถจัดการกับปัญหาสาธารณภัยประเภทต่างๆ ท่ีมีความซับซ้อนได้ ท้ังในแง่ของการป้องกัน 
การช่วยเหลือ บรรเทา รวมถึงการฟื้นฟู 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และพัฒนากระบวนการในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
- สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อให้ได้นวัตกรรมหรือรูปแบบในการ
บริหารจัดการสาธารณภัย ท่ีเหมาะสมต่อการน าไปใช้ในสถานการณ์ภัยในพื้นท่ีต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- เสนอแนวทางปฏิบัติในการจัดการกับปัญหาในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และถ่ายทอด
แบบอย่างท่ีดีของการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ สามารถด าเนินการบริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
- มุ่งปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบ และวิธีการในการป้องกัน ช่วยเหลือ บรรเทาและฟื้นฟู ให้มี
คุณภาพ เพื่อให้ได้สามารถด าเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับองค์กร ชุมชน หรือสังคมได้อย่าง
โดดเด่นและเกินกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ระดับ ค าอธิบาย 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และประเมินคุณค่ า และทางเลือก เพื่อก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่มี
ผลต่อการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว  
- สามารถคาดการณ์ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถประเมินทรัพยากรต่างๆ ทางด้านการ
บริหารจัดการสาธารณภัย ส าหรับใช้เป็นทางเลือกในการด าเนินการเพื่อการป้องกัน ช่วยเหลือ และ
ฟื้นฟูสภาพจากการเกิดสาธารณภัยได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงด้านสาธารณภัย 
- สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้นในหน่วยงานหรือ
ขอบเขตท่ีรับผิดชอบอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพในระยะยาว 
- สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ากับทุกกิจกรรมการทางาน 
- สนับสนุนการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองคค์วามรู้ท่ีเพียงพอต่อการขับเคลื่อนองค์กร 
- สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในระดับ
ชุมชนและสังคม 
- เป็นแบบอย่างท่ีดีของการมีจิตส านึกความปลอดภัย ท้ังพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การด าเนิน
กิจกรรมส่วนตัวในชีวิตประจ าวัน 

การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
(Acts with Integrity-AI) 

ค าจ ากัดความ เจตนาท่ีจะก ากับดูแลให้ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐาน กฎระเบียบข้อบังคับท่ี
ก าหนดไว้โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ กฎหมาย หรือตามหลักแนวทางในวิชาชีพของตนท่ีมีอยู่อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งประโยชน์ขององค์กร  สังคม และประเทศโดยรวมเป็นส าคัญ 
ความสามารถนี้อาจรวมถึงการยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้องและความเด็ดขาดในการจัดการกับบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีฝ่าฝืนกฎเกณฑ ์ระเบียบหรือมาตรฐานท่ีต้ังไว้ 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 กระท าส่ิงต่างๆ ตามมาตรฐาน หรือตามกฎระเบียบข้อบังคบัที่ก าหนดไว้ 

- ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส ถูกต้องทั้งตามหลักกฎหมายระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 
- ยึดถือหลักการและแนวทางตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 
- เปิดเผยข้อมูลหรือเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยึดมั่นในแนวท างานหรือขอบเขตข้อจ ากดัในการกระท าส่ิงต่างๆ  
- ปฏิเสธข้อเรียกร้องของผู้อื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่ีขาดเหตุผลหรือผิดกฎระเบียบหรือแนวทาง
นโยบายท่ีวางไว้ 
- ด าเนินการอย่างไม่บิดเบือน โดยไม่อ้างข้อยกเว้นให้ตนเองหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือคนรู้จักหรือ
หน่วยงานภายใต้การดูแลหากมีการด าเนินงานที่ยอมรับไม่ได้ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และติดตามควบคุมใหป้ฏิบตัติามมาตรฐานหรือตามกฎหมายข้อบังคับ 
- หมั่นควบคุมตรวจตราการด าเนินการของหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบหรือแนวทางนโยบายท่ีวางไว้ 
- ออกค าเตือนหรือพยายามประนีประนอมอย่างชัดแจ้งว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากผลงานไม่ได้มาตรฐานท่ี
ก าหนดไว้หรือกระท าการละเมิดกฎระเบียบหรือแนวทางนโยบายท่ีวางไว้ 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ระดับ ค าอธิบาย 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และรับผิดชอบในสิ่งที่อยู่ในการดูแล 
- กล้าตัดสินใจในหน้าที่ โดยสั่ง ต่อรองหรือประนีประนอมให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ ระเบียบ 
นโยบายหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้ไปปรับปรุงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพให้เข้าเกณฑ์มาตรฐาน  แม้ว่าผล
ของการตัดสินใจอาจสร้างศัตรูหรือก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเสียประโยชน์ 
- กล้ายอมรับความผิดพลาดและจัดการความความผิดพลาดที่จัดท าลงไป 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และจัดการกับผลงานไม่ดีหรือสิ่งผิดกฎระเบียบอย่างเด็ดขาดตรงไปตรงมา 
- ใช้วิธีเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาเมื่อผู้อื่นหรือหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแล มีปัญหาผลงานไม่ดี
หรือท าผิดกฎระเบียบอย่างร้ายแรง 
- ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์ตามกฎเกณฑ์ขององค์กร แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความม่ันคงใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต 

การวางแผนและการจัดการ 
(Planning and Organizing-PO) 

ค าจ ากัดความ ความสามารถในการวางแผนอย่างเป็นหลักการ โดยเน้นให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและถูกต้อง รวมถึง
ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 วางแผนง านออกเปน็ส่วนย่อยๆ 

- วางแผนงานเป็นขั้นตอนอย่างชดัเจน มีผลลัพธ์ สิ่งที่ต้องจัดเตรียม และกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่าง
ถูกต้อง 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเห็นล าดับความส าคญัหรอืความเร่งด่วนของงาน  
- วางแผนงานได้โดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตามล าดับความส าคัญหรือความเร่งดว่น  
- จัดล าดับของงานและผลลัพธ์ในโครงการเพือ่ให้สามารถจัดการโครงการให้บรรลุตามแผนและเวลาท่ีวางไว้
ได ้ 
- วิเคราะหห์าข้อด ีข้อเสียและผลต่อเนื่องของแผนงานที่วาง เพื่อสามารถวางแผนงานใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผนหรอืเชื่อมโยงงานหรือกจิกรรมต่างๆ ที่มีความซับซ้อนเพื่อให้
บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ได ้ 
- วางแผนงานโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- วางแผนงานที่มีความเชื่อมโยงหรือซับซ้อนกันหลายๆ งานหรือหลายๆ โครงการโดยก าหนดกิจกรรม 
ขั้นตอนการด าเนนิงานต่างๆ ที่สนับสนุนและไม่ขัดแย้งกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปญัหา/งานและเตรียมทางเลือก
ส าหรับการปอ้งกนั/แก้ไขปญัหาที่เกิดขึน้ 
- วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนนิงานต่างๆ ที่มีหน่วยงานหรอืผู้เกี่ยวข้องหลาย
ฝ่าย รวมถึงคาดการณ์ปญัหา อุปสรรค และวางแนวทางการป้องกนัแกไ้ขไว้ล่วงหน้า อีกทั้งเสนอแนะ
ทางเลือกและข้อดีข้อเสียไว้ให ้
- เตรียมแผนรับมือกับสิ่งไม่คาดการณ์ไวไ้ด้อย่างรัดกุมและมีประสทิธิภาพ 
- วางแผนงานที่มีความเชื่อมโยงหรือซับซ้อนกันหลายๆ งานหรือหลายๆ โครงการโดยก าหนดกิจกรรม 
ขั้นตอนการด าเนนิงานต่างๆ ที่สนับสนุนและไม่ขัดแย้งกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ระดับ ค าอธิบาย 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และปรับกลยุทธ์ในแผนให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้านั้นอยา่งเป็นระบบ 
- ปรับกลยุทธ์และวางแผนอย่างรัดกุมและเป็นระบบให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด  
เพื่อแก้ปัญหา อุปสรรค หรือสร้างโอกาสนั้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การวิเคราะห์และการบูรณการ 
(Synthesis Thinking -ST) 

ค าจ ากัดความ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และท าความเข้าใจในเชิงสังเคราะห์ รวมถึงการมองภาพรวม     
ขององค์กร จนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ อันเป็นผลมาจากการสรุปรูปแบบ ประยุกต์
แนวทางต่างๆ จากสถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 เข้าใจแผนและนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงานต่ างๆ ในองค์กร 

- เข้าใจนโยบาย กลยุทธ์ของหน่วยงาน หรือองค์กร และสามารถน าความเข้าใจน้ันมาวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค โอกาสของหน่วยงาน หรือองค์กรออกเป็นประเด็นย่อยๆ ได้ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกต์ความเข้าใจ รูปแบบหรือประสบการณ์ไปสู่ข้อเสนอหรือ
แนวทางต่างๆ ในงาน  
- สามารถระบุปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีอาจมีความคล้ายคลึง หรือต่างจากประสบการณ์ท่ีเคย
ประสบมาใช้ก าหนดข้อเสนอหรือแนวทาง (Implication) เชิงกลยุทธ์ท่ีสนับสนุนให้องค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว้หรือให้ปฏิบัติการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นได ้ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนในการพิจารณาสถานการณ์ 
หรือก าหนดแผนงานหรือข้อเสนอต่ างๆ 
- ประยุกต์ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซ้อนท่ีมีฐานมาจากองค์ความรู้หรือข้อมูลเชิงประจักษ์  ในการ
พิจารณาสถานการณ์ แยกแยะข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆ ในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือ
หน่วยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบอยู่ 
- สามารถใช้แนวคิดต่างๆ ท่ีเรียนรู้มาเชื่อมโยงอธิบายเหตุผลความเป็นมา แยกแยะข้อดี และข้อเสีย
ของปัญหา สถานการณ์ ฯลฯ เป็นประเด็นต่างๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล 
- ประยุกต์ Best Practice หรือผลการวิจัยต่างๆ มาก าหนดโครงการหรือแผนงานท่ีผลสัมฤทธิ์มี
ประโยชน์ต่อองค์กรหรืองานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเชื่อมโยงสถานการณ์ในประเทศและต่างประเทศเพื่อก าหนดแผน
ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง 
- ประเมินและสังเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ภายในประเทศและต่างประเทศท่ีซับซ้อนด้วยกรอบแนวคิดและวิธีพิจารณาแบบมองภาพองค์รวม  
เพื่อใช้ในการก าหนดแผนหรือนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบอยู่ 
- ระบุได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลแก่กันในสถานการณ์หนึ่งๆ ในระดับหน่วยงาน/องค์กร/ประเทศ แล้ว
แยกแยะข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆรวมถึงอธิบายชี้แจงสถานการณ์ท่ีซับซ้อนดังกล่าวให้สามารถ
เป็นท่ีเข้าใจได้ 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ระดับ ค าอธิบาย 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในงานกลยุทธ์ 
- สรรค์สร้างและบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในงานกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากบริบทประเทศไทย
และระบบอุตสาหกรรมในภาพรวมและปรับให้เหมาะสม ปฏิบัติได้จริง 
- วิเคราะห์ปัญหาในแง่มุมท่ีลึกซึ้งถึงปรัชญาแนวคิดเบื้องหลังของประเด็นหรือทางเลือกต่างๆ         
ท่ีซับซ้อน อันน าไปสู่การประดิษฐ์คิดค้น การสร้างสรรค์และนาเสนอรูปแบบ วิธี ตลอดจนองค์ความรู้
ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสังคมและประเทศชาติโดยรวม 

การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
(Building Participation-BP) 

ค าจ ากัดความ การตระหนัก เต็มใจ ยอมรับ และเปิดโอกาสให้ผู้อื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของหน่วยงาน หรือองค์กร เพื่อสร้างและส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและย่ังยืน 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 ตระหนักและเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

- ตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน หรือองค์กร 
- สนับสนุนให้ผู้อื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ เห็นความส าคัญและประโยชน์
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เชื่อมั่นในข้อดีและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของผู้อื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือ
หน่วยงานต่างๆ จะช่วยให้การด าเนินงานของหน่วยงาน หรือองค์กรประสบความส าเร็จได้ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
หรือด าเนินงานต่ างๆ ร่วมกัน 
- เปิดใจ เต็มใจ และยอมรับให้ผู้อื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ เข้ามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น ข้อมูล หรือแสดงศักยภาพในการด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน 
หรือองค์กร 
- เปิดโอกาสให้ผู้อื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมากข้ึน 
- รับฟังความคิดเห็น ค าแนะน า ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้อื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล 
หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ เชื่อมโยง และต่อยอดความคิดเห็นของทุกภาคส่วน และร่วม
ตัดสินใจการด าเนินการต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
- ประยุกต์ เชื่อมโยง และต่อยอดความคิด ข้อมูล และศักยภาพของการด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ
การมีส่วนร่วมจากผู้อื่น เครือข่ายภาคี หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
- วิเคราะห์ ปรับปรุง และขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมในวงกว้างมากขึ้น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม      
ในทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 
- ผสมผสาน (Integrate) ความคิดเห็น ค าแนะน า ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกภาคส่วน และ  
หาผลสรุปร่วมกัน รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมตัดสินใจ (Decision Making) ในการด าเนินการต่างๆ 
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 
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ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ระดับ ค าอธิบาย 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และรวมพลังทุกภาคส่วนและผลักดันให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง 
และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
- เป็นตัวกลาง หรือศูนย์กลางในการรวมพลังทุกภาคส่วนและผลักดันการด าเนินการต่างๆ ร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดผลกระทบ (Impact) ในวงกว้าง และเกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร ประชาชน 
หรือสังคม  
- วางแผนและก าหนดแนวทาง กระบวนการ และกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้ง
ประเมินศักยภาพของทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน เพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถดึงการมีส่วนร่วมและ
ศักยภาพในการดาเนินงานต่างๆ ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสรา้งวัฒนธรรมและบรรยากาศของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
เป็นระบบ และยั่งยืน 
- สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรณรงค์ และผลักดันกระบวนการและ
กลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ
อย่างแท้จริงและยั่งยืน 

การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
(Collecting Professional Knowledge and Expertise-CPKE) 

ค าจ ากัดความ ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ เพ่ือสั่งสมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติงาน ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนา 
ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในส าข าอ าชีพของตน/ที่เกี่ยวข้อง 

- กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน 
- หมั่นทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและความรู้ความสามารถของตน  
ให้ดียิ่งขึ้น 
- ติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1และมีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน 
- รอบรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนและที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
- ติดตามแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ระดับ ค าอธิบาย 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถน าความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้ศึกษามา
ปรับใช้กับการท างาน 
- เข้าใจประเด็นหลักๆ นัยส าคัญ และผลกระทบของวิทยาการต่างๆ อย่างลึกซึ้ง 
- สามารถนาวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
- สั่งสมความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ และเล็งเห็นประโยชน์ ความส าคัญขององค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ  
ที่จะส่งผลกระทบต่องานของตนในอนาคต 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานมาก
ขึ้นทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้างอยา่งต่อเนื่อง 
- มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหลายด้าน (สหวิทยาการ) และสามารถนาความรู้  
ไปปรับใช้ให้ปฏิบัติได้อย่างกว้างขวางครอบคลุม 
- สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต 
- ขวนขวายหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการท างานของคนในองค์กรที่เน้นความเชี่ยวชาญ    
ในวิทยาการด้านต่างๆ 
- สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรรทรัพยากร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา 
- ให้การสนับสนุน ชมเชย เมื่อมีผู้แสดงออกถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญในงาน 
- มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ ต่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคต และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการน ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ 
(Providing Knowledge and Building Relationships-PKBR) 

ค าจ ากัดความ มีพฤติกรรมที่มุ่งมั่น และตั้งใจที่จะน าภูมิปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และองค์
ความรู้ต่างๆ ไปส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการหรือเครือข่าย ควบคู่ไปกับการสร้าง 
พัฒนา และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย เพ่ือให้ผู้ประกอบการ หรือ
เครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ น าไปใช้พัฒนาหน่วยงานให้มีประโยชน์ อีกทั้งเป็นการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 เข้าใจความจาเป็น ความส าคัญ และ/หรือแสวงหาโอกาส และช่องทางในการให้ความรู้ และ

การพัฒนาผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย 
- เข้าใจความจ าเป็น และความส าคัญในการให้องค์ความรู้ ค าแนะน า ภูมิปัญญา นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย เพ่ือให้ผู้ประกอบการ หรือ
เครือข่ายเกิดการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงานได้ 
- แสวงหาโอกาส และช่องทางในการให้องค์ความรู ้ค าแนะน า ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย โดยมีเจตนาที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายเกิด
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้ 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ระดับ ค าอธิบาย 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้องค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีทั่วไปอย่างกว้างๆ 
แก่ผู้ประกอบการ หรือเครือขา่ย 
- ริเริ่ม และให้องค์ความรู้ ค าแนะน า ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ทั่วไปอย่างกว้างๆ แก่
ผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย เพ่ือให้ผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายสามารถน าไปปรับและประยุกต์ใช้        
ในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และปรับเปลี่ยนเทคนิค และแนวทางในการให้ความรู้ และการพัฒนาได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามความต้องการในการประกอบการอย่างแท้จริง 
- ปรับเปลี่ยนเทคนิค วิธีการ รูปแบบ และแนวทางในการพัฒนา และการให้ความรู้ได้ถูกต้อง เหมาะสม และ
สอดคล้องตามความต้องการ หรือการด าเนินงานทางธุรกิจของผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายอย่างแท้จริง  
- เยี่ยมเยียน ลงพื้นที ่และไปมาหาสู่ผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ และสามารถให้องค์ความรู้ 
ค าแนะน า ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายอย่างแท้จริง 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเล็งเห็นแนวโน้ม ข้อจ ากัด โอกาส หรือคาดการณ์ เตรียมการล่วงหน้า 
เพื่อให้ค าแนะน า และแนวทางในการพัฒนาการประกอบการได้ในระยะยาว 
- เล็งเห็นแนวโน้ม ข้อจ ากัด ข้อบกพร่อง และโอกาส ฯลฯ ที่เป็นผลกระทบต่อการพัฒนาและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการประกอบการของผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย และสามารถประยุกต์ และพัฒนาองค์
ความรู้ ค าแนะน า ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และส่งเสริมการ
พัฒนาการประกอบการในระยะยาว 
- คาดการณ์ล่วงหน้าอันอาจก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ศักยภาพ และความสามารถของผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายในระยะยาว รวมทั้งด าเนินการแก้ไข พัฒนา 
หรือเตรียมหาทางรับมือกับปัญหา อุปสรรค หรือโอกาสนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สร้าง รักษา และมีความสัมพันธ์อันดี และแน่นแฟ้นกับผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายในความรับผิดชอบ 
รวมทั้งสามารถพัฒนา และต่อยอดความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบการอย่างแท้จริง และในระยะยาว 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และก าหนดนโยบายและกรอบการพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในภาพรวม
ได้สอดคล้องกับสภาวการณ์เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ 
- ก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกรอบการพัฒนาผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายในภาพรวม
ของประเทศได้สอดคล้องกับสภาวการณ์เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ และสามารถน าไปปฏิบัติ
ใช้จริง (Implementation) เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน 
- ปลูกจิตสานึก กระตุ้น และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กรตระหนัก เห็นความส าคัญ และด าเนินการด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการหรือเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือยกระดับมาตรฐานการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- วางแผน พัฒนาแผนการพัฒนา และให้ความรู้ ค าแนะน า และการพัฒนาโดยประยุกต์ Best Practice 
ผลการวิจัย ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์อันยาวนาน ในการก าหนดแผนงานด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และน าไปปฏิบัติใช้จริง (Implementation) 
ได ้
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสรา้งสรรค์ 

(Understanding People and Creative Responding-UPCR) 
ค าจ ากัดความ ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจบุคคลหรือสถานการณ์  และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและ

ตอบสนองให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือกลุ่มคนที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์ในขณะที่ยังคง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติหน้าที ่

- เข้าใจความหมายของผู้ติดต่อสื่อสารและสามารถปรับการท างานให้คล่องตัวและสอดคล้องกับ
ความต้องการได ้

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจบุคคลหรือสถานการณ์ได้ง่ายและพร้อมยอมรับความ
จ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน 
- เต็มใจ ยอมรับ และเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่นทั้งในเชิงเนื้อหาและนัยเชิงอารมณ์  
- เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิดทัศนคติและทางานให้บรรลุตามเป้าหมายเมื่อสถานการณ์ปรับเปลี่ยน
ไป เช่นได้รับข้อมูลใหม่หรือข้อคิดเห็นใหม่จากผู้เชี่ยวชาญ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจความหมายแฝงของบุคคลและสถานการณ์และเลือก
ปฏิบัติงานอยา่งยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ 
- มีวิจารณญาณในการปรับให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้าเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานหรือเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือขององค์กร 
- สามารถตีความหมายเบื้องลึกที่ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนของบุคคลหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
แล้วปรับตัวให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับกับแต่ละบุคคลหรือสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
- สามารถเลือกทางเลือก วิธีการ หรือกระบวนการมาปรับใช้กับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลงานที่ดี 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่  3 และใช้ความเข้าใจในเชิงลึกต่อบุคคลหรือสถานการณ์              
มาปรับเปลี่ยนวธิีการด าเนินงานให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
- ใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบุคคลหรือสถานการณ์ต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางานให้ได้ผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
- ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานระเบียบขั้นตอนหรือลักษณะการประสานงานของหน่วยงานหรือ
องค์กรให้เข้ากับแต่ละสถานการณ์แต่ยังคงเป้าหมายเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ทั้งหมดเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ 
- ปรับแผนกลยุทธ์ทั้งหมดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เฉพาะ
หน้า 
- มีจิตวิทยาในการใช้ความเข้าใจผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเจรจาท าความ
เข้าใจหรือด าเนินงานไห้ได้ตามภารกิจของหน่วยงาน 

 

 



-31-  
สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น 

(Understanding of Local Area and Politics-ULAP) 
ค าจ ากัดความ มีพฤติกรรมและความสามารถในการเข้าใจประชาชน พื้นที่ รวมทั้งระบบการเมืองในท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และ

ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองในท้องถิ่นในพื้นที่ที่
รับผิดชอบสม่ าเสมอ รวมทั้งสามารถใช้ความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นๆ ในการให้บริการ ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ ค าแนะน า 
การพัฒนา หรือการส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 ตระหนักถึงความส าคัญของการมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และ/หรือรวบรวมข้อมูลต่ างๆ ที่เกี่ยวกับประช าชน พื้นที่ 

และระบบการเมืองท้องถ่ินในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ 
- ตระหนัก เห็นความส าคัญ และความจ าเป็นของการมีความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาชน พื้นที่ และ
ระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบว่าจะช่วยให้สามารถให้บริการ ให้ความรู้ความช่วยเหลือ 
ค าแนะน า การพัฒนา หรือการส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
- รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ที่
ตนเองมีความรับผิดชอบ เพือ่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการให้บริการ ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ การพัฒนา หรือการ
ส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู้ และความเข้าใจในเรื่องทั่วๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับประช าชน พื้นที่ และระบบ
การเมืองท้องถ่ินในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ 
- มีความเข้าใจในเรื่องทั่วไปๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ในพื้นที่ที่ตนเองมีความ
รับผิดชอบ เช่น ลักษณะการประกอบการอาชีพ สภาพแวดล้อมทั่วไป การด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ ปัญหาและความ
ต้องการต่างๆ ผู้น า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบบการปกครอง เป็นต้น เพื่อให้สามารถให้บริการ ให้ความรู้ ความ
ช่วยเหลือ ค าแนะน า การพัฒนา หรือการส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชน หรือสร้างประโยชน์ให้แก่พื้นที่ 
ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
- ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเอง   
มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ และความเข้าใจทั่วไปนั้นๆ ที่ถูกต้อง เพื่อสามารถให้บริการ ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ 
ค าแนะน า การพัฒนา หรือการส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม หรือสร้างประโยชน์ให้แก่พื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และหม่ันศึกษา ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ อย่างใกล้ชิด และมีความรู้ และความ
เข้าใจที่เฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น และมีความส าคัญโดยตรงประช าชน พื้นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ 
ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ  
- มีความเข้าใจที่เฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น และมีความส าคัญโดยตรงต่อประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่น
ในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ และระบุข้อดี ข้อเสียต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน 
พื้นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบได้ และสามารถให้บริการ ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ 
ค าแนะนา การพัฒนา หรือการส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับความ
ต้องการ หรือเกิดประโยชน์แก่พื้นที่ที่รับผิดชอบ 
- หมั่นศึกษา ค้นคว้า และติดตามข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน พื้นที่ และระบบ
การเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด และสม่ าเสมอ และสามารถระบุสาเหตุ และปัจจัยเชิง
ลึกที่มีความส าคัญและมีผลกระทบโดยตรงทีช่วยให้สามารถให้บริการ ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพัฒนา 
หรือการส่งเสริมต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับความ
ต้องการ หรือสร้างประโยชน์ที่เกิดความได้เปรียบแก่พื้นที่ที่รับผิดชอบ 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ระดับ ค าอธิบาย 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดต่างๆ และสามารถ
ประยุกต์และปรับความเข้าใจนั้นๆ มาสร้างประโยชน์แก่ประชาชน พื้นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่น
ในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องก ารอยา่งแท้จริง 
- เข้าใจถึงปัจจัย และผลกระทบโดยตรง และโดยอ้อม ตลอดจนเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ข้อจ ากัดต่างๆ ของประชาชน พ้ืนที ่และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบและสามารถประยุกต์
และปรับความเข้าใจนั้นๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง 
- เสนอแนะวิธีการ แนวทาง และผลักดันการให้บริการ ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพัฒนา 
หรือการส่งเสริมต่างๆให้เกิดการปฏิบัติใช้จริง (Implementation) อย่างเป็นระบบ รูปธรรม และ
ต่อเนื่องที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยรวมแก่ประชาชน และพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ โดยอาศัยการประยุกต์ 
ปรับ เชื่อมโยง และผสมผสาน (Integrate) ความเข้าใจประชาชน พ้ืนที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นใน
เชิงลึกที่สั่งสมมา 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้ความเข้าใจประช าชน พื้นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในเชิงลึก
และรอบด้านมาก าหนดกลยุทธ์ และนโยบายที่สร้างประโยชน์ในระยะยาวแก่ประช าชน ชุมชน และ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- ใช้ความเข้าใจประชาชน พ้ืนที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในเชิงลึกและรอบด้าน ตลอดจน
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนานมาก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานต่างๆ 
ที่สร้างประโยชน์ในระยะยาว ตลอดจนมูลค่าเพ่ิม (Value Added) แก่ประชาชน ชุมชน และสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ความคิดสร้างสรรค์ 
(Innovation-INV) 

ค าจ ากัดความ ความสามารถในการที่จะน าเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแก้ปัญหา (Solution) หรือสร้าง
นวัตกรรม หรือ ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และยอมทดลองวิธีอ่ืนๆ เพื่อมาทดแทนวิธีการที่ใช้อยู่เดิมในการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มใจและใคร่รู้ 
- เต็มใจที่จะยอมรับและปรับตัวต่อความริเริ่มสร้างสรรค์หรือสิ่งใหม่ เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 
- แสดงความสงสัยใคร่รู้และต้องการทดลองวิธีการใหม่ๆ ที่อาจส่งผลให้ปฏิบัติงานได้ดีข้ึน 
- เต็มใจที่จะเสาะหาและศึกษาวิธีการที่แปลกใหม่ที่อาจนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1และสรา้งสรรค์และหม่ันปรับปรุงกระบวนการท าง านของตนอย่างสม่ าเสมอ 
- หมั่นปรับปรุงกระบวนการท างานของตนอย่างสม่ าเสมอ  
- เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือขั้นตอนการท างานใหม่ๆ ที่สอดคล้องและสนับสนุนหน่วยงานให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ระดับ ค าอธิบาย 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และคิดนอกกรอบเพื่อปรับเปลี่ยนการด าเนินงานใหม่ในหน่วยงานเพื่อให้
งานมีประสิทธิภาพ 
- ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการท างานมาปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน ให้เข้ากับสถานการณ์ แต่ยังคง
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- ไม่จ ากัดตนเองอยู่กับแนวคิดดั้งเดิมที่ใช้กัน พร้อมจะทดลองวิธีการใหม่ๆ มาปรับแก้ไขระเบียบขั้นตอน
การท างานที่ล้าสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
- น าเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแก้ปัญหา (Solution) ในงานของตนอย่างสร้างสรรค์ก่อนที่
จะปรึกษาผู้บังคับบัญชา 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสรา้งสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในองค์กร 
- ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทฤษฎี หรือแนวคิดที่ได้รับการยอมรับมาเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทาง
แก้ปัญหา (Solution) ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
- ริเริ่มสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานหรือด าเนินการต่างๆ ให้องค์กรสามารถบรรลุพันธกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพสูงขึ้น โดยแนวทางใหม่ๆ หรือ Best Practice นี้อาจมีอยู่แล้ว        
ในองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชน และท้ังในและต่างประเทศ 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสรา้งนวัตกรรมในระบบอุตสาหกรรมของประเทศโดยรวม 
- คิดนอกกรอบ พิจารณาสิ่งต่างๆ ในงานด้วยมุมมองที่แตกต่าง อันน าไปสู่การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น 
หรือการสร้างสรรค์ เพ่ือน าเสนอต้นแบบ สูตร รูปแบบ วิธี ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมา
ก่อนและเป็นประโยชน์ต่อระบบอุตสาหกรรมหรือสังคมและประเทศชาติโดยรวม 
- สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจในองค์กร ด้วยการให้
การสนับสนุนทางทรัพยากร หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค ์

ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
(Accuracy and Order-AO) 

ค าจ ากัดความ ความพยายามที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตลอดจนลดข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้น  รวมถึงการ
ควบคุมตรวจตราให้งานเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 ต้องการท างานให้ถูกต้องและชัดเจน 

- ตั้งใจทางานให้ถูกต้อง สะอาดเรียบร้อย 
- ละเอียดถี่ถ้วนในการปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่วางไว้ 
- แสดงอุปนิสัยรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งในงานและในสภาวะแวดล้อมรอบตัว อาทิ จัดระเบียบ
โต๊ะท างาน และบริเวณหน่วยงานที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ ริเริ่มหรือร่วมด าเนินกิจกรรมเพ่ือความเป็น
ระเบียบของสถานที่ท างาน อาท ิกิจกรรม 5ส. ด้วยความสมัครใจ กระตือรือร้น ฯลฯ 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และตรวจทานความถูกต้องของงานที่ตนรับผิดชอบ 
- ตรวจทานความถูกต้องของงานอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้งานมีความถูกต้องสูงสุด 
- ลดข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นแล้วจากความไม่ตั้งใจ 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ระดับ ค าอธิบาย 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และดูแลความถูกต้องของงานทั้งของตนและผู้อื่น (ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ตน) 
- ตรวจสอบความถูกต้องโดยรวมของงานของตนเอง เพื่อมิให้มีข้อผิดพลาดประการใดๆ เลย 
- ตรวจสอบความถูกต้องโดยรวมของงานผู้อื่น (ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องภายในหน่วยงานหรือ
องค์กร) โดยอิงมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และก ากับตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด 
- ตรวจสอบว่าผู้อื่นปฏิบัติตามขั้นตอนการท างานที่วางไว้หรือไม่ให้ความเห็นและชี้แนะให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการท างานที่วางไว้ เพื่อความถูกต้องของงาน 
- ตรวจสอบความก้าวหน้าและความถูกต้อง/คุณภาพของผลลัพธ์ของโครงการตามก าหนดเวลาที่วางไว้  
- ระบุข้อบกพร่องหรือข้อมูลที่ขาดหายไป และก ากับดูแลให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือผลงานที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้างความชัดเจนของความถูกต้องและคุณภาพของขั้นตอนการท างานหรือ
ผลงานหรือโครงการโดยละเอียด 
- สร้างความชัดเจนของความถูกต้องและคุณภาพของขั้นตอนการท างานหรือผลงานหรือโครงการโดยละเอียด
เพื่อควบคุมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขั้นตอนการท างานที่วางไว้อย่างถูกต้องและเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้  
- สร้างระบบและวิธีการที่สามารถก ากับตรวจสอบความก้าวหน้าและความถูกต้อง/คุณภาพของผลงานหรือ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผู้อื่น หรือหน่วยงานอื่น ได้อย่างสม่ าเสมอ 

จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Responsibility-ER) 

ค าจ ากัดความ การมีจิตสานึก ตระหนัก ให้ความส าคัญ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความมุ่งมั่น 
และทุ่มเทที่จะอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนให้น่าอยู่ ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเต็มที่เพื่อเกิดประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 แสดงความสนใจ ตระหนัก และเห็นความส าคัญ ประโยชน์ของก ารอนุรักษ์ และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

- ตระหนัก หรือมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อมตามนโยบายขององค์กรที่ก าหนดไว้  
- เห็นความส าคัญและประโยชน์ของกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมขององค์กร  
- เห็นคุณค่าและความจ าเป็นของการอนุรักษ์ และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และแสวงห าโอกาสในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม  
- แสวงหาโอกาส และเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน  องค์กร ชุมชน 
หรือสังคม 
- ให้ความร่วมมือ เข้าร่วม หรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
หรือหน่วยงานต่างๆ อย่างเต็มใจ และปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดด้านการอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้     
น่าอยู่ และปลอดภัย 
- อาสาและแสดงความภาคภูมิใจและความพึงพอใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมหรือเพื่อสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร (โดยไม่ต้องร้องขอ) 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ระดับ ค าอธิบาย 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความส าคัญประโยชน์ของกิจกรรม 
โครงการ หรือนโยบายด้านก ารอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม  
- กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความส าคัญและประโยชน์ของกิจกรรม โครงการ หรือนโยบายเพื่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม หรือด้านการอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดูแลรักษาชุมชน หรือสังคมให้น่าอยู่ 
เพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจอย่างแท้จริง 
- พัฒนา และปรับปรุงระบบ วิธีการ และแนวทางการด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือ
การอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาชุมชน หรือสังคมในเชิงสร้างสรรค์  
- เป็นก าลังส าคัญในการผลักดันให้เกิดกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือการอนุรักษ์และการ
รักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาชุมชน หรือสังคมขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศรัทธา และสนับสนุนกิจกรรม โครงการ หรือนโยบายเพื่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อมอยา่งเต็มศักยภาพ 
- ยืนหยัด สนับสนุนการตัดสินใจที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไทย หรือสิ่งแวดล้อมโดยรวม ถึงแม้จะคนส่วน
ใหญ่จะไม่สนับสนุน หรืออาจจะต้องท าให้หน่วยงานของตนต้องเสียประโยชน์ในระยะสั้น 
- สื่อสาร และถ่ายทอดวิสัยทัศน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานด้วยวิธีสร้างแรงบันดาลใจ และความร่วม
แรงร่วมใจให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
- คิดนอกกรอบ น าเสนอความคิดใหม่เพื่อใช้ก าหนดนโยบายด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อ
สังคมไทยหรือสิ่งแวดล้อมโดยรวม อย่างที่ไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเป็นผู้น าที่มีบทบาทส าคัญในงานเพ่ือสังคม และสิ่งแวดล้อม 
- มีบทบาทส าคัญในงานเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นประโยชน์เพื่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กรมีความมุ่งมั่น ยึดมั่น และรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคมไทย และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  
- เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี 
(Role Model) ในองค์กรด้านการพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยให้น่าอยู่ 

ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ 
(Communication & Influencing-CI) 

ค าจ ากัดความ การใช้วาทศิลป์และกลยุทธ์ต่างๆ ในการสื่อสาร เจรจา โน้มน้าวเพื่อให้ผู้อื่นด าเนินการใดๆ ตามที่ตนหรือ
หน่วยงานประสงค์ 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 น าเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา 

- น าเสนอข้อมูล อธิบาย ชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ฟังอย่างตรงไปตรงมาโดยอิงข้อมูลที่มีอยู่ แต่อาจยังมิได้มีการปรับ
ใจความและวิธีการให้สอดคล้องกับความสนใจและบุคลิกลักษณะของผู้ฟัง 
- เห็นคุณค่าและความจาเป็นของการอนุรักษ์ และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเจรจาโน้มน้าวใจโดยอาศัยหลักการและเหตุผล 
- เตรียมการน าเสนอข้อมูลเป็นอย่างดี และใช้ความพยายามเจรจาโน้มน้าวใจโดยยกหลักการและเหตุผล           
ที่เก่ียวข้องมาประกอบการน าเสนออย่างมีขั้นตอน 
- ใช้ความพยายามเจรจาโน้มน้าวใจโดยยกหลักการและเหตุผลที่เกี่ยวข้องมาอธิบายประกอบการน า เสนออย่างมี
ขั้นตอน 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ระดับ ค าอธิบาย 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเจรจาต่อรองหรือน าเสนอข้อมูลโดยปรับสารให้สอดคล้องกับผู้ฟังเป็นส าคัญ 
- ประยุกต์ใช้ความเข้าใจ ความสนใจของผู้ฟังให้เป็นประโยชน์ในเจรจาเสนอข้อมูล น าเสนอหรือเจรจาโดย
คาดการณ์ถึงปฏิกิริยา ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ฟังเป็นหลัก 
- สามารถนาเสนอทางเลือกหรือให้ข้อสรุปในการเจรจาอันเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใช้กลยุทธ์การสื่อสารจูงใจทางอ้อม 
- ใช้ความเข้าใจบุคคลหรือองค์กรให้เป็นประโยชน์โดยการน าเอาบุคคลที่สามหรือผู้เชี่ยวชาญมาสนับสนุนให้การ
เจรจาโน้มน้าวจูงใจประสบผลส าเร็จหรือมีน้าหนักมากยิ่งขึ้น 
- ใช้ทักษะในการโน้มน้าวใจทางอ้อม เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ดังประสงค์โดยค านึงถึงผลกระทบและความรู้สึกของ
ผู้อื่นเป็นส าคัญ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนในการจูงใจ 
- สร้างกลุ่มแนวร่วมเพื่อสนับสนุนให้การเจรจาโน้มน้าวใจมีน้าหนักและสัมฤทธิ์ผลได้ดียิ่งขึ้น 
- ประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยามวลชนหรือจิตวิทยากลุ่มให้เป็นประโยชน์ในการเจรจาโน้มน้าวจูงใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
(Creating Local Benefits-CLB) 

ค าจ ากัดความ ความสามารถในการคิดค้น ออกแบบ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่แปลกและแตกต่างไปจากเดิม โดยการมุ่งเน้น
พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในระยะยาว และยั่งยืนให้แก่ประชาชน พื้นที่ หรือท้องถิ่น          
ที่รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 ตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์ของการพัฒนาและการสรา้งสรรค์สิ่งต่ างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่

ประชาชน พื้นที่ หรือท้องถิ่นทีร่ับผิดชอบ 
- ตระหนักถึงความส าคัญ ความจ าเป็น และประโยชน์ของการพฒันา และการสรา้งสรรค์สิ่งตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์
ให้แก่ประชาชน พื้นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 
- หมั่นแสวงหาช่องทาง และโอกาสอย่างสม่ าเสมอในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการสร้างสรรค์
ประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ประชาชน พื้นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และกล้าเสนอความคิดเห็นใหม่ และเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการ
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่ างๆ ให้แก่ประช าชน พื้นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 
- กล้าน าเสนอความคิดเห็น แนวทาง และวิธีการที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ แตกต่าง และหลากหลายที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาและการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ประชาชน พื้นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 
- เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ประชาชน พื้นที่ หรือ
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และพัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประชาชน พื้นที ่หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
ในระยะสั้น 
- พัฒนา และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ให้กับพื้นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบในระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
หรือยกระดับคุณภาพของพื้นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบให้เพิ่มสูงขึ้น เช่น ระบบสาธารณูปโภค การศึกษา 
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การพัฒนา/การส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 
- ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงกระบวนการ หรือวิธีการใหม่ๆ ในพัฒนา และการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ให้กับพื้นที่ 
หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบเพื่อให้ประชาชน พื้นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบได้รับประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ระดับ ค าอธิบาย 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และพัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประชาชน พื้นที่ หรือท้องถิ่น     
ที่รับผิดชอบในระยะกลาง 
- พัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับประชาชน พ้ืนที ่หรือท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบในระยะกลาง โดยต่อยอด
จุดแข็ง ลดจุดอ่อน และสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added)ให้แก่ประชาชน พ้ืนที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
อย่างแท้จริง 
- คิดนอกกรอบ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หรือน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ประชาชน พ้ืนที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ และสร้างความได้เปรียบ (Advantage) 
ของพ้ืนที ่หรือท้องถิน่ที่รับผิดชอบ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประชาชน พื้นที่ หรือท้องถิ่น     
ที่รับผิดชอบในระยะยาว  
- พัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ประชาชน พ้ืนที ่
หรือท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบ จนได้รับการยกย่องและเป็นต้นแบบที่ดีแก่พ้ืนที่หรือท้องถิ่นอ่ืนๆ 
- ศึกษาศักยภาพของประชาชน พ้ืนที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบในปัจจุบัน รวมทั้งประเมินศักยภาพ        
ในอนาคต เพ่ือพัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์อย่างยั่งยืนและระยะยาว ให้แก่ประชาชน พ้ืนที่ หรือ
ท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบ 

 


