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กำรกำกับติดตำมอย่ำงสมำ่ เสมอ
(Monitoring and Overseeing- MO)
คำจำกัดควำม: เจตนาที่จะกากับดูแล และติดตามการดาเนิ นงานต่างๆ ของผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่กาหนดไว้ โดยอาศัยอานาจตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือตามตาแหน่ งหน้าที่ที่มีอยูอ่ ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งประโยชน์ของหน่ วยงาน องค์กร หรือประเทศชาติเป็ นสาคัญ

ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: ตระหนัก เห็นควำมสำคัญ และประโยชน์ของกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของผูอ้ ื่น
• ตระหนัก เห็นความสาคัญ ความจาเป็ น และประโยชน์ของการกากับติดตามการดาเนิ นงานต่างๆ ของผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้องในงาน เพื่อให้ผอ
ู ้ ื่นปฏิ บตั ิตามมาตรฐาน กฎระเบียบ
หรือข้อบังคับที่กาหนดไว้ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดาเนิ นงานของตนเอง หน่ วยงาน หรือองค์กร
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และกระตือรือร้นในกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของผูอ้ ื่น
• แสดงพฤติกรรมกระตือรือร้นในการกากับติดตามการดาเนิ นงานของผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้องในงาน เพื่อให้ผอ
ู ้ ื่นปฏิบตั ิตามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่กาหนดไว้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดาเนิ นงานของตนเอง หน่ วยงาน หรือองค์กร และสามารถระบุความเป็ นไป หรือความก้าวหน้าในการดาเนิ นงานต่างๆ ของผูอ้ ื่นได้
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของผูอ้ ื่นอย่ำงสมำ่ เสมอ
• ดาเนิ นการกากับติดตามการดาเนิ นงานต่างๆ ของผูอ้ ื่นอย่างสมา่ เสมอ และเป็ นระยะ และสามารถวิเคราะห์ และระบุขอ้ มูล ข้อเท็จจริง สาเหตุ สิ่งผิดปกติ และความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้ นได้อย่างถูกต้อง เพื่อนาไปสู่การดาเนิ นการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับ มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่กาหนดไว้
• ปรับสถานการณ์ กระบวนการ หรือวิธีการต่างๆ เพื่อจากัดทางเลือกของผูอ้ ื่น หรือเพื่อบีบคั้นให้ผอ
ู ้ ื่นปฏิบตั ิในกรอบที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบปฏิบตั ิที่กาหนดไว้
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกำกับติดตำม และตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของผูอ้ ื่นอย่ำงใกล้ชิด
• สารวจ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการดาเนิ นงานต่างๆ ของผูอ้ ื่นอย่างใกล้ชิดและในเชิงลึก รวมทั้งวิเคราะห์ ประมวล วิจยั และสรุปผลการดาเนิ นการ การตอบสนอง และ
การให้บริการต่างๆ ที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่กาหนดไว้
• หมัน
่ ควบคุม ตรวจตรา และตรวจสอบความถูกต้องของการดาเนิ นงานต่างๆ ในทุกขัน้ ตอนอย่างละเอียดของผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้องในงานให้เป็ นไปตามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือ
ข้อบังคับที่กาหนดไว้
• ออกคาเตือน (โดยชัดแจ้งว่าจะเกิดอะไรขึ้ นหากผูอ้ ื่นไม่ปฏิบต
ั ิตามมาตรฐานที่กาหนดไว้หรือกระทาการละเมิดกฎหมาย) และสัง่ การให้ปรับปรุงการดาเนิ นงานต่างๆ ในเชิง
ปริมาณหรือคุณภาพให้ถูกต้องตามมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่กาหนดไว้
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และจัดกำรกับกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ที่ไม่ดี ไม่ถกู ต้อง หรือสิ่งผิดกฎหมำยอย่ำงเด็ดขำดตรงไปตรงมำ
• ดาเนิ นการอย่างตรงไปตรงมา หรือใช้วิธีเผชิญหน้าอย่างเด็ดขาดเมื่อผูอ้ ื่นหรือหน่ วยงานภายใต้การกากับดูแลมีการดาเนิ นงานต่างๆ ที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือทาผิดกฎหมาย
อย่างร้ายแรง
• กาหนด หรือปรับมาตรฐาน ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แตกต่าง ท้าทาย หรือสูงขึ้ น (เมื่อสภาวแวดล้อมเปลี่ยนไป) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการพัฒนา
ความสามารถให้สงู ขึ้ น
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กำรแก้ไขปั ญหำแบบมืออำชีพ
(Professional Problem Solving – PPS)
คำจำกัดควำม: ความสามารถในวิเคราะห์ปัญหาหรือเล็งเห็นปั ญหา พร้อมทั้งลงมือจัดการกับปั ญหานั้นๆ อย่างมีขอ้ มูล มีหลักการ และสามารถนาความ
เชี่ยวชาญ หรือแนวคิดในสายวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: ติดตำมหำควำมรูแ้ ละแนวคิดใหม่ๆ ในสำยวิชำชีพ เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์และแก้ไขปั ญหำระยะสั้นที่เกิดขึ้ น
• กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรูห
้ รือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือในงานของหน่ วยงาน เพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปั ญหา
• ใช้ความรูใ้ นสายอาชีพของตนในการลงมือแก้ไข เมื่อเล็งเห็นปั ญหาหรืออุปสรรคโดยไม่รอช้า
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และวิเครำะห์และตัดสินใจอย่ำงมีขอ้ มูลและเหตุผลในกำรจัดกำรปั ญหำที่เกิดขึ้ น
• วิเคราะห์ขอ้ มูล และหาเหตุผลตามแนวคิด และหลักการในวิชาชีพ เพื่อตัดสินใจดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้ นอย่างมีประสิทธิ ภาพสูงสุด
• พลิกแพลงหรือประยุกต์แนวทางในการแก้ปัญหา โดยอ้างอิงจากข้อมูล หลักการ และแนวคิดในสายวิชาชีพ หรือประสบการณ์ในการทางาน
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวิเครำะห์ปัญหำที่ผ่ำนมำ และวำงแผนล่วงหน้ำอย่ำงเป็ นระบบ เพื่อป้ องกันหรือหลีกเลี่ยงปั ญหำ
• วิเคราะห์ขอ้ มูล ปั ญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบด้าน (โดยอาศัยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สงั ่ สมมาในสายอาชีพ) รวมทั้งวางแผน และ
คาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้ นอย่างเป็ นระบบ เพื่อป้ องกันและหลีกเลี่ยงปั ญหาที่อาจเกิดขึ้ น
• วางแผน และทดลองใช้วิธีการ องค์ความรู ้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสายอาชีพ ในการป้ องกัน หลีกเลี่ยงหรือแก้ไขปั ญหาให้เกิดขึ้ นในหน่ วยงานหรือองค์กร
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และผสมผสำนแนวคิดในเชิงสหวิทยำกำรเพื่อหลีกเลี่ยง ป้ องกันหรือแก้ไขปั ญหำทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
• วิเคราะห์ และผสมผสานศาสตร์หลายๆ แขนง (โดยอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่ท้งั กว้างและลึก รวมทั้งความสามารถพิเศษ (Charisma)) เพื่อ
แก้ไขปั ญหาซึ่งมีความซับซ้อนในระยะสั้นและเตรียมการป้ องกันหรือหลีกเลี่ยงปั ญหาในระยะยาวได้
• คิดนอกกรอบ ริเริ่มโครงการ หรือกระบวนการทางานต่างๆ ในลักษณะบูรณาการหลายหน่ วยงาน/หลายวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปั ญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นใน
อนาคต
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลี่ยนหรือสร้ำงควำมเชี่ยวชำญในสำยอำชีพ/สหวิทยำกำร เพื่อแก้ไขและหลีกเลี่ยงปั ญหำอย่ำง
ยั ่งยืน
• ปรับเปลี่ยน (Reshape) องค์กรให้มีการบูรณาการในเชิงวิชาชีพ หรือให้มีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถแก้ไข ป้ องกันและ
หลีกเลี่ยงปั ญหาที่มีผลกระทบสูงหรือมีความซับซ้อนสูงขององค์กรได้อย่างยัง่ ยืน
• เป็ นผูน
้ าที่ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสายอาชีพที่สามารถป้ องกัน และหลีกเลี่ยงปั ญหาที่มีผลกระทบเชิงนโยบาย และกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด หรือสามารถแก้ไขปั ญหาที่มีผลกระทบ แปรวิกฤติให้เป็ นโอกาส และเกิดประโยชน์อย่างยัง่ ยืนแก่องค์กรในระยะยาว
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กำรแก้ปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
(Problem Solving and Proactiveness- PSP)
คำจำกัดควำม: การตระหนักหรือเล็งเห็นโอกาสหรือปั ญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้ นในอนาคต และวางแผน ลงมือกระทาการเพื่อเตรียมใช้ประโยชน์จากโอกาส
หรือป้ องกันปั ญหา ตลอดจนพลิกวิกฤติต่างๆ ให้เป็ นโอกาส
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: กำรตอบสนองได้อย่ำงรวดเร็ว และเด็ดเดี่ยวในเหตุวิกฤติ หรือสถำนกำรณ์จำเป็ น
• ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และเด็ดเดี่ยวเมื่อมีเหตุวิกฤติหรือในสถานการณ์ที่จาเป็ นเพื่อให้ทน
ั ต่อความเร่งด่วนของสถานการณ์น้ันๆ
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตระหนักถึงปั ญหำหรือโอกำสและลงมือกระทำกำรโดยไม่รีรอ
• ตระหนักถึงปั ญหาหรือโอกาสในขณะนั้นและลงมือกระทาการโดยไม่รีรอให้สถานการณ์คลี่คลายไปเอง หรือปล่อยโอกาสหลุดลอยไป อีกทั้งรูจ้ ก
ั พลิกแพลง
วิธีการ กระบวนการต่างๆ เพื่อให้สามารถแก้ไขปั ญหา หรือใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเล็งเห็นโอกำสหรือปั ญหำที่อำจเกิดขึ้ นได้ในระยะใกล้ (ประมำณ 1-3 เดือนข้ำงหน้ำ)
• คาดการณ์และเล็งเห็นปั ญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้ นในระยะเวลา 1-3 เดือนถัดจากปั จจุบน
ั และลงมือกระทาการล่วงหน้าเพื่อป้ องกันปั ญหา หรือสร้าง
โอกาสในสถานการณ์น้ันๆ อีกทั้งเปิ ดกว้างรับฟั งแนวทางและความคิดหลากหลายอันอาจเป็ นประโยชน์ต่อการป้ องกันปั ญหา
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเล็งเห็นโอกำสหรือปั ญหำที่อำจเกิดขึ้ นได้ในระยะกลำง (ประมำณ 4-12 เดือนข้ำงหน้ำ)
• คาดการณ์และเล็งเห็นปั ญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้ นในระยะเวลา 4-12 เดือนถัดจากปั จจุบน
ั และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อป้ องกันปั ญหา หรือสร้างโอกาส
ในสถานการณ์น้ันๆ ตลอดจนทดลองและเสาะหาวิธีการ แนวคิดใหม่ๆ ที่อาจเป็ นประโยชน์ในการป้ องกันปั ญหาและสร้างโอกาสในอนาคต
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมกำรล่วงหน้ำเพื่อป้ องกันปั ญหำและสร้ำงโอกำสในระยะยำว
• คาดการณ์และเล็งเห็นปั ญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้ นในระยะยาวและเตรียมการล่วงหน้าเพื่อป้ องกันปั ญหา หรือสร้างโอกาส อีกทั้งกระตุน
้ ให้ผูอ้ ื่นเกิดความ
กระตือรือร้นต่อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเพื่อสร้างโอกาสให้องค์กรในระยะยาว
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กำรค้นหำและกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
(Information Seeking and Management– ISM)
คำจำกัดควำม: ความสามารถในการสืบเสาะ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเฉพาะเจาะจง การไขปมปริศนาโดยซักถามโดยละเอียด หรือแม้แต่การหาข่าวทัว่ ไปจาก
สภาพแวดล้อมรอบตัวโดยคาดว่าอาจมีขอ้ มูลที่จะเป็ นประโยชน์ต่อไปในอนาคต และนาข้อมูลที่ได้มานั้นมาประมวลและจัดการอย่างมีระบบ คุณลักษณะนี้ อาจ
รวมถึงความสนใจใคร่รเู ้ กี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความเป็ นมา ประเด็น ปั ญหา หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นต่องานในหน้าที่

ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: หำข้อมูลในระดับต้นและแสดงผลข้อมูลได้
• สามารถหาข้อมูลโดยการถามจากผูท
้ ี่เกี่ยวข้องโดยตรง การใช้ขอ้ มูลที่มีอยู่ หรือหาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้วและสรุปผลข้อมูลเพื่อแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น กราฟ รายงาน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใช้วิธีกำรสืบเสำะหำข้อมูลเพื่อจับประเด็นหรือแก่นควำมของข้อมูลหรือปั ญหำได้
• สามารถสืบเสาะปั ญหาหรือสถานการณ์อย่างลึกซึ้ งกว่าการตั้งคาถามตามปรกติธรรมดา หรือสืบเสาะจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้มาซึ่ งแก่นหรือประเด็นของ
เนื้ อหา และนาแก่นหรือประเด็นเหล่านั้นมาจัดการวิเคราะห์ ประเมินผลให้เกิดข้อมูลที่ลึกซึ้ งมากที่สุด
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และหำข้อมูลในเบื้ องลึก (Insights)
• ค้นหาหรือสอบถามเจาะลึกอย่างต่อเนื่ อง (เช่น จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิ ตยสาร ระบบสืบค้นโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหล่งข่าวต่างๆ)
เพื่อให้เข้าใจถึงมุมมองทัศนะความคิดเห็นที่แตกต่าง ต้นตอของสถานการณ์ ปั ญหา หรือโอกาสที่ซ่อนเร้นอยูใ่ นเบื้ องลึก และนาความเข้าใจเหล่านั้นมา
ประเมินผล และตีความเป็ นข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานสูงสุด
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบค้นข้อมูลอย่ำงเป็ นระบบให้เชื่อมต่อข้อมูลที่ขำดหำยไปหรือคำดกำรณ์ได้อย่ำงมี นยั สำคัญ
• จัดทาการวิจยั โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยูห
่ รือสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่แปลกใหม่แตกต่างจากปรกติธรรมดาทัว่ ไปอย่างเป็ นระบบหรือเป็ นไปตามหลักการ
ทางสถิติ และนาผลที่ได้น้ันมาเชื่อมต่อข้อมูลที่ขาดหายไป หรือพยากรณ์หรือสร้างแบบจาลอง (model) หรือสร้างระบบ (system formula) ได้อย่างถูกต้อง
และเป็ นระบบ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวำงระบบกำรสืบค้น เพื่อหำข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง
• วางระบบการสืบค้น เพื่อให้มีขอ้ มูลที่ทน
ั เหตุการณ์ป้อนเข้ามาอย่างต่อเนื่ องและสามารถออกแบบ เลือกใช้ หรือประยุกต์วิธีการในการจัดทาแบบจาลองหรือ
ระบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีนัยสาคัญ
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กำรควบคุมและจัดกำรสถำนกำรณ์อย่ำงสร้ำงสรรค์
(Controlling and Managing Situation- CMS)
คำจำกัดควำม: ความสามารถในการควบคุม และบริหารจัดการอารมณ์ ความรูส้ ึกของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แม้ว่าอยูใ่ นเหตุการณ์ที่วิกฤติ คับ ขัน และยากลาบาก
โดยมีเจตนาที่จะให้บุคคลรอบข้างมีอารมณ์และความรูส้ ึกที่เป็ นปกติเช่นกัน นอกจากนั้นยังเป็ นความสามารถในการควบคุม และจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นได้เหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และดาเนิ นการให้ความช่วยเหลือ บริการ บรรเทาทุกข์ หรือการดาเนิ นการต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและเป็ นประโยชน์แก่ผูบ้ ริการ ประชาชน หรือผูอ้ ื่น โดย
มีพนฐานของความมี
ื้
จิตใจที่เป็ นกุศล (จิตสาธารณะ) เห็นความสุขของผูบ้ ริการ ประชาชน หรือผูอ้ ื่นเป็ นที่ต้งั มากกว่าสิ่งอื่นใด
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: ควบคุมอำรมณ์ และควำมรูส้ ึกตนเองได้อย่ำงเหมำะสมกับเหตุกำรณ์ยำกลำบำก วิกฤต หรือเหตุกำรณ์ไม่ปกติตำ่ งๆ ที่เกิดขึ้ น
• ควบคุมอารมณ์และความรูส้ ึกของตนเองได้อย่างเหมาะสม (โดยไม่แสดงอาการตื่นตระหนก ตกใจ หรือเสียใจ) กับสถานกาณ์ที่เกิดขึ้ นโดยฉพาะสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น
เหตุการณ์คบั ขัน ยากลาบาก หรือเหตุการณ์รา้ ยแรงต่างๆ เป็ นต้น เพื่อป้ องกันมิให้บุคคลรอบข้างเกิดอารมณ์หรือมีความรูส้ ึกร่วมด้วย
• ใส่ใจกับสภาพแวดล้อม สัญญาณทางกายภาพ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้ นเฉพาะหน้า และพยายามควบคุมอารมณ์ ความรูส้ ึก และปฏิกิริยาของตนให้อยูภ
่ าวะปกติได้
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีควำมอดทนต่อเหตุกำรณ์ยำกลำบำก วิกฤต หรือเหตุกำรณ์ไม่ปกติตำ่ งๆ ที่เกิดขึ้ น และ/หรือจัดกำรอำรมณ์และควำมรูส้ ึก
ของผูอ้ ื่นให้เป็ นปกติได้
• มีความอดทนต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้ น เช่น เหตุการณ์ที่มีความยากลาบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอน
ั ไม่ปกติต่างๆ เป็ นต้น โดยไม่แ สดงความย่อท้อ หรือความไม่พอใจต่อ
ความยากลาบากนั้นๆ
• ไม่บ่ายเบี่ยง หรือหลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์ที่มีความยากลาบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอน
ั ไม่ปกติต่างๆ แต่เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มใจ และตั้งใจ โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้การ
ดูแล ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ผรู ้ บั บริการ ประชาชน หรือผูอ้ ื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
• บริหารจัดการ หรือควบคุมอารมณ์และความรูส้ ึกของผูร้ บ
ั บริการ ประชาชน หรือผูอ้ ื่นให้เป็ นปกติได้ เช่น ปลอบใจ โน้มน้าวจูงใจ หรือให้คาแนะนาต่างๆ เป็ นต้น เมื่ออยูใ่ น
เหตุการณ์ที่มีความยากลาบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอนั ไม่ปกติต่างๆ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และจัดกำรสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้ นได้อย่ำงเหมำะสมและให้ควำมช่วยเหลือได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผูร้ บั บริกำร ประชำชน
หรือผูอ้ ื่น
• ควบคุม ดูแล และจัดการสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้ น เช่น เหตุการณ์ที่มีความยากลาบาก วิกฤติ คับขัน หรือเหตุอน
ั ไม่ปกติ ต่างๆ เป็ นต้น ได้อย่างเหมาะสม
• ให้การดูแล ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ผรู ้ บ
ั บริการ ประชาชน หรือผูอ้ ื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และสอดคล้องความต้องการของผูร้ บั บริการ
ประชาชน หรือผูอ้ ื่น
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และให้บริกำร ควำมช่วยเหลือ และดำเนินกำรต่ำงๆ ด้วยจิตกุศลให้ผรู ้ บั บริกำร ประชำชน หรือผูอ้ ื่นมีควำมสุข และได้รบั
ประโยชน์อย่ำงสูงสุด
• ให้บริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และดาเนิ นการต่างๆ แก่ผรู ้ บ
ั บริการ ประชาชน หรือผูอ้ ื่น (ที่มีความเดือดร้อด) ด้วยจิตกุศล (จิตสาธารณะ) แม้ว่าตนเองจะต้องประสบ
กับความยากลาบาก อุปสรรค หรือสูญเสียประโยชน์บางอย่าง โดยมีความมุ่งหวังให้ผรู ้ บั บริการ ประชาชน หรือผูอ้ ื่นมีความสุข และได้รบั ประโยชน์อย่างสูงสุด
• ติดตาม และประเมินผลการให้บริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และดาเนิ นการต่างๆ แก่ผรู ้ บ
ั บริการ ประชาชน หรือผูอ้ ื่นอย่างใกล้ชิด ต่ อเนื่ อง และสมา่ เสมอ เพื่อให้แน่ ใจ
ว่าสามารถให้บริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และดาเนิ นการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องความต้องการ และได้รบั ประโยชน์อ ย่างสูงสุด
• เสียสละ และอุทิศประโยชน์ส่วนตัว และความสะดวกสบายต่างๆ เพื่อให้บริการ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และดาเนิ นการต่างๆ แก่ผรู ้ บ
ั บริ การ ประชาชน หรือผูอ้ ื่นโดยไม่
หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้ น
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเสียสละประโยชน์บำงส่วนขององค์กร เพื่อให้ผรู ้ บั บริกำร ประชำชน หรือผูอ้ ื่นได้รบั ประโยชน์อย่ำงสูง สุด
• เสียสละ และอุทิศประโยชน์บางส่วนขององค์กร เพื่อให้ผรู ้ บ
ั บริการ ประชาชน หรือผูอ้ ื่นได้รบั ประโยชน์อย่างสูงสุด และสอดคล้องความต้อ งการอย่างแท้จริง
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กำรคิดวิเครำะห์
(Analytical Thinking- AT)
คำจำกัดควำม: ความสามารถในการทาความเข้าใจในสถานการณ์ ประเด็น ปั ญหา โดยคิดวิเคราะห์ออกเป็ นส่วนย่อยๆ เป็ นรายการ หรือเป็ นขั้ นตอน และ
เห็นความสัมพันธ์ของสถานการณ์ ประเด็น หรือปั ญหาที่เกิดขึ้ นโดยรูถ้ ึงสาเหตุ และผลกระทบของสถานการณ์ ประเด็น หรือปั ญหาที่อาจเกิดขึ้ นได้
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: แตกและแยกแยะปั ญหำ แนวคิด ประเด็น สถำนกำรณ์ หลักกำร ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็ นประเด็นย่อยๆ
• แยกแยะหรือแตกปั ญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็ นประเด็นย่อยๆ โดยยังไม่คานึ งถึงลาดับความสาคัญ
• จัดทาและระบุรายการหรือปั ญหา แนวคิด ประเด็น สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎีต่างๆ เป็ นข้อๆ แต่อาจยังไม่ได้จด
ั ลาดับก่อนหลัง
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดลำดับควำมสำคัญของประเด็น ปั ญหำ แนวคิด ประเด็น สถำนกำรณ์ หลักกำร ทฤษฎี ฯลฯ ได้
• แยกแยะหรื อ แตกปั ญ หา แนวคิ ด ประเด็ น สถานการณ์ หลัก การ ทฤษฎี ฯลฯ ออกเป็ นประเด็ น ย่อ ยๆ และจัด เรี ย งงาน กิ จ กรรมต่ า งๆ ตามล าดับ
ความสาคัญก่อนหลังเพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นการต่อไปตามความเร่งด่วนหรือความจาเป็ น
• เข้าใจและระบุขน
้ั ตอน ลาดับก่อนหลังของประเด็นต่างๆ ได้ ตั้งข้อสังเกต ระบุขอ้ บกพร่องของขั้นตอนงานได้อนั เป็ นผลจากความเข้าใจในลาดับความสาคัญ
หรือลาดับก่อนหลังของสิ่งต่างๆ
ระดับที่ 3: แสดงวำมสำมำรถระดับที่ 2 และเข้ำใจและเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์เบื้ องต้นของปั ญหำ แนวคิด ประเด็น สถำนกำรณ์ หลักกำร ทฤษฎี
ฯลฯ ได้
• เชื่อมโยงความสัมพันธ์อย่างง่ายๆ ระหว่างเหตุและผลที่ก่อให้เกิดเป็ นปั ญหาได้
• ระบุได้วา่ อะไรเป็ นเหตุเป็ นผลแก่กน
ั ในสถานการณ์หนึ่ งๆ หรือแยกแยะข้อดีขอ้ เสียของประเด็นต่างๆ ได้
• อธิบายเหตุผลความเป็ นมา แยกแยะข้อดี และข้อเสียของปั ญหา สถานการณ์ ฯลฯ เป็ นประเด็นต่างๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้ำใจและเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปั ญหำ แนวคิด ประเด็น สถำนกำรณ์ หลั กกำร ทฤษฎี
ฯลฯ ได้
• แยกแยะและเชื่อมโยงประเด็น ปั ญหา หรือปั จจัยต่างๆ ที่ซบ
ั ซ้อนได้ในหลายๆ แง่มุม เช่น เหตุ ก. นาไปสู่ เหตุ ข. เหตุ ข. นาไปสู่เหตุ ค. และนาไปสู่เหตุ ค.
ฯลฯ
• แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของประเด็น ปั ญหาที่มีเหตุ ปัจจัยเชื่อมโยงซับซ้อนเป็ นรายละเอียดในชั้นต่างๆ อีกทั้งวิเคราะห์ว่าแง่มุ มต่างๆ ของปั ญหาหรือ
สถานการณ์หนึ่ งๆ สัมพันธ์กนั อย่างไร คาดการณ์วา่ จะมีโอกาส หรืออุปสรรคอะไรบ้าง
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้เทคนิคและควำมรูเ้ ฉพำะด้ำนในกำรคิดวิเครำะห์
• ประยุ กต์ใช้ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ เทคนิ คเฉพาะด้าน เช่น หลักสถิ ติข้น
ั สูง ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการมาวิเคราะห์
ประเด็น หรือปั ญหาต่างๆ ในงานอันทาให้ได้ขอ้ สรุปหรือคาตอบที่ไม่อาจบรรลุได้ดว้ ยวิธีปรกติธรรมดาทัว่ ไป
• วิเคราะห์ปัญหาในแง่มุมที่ลึกซึ้ งถึงปรัชญาแนวคิดเบื้ องหลังของประเด็นหรือทางเลือกต่างๆ ที่ซบ
ั ซ้อนเหล่านั้น
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กำรบริหำรควำมเสีย่ ง
(Risk Management- RISK)
คำจำกัดควำม: ความสามารถในการระบุความเสี่ยง และหาวิธีการป้ องกันความเสี่ยง ตลอดจนระแวดระวัง ควบคุม และลดความเสี่ยงในทุกทางที่ อาจเกิดขึ้ น
เพื่อพิทกั ษ์ผลประโยชน์ให้แก่องค์กร และสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนและมีเสถียรภาพ
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: เห็นถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบุควำมเสี่ยงในหน่วยงำน
 ตระหนักและให้ความร่วมมือในการพิทก
ั ษ์ประโยชน์ และบริหารความเสี่ยงของหน่ วยงาน
 สามารถระบุความเสี่ยงของงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้
 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจในหน่ วยงานของตนได้
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และปรับปรุงงำนของตนให้พร้อมเผชิญควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ
• คานึ งถึงผลของความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้ น ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเตรียมการรับมือไว้ก่อน
• ศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านความรู ้ ทักษะ และเทคนิ คต่างๆ และนามาประยุกต์ใช้ในจัดทาแผนเพื่อป้ องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ นกับหน่ วยงาน
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และคำดกำรณ์ล่วงหน้ำและเตรียมรับมือกับควำมเสี่ยงอย่ำงสมำ่ เสมอซึ่งจะมีผลเสียต่อกำรทำงำน
• หมัน
่ คาดการณ์และหาแนวโน้ม ช่องโหว่ ข้อบกพร่อง ฯลฯ ทั้งจากปั จจัยภายในและภายนอกองค์กร อันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดาเนิ นงานใน
หน่ วยงาน และดาเนิ นการแก้ไข หรือเตรียมหาทางรับมือกับความเสี่ยงนั้น
• ติดตาม ประเมิน และปฏิบต
ั ิงานเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้ นอย่างสมา่ เสมอ
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรในภำพรวม
• ควบคุม บริหาร และกระจายความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์ของหน่ วยงาน/องค์กร เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีการดาเนิ นงานไปในทิศทางที่มีเสถียรภาพมัน
่ คง
• กาหนดวิธีการปฏิบต
ั ิในการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กรและสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือมาตรฐานสากล
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และแปรควำมเสี่ยงให้เป็ นโอกำสในกำรดำเนินงำน
• พิจารณาความเสี่ยงด้วยมุมมองใหม่ และหาวิธีแปรความเสี่ยงที่มีอยู่ หรือที่คาดการณ์ไว้ให้เป็ นโอกาสในการดาเนิ นงาน
• ใช้ความเสี่ยงทางการดาเนิ นงานขององค์กรเป็ นเหตุผล หรือแรงกระตุน
้ ผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็ นโอกาสใน
การแข่งขันขององค์กร
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กำรบริหำรทรัพยำกร
(Resource Management- RM)
คำจำกัดควำม: การตระหนักเสมอถึงความคุม้ ค่าระหว่างทรัพยากร (งบประมาณ เวลา กาลังคนเครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ) ที่ลงทุนไปหรือที่ใช้การปฏิบตั ิ
ภารกิจ (Input) กับผลลัพธ์ที่ได้ (Output) และพยายามปรับปรุงหรือลดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน เพื่อพัฒนาให้การปฏิบตั ิงานเกิดความคุ ม้ ค่าและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด อาจหมายรวมถึงความสามารถในการจัดความสาคัญในการใช้เวลา ทรัพยากร และข้อมูลอย่างเหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: ปฏิบตั งิ ำนโดยคำนึงถึงควำมคุม้ ค่ำและค่ำใช้จำ่ ยที่เกิดขึ้ น
• ตระหนักถึงความคุม
้ ค่าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้ นในการปฏิบตั ิงาน
• ปฏิบต
ั ิงานตามกระบวนการขัน้ ตอนที่กาหนดไว้ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรไม่เกินขอบเขตที่กาหนด
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และปฏิบตั งิ ำนโดยคำนึงถึงค่ำใช้จำ่ ยที่เกิดขึ้ น และมีควำมพยำยำมที่จะลดค่ำใช้จำ่ ยเบื้ องต้น
• ตระหนักและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นในการปฏิบต
ั ิงานโดยมีความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้ น
• จัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ทรัพยากรที่มีอยูอ
่ ย่างจากัดให้คุม้ ค่าและเกิดประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานอย่างสูงสุด
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกำหนดกำรใช้ทรัพยำกรให้สมั พันธ์กบั ผลลัพธ์ที่ตอ้ งกำร
• ประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการดาเนิ นงานที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้ น หรือมีการทางานที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้ น หรือมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง
• ระบุขอ้ บกพร่อง วิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสียของกระบวนการการทางานและกาหนดการใช้ทรัพยากรที่สม
ั พันธ์กบั ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการโดยมองผลประโยชน์ของ
องค์กรเป็ นหลัก
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเชื่อมโยงหรือประสำนกำรบริหำรทรัพยำกรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรที่คมุ ้
ค่ำสูงสุด
• เลือกปรับปรุงกระบวนการทางานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับหลายหน่ วยงาน และไม่กระทบกระบวนการทางานต่างๆ ภายใน องค์กร
• วางแผนและเชื่อมโยงภารกิจของหน่ วยงานตนเองกับหน่ วยงานอื่น (Synergy) เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกิดประโยชน์สูงสุด
• กาหนดและ/หรือสื่อสารกระบวนการการบริหารทรัพยากรที่สอดคล้องกันทัว่ ทั้งองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเสนอกระบวนกำรใหม่ๆ ในกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิง่ ขึ้ นเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั ่งยืน
• พัฒนากระบวนการใหม่ๆ โดยอาศัยวิสยั ทัศน์ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ต่างๆ มาประยุกต์ในกระบวนการทางาน เพื่อลดภาระการบริหารงานให้
สามารถดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
• สามารถเพิ่มผลผลิตหรือสร้างสรรค์งานใหม่ ที่โดดเด่นแตกต่างให้กบ
ั หน่ วยงาน และองค์กร โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
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กำรมุ่งควำมปลอดภัยและกำรระวังภัย
(Safety Mind- SM)
คำจำกัดควำม: ความมุ่งมัน่ ที่จะให้ความสาคัญกับความปลอดภัย การระวังภัย รวมทั้งการป้ องกันภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้ น โดยรับรูแ้ ละตระหนักถึงความสาคัญในการป้ องกันภัย เหตุอนั ตราย และสาธารณภัย
ต่างๆ ตั้งแต่การปฏิบตั ิตนในชีวติ ประจาวันทัว่ ไป รวมถึงการดาเนิ นกิจกรรมในการปฏิบตั ิงาน และตระหนักถึงความสาคัญในการช่วยเหลือ การบรรเทาทุกข์ การฟื้ นฟูผปู ้ ระสบภัยให้ได้รบั การดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุ นและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและการระวังภัยต่างๆ ให้เกิดขึ้ นในระดับหน่ วยงาน องค์กร ชุมชน และสั งคมในระยะยาว
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: ตระหนักถึงควำมสำคัญด้ำนควำมปลอดภัย และผลเสียของกำรเกิดเหตุอนั ตรำย สำธำรณภัย รวมถึงสำมำรถอธิบำยได้ถึงวิธีกำรจัดกำรเพื่อแก้ไข และกำรป้ องกันเหตุไม่ปลอดภัยต่ำงๆ
• ให้ความสนใจกับปั จจัยต่าง ๆ รอบตัว ที่อาจเป็ นต้นเหตุของการเกิดภัย และความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ รวมถึงสนใจในที่มาของเหตุการณ์ความไม่ ปลอดภัย/ปั ญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้ น โดยสามารถอธิบายถึง
สาเหตุของความไม่ปลอดภัยดังกล่าว
• รูว้ ิธีจด
ั การกับความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดภัย การป้ องกัน และวิธีแก้ไขปั ญหาความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อมิให้ภยั ลุกลามขยายวงกว้างจนกลายเป็ นปั ญหาสาธารณภัย
• ขวนขวายหาความรูเ้ พิ่มเติมเกี่ยวกับการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอันตราย สาธารณภัย รวมถึงความรูใ้ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาความไม่ปลอดภั ยต่าง ๆ
• เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้ การแลกเปลี่ยนความรู ้ และการรณรงค์เพื่อพฤติกรรมที่ปลอดภัยต่าง ๆ
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และแสดงออกให้เห็นถึงควำมเป็ นผูไ้ ม่ประมำท รอบคอบ ระแวดระวังภัย และควำมไม่ปลอดภัยต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้ น ทั้งกับตัวเองหรือผูร้ ่วมงำน และสำมำรถ
ประยุกต์ใช้ควำมรูแ้ ละทรัพยำกรที่มีอยูใ่ นกำรป้ องกันและแก้ไขปั ญหำควำมไม่ปลอดภัยได้
• กระทาการใดๆ ด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาท เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทั้งในการดาเนิ นกิจกรรมส่วนตัวในชีวต
ิ ประจาวัน และการปฏิบตั ิงาน
• โน้มน้าวชักชวนเพื่อนร่วมงานและผูเ้ กี่ยวข้องให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของความปลอดภัยอย่างแท้จริง ชี้ ให้เห็นถึงอันตรายและผลเสียของการกระทาที่ไม่ปลอดภัยที่อาจการลุกลามขยายวงกว้างจน
กลายเป็ นปั ญหาสาธารณภัย
• ชี้ แนะแนวทางการปฏิบต
ั ิแก่เพื่อนร่วมงานและผูเ้ กี่ยวข้องให้มีพฤติกรรมที่ปลอดภัย
• สามารถประยุกต์ใช้ความรูใ้ นการป้ องกันมิให้เกิดภัย รวมถึงประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทรัพยากรที่มีอยู่ในการแก้ไขปั ญหาความไม่ปลอดภัย เพื่ อมิให้ลุกลามขยายวงกว้างจนกลายเป็ นปั ญหาสาธารณภัย
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวิเครำะห์ สังเครำะห์ มองเห็นทำงเลือกในกำรนำวิธีกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยที่เหมำะสมมำปรับใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
• มองเห็นทางเลือกในการนาวิธีการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เหมาะสมมาปรับใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
• สามารถวิเคราะห์สภาพปั ญหาในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เป็ นอยู่ อธิบายให้ความเห็นต่างๆ ในประเด็นปั ญหาของการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระบบการบริหารจัดการในปั จจุบน
ั ได้อย่าง
ถูกต้อง
• หมัน
่ วิเคราะห์ และมองหาแนวโน้ม ช่องโหว่ ข้อบกพร่อง ฯลฯ ทั้งจากปั จจัยภายในและภายนอกองค์กร อันจะทาให้เกิดปั ญหากับการบริหารจัดการสาธารณภัย และดาเนิ นการแก้ไข หรือเตรียมหาทางรับมือ
กับปั ญหานั้น
• ติดตาม ประเมิน และปฏิบต
ั ิงานเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ความไม่ปลอดภัย/ปั ญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้ น ที่อาจเกิดขึ้ นอย่างสมา่ เสมอ
• สามารถจัดการกับปั ญหาสาธารณภัยประเภทต่างๆ ที่มีความซับซ้อนได้ ทั้งในแง่ของการป้ องกัน การช่วยเหลือ บรรเทา รวมถึงการฟื้ นฟู
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และพัฒนำกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยที่เหมำะสมและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
• สังเคราะห์องค์ความรูด
้ า้ นการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อให้ได้นวัตกรรมหรือรูปแบบในการบริหารจัดการสาธารณภัย ที่เหมาะสมต่อการนาไปใช้ในสถานการณ์ภยั ในพื้ นที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
• เสนอแนวทางปฏิบต
ั ิในการจัดการกับปั ญหาในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย และถ่ายทอดแบบอย่างที่ดีของการดาเนิ นงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ผรู ้ ่วมงานและผูเ้ กี่ยวข้องได้รบั ทราบ เพื่อ
มุ่งหวังให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถดาเนิ นการบริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
• มุ่งปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบ และวิธีการในการป้ องกัน ช่วยเหลือ บรรเทาและฟื้ นฟู ให้มีคุณภาพ เพื่อให้ได้สามารถดาเนิ นการเพื่ออสร้างความปลอดภัยให้กบ
ั องค์กร ชุมชน หรือสังคมได้อย่างโดด
เด่นและเกินกว่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และประเมินคุณค่ำ และทำงเลือก เพื่อกำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยที่มีประสิทธิภำพในระยะยำว
• สามารถคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้ นในอนาคต สามารถประเมินทรัพยากรต่างๆ ทางด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย สาหรับใช้เป็ นทางเลือกในการดาเนิ นการเพื่อการป้ องกัน ช่วยเหลือ และฟื้ นฟูสภาพ
จากการเกิดสาธารณภัยได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปั ญหาและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณภัย
• สนับสนุ นให้เกิดบรรยากาศแห่งการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้ นในหน่ วยงานหรือขอบเขตที่รบ
ั ผิดชอบอันเป็ นประโยชน์ต่อการบริหารจัด การสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว
• สนับสนุ นให้เกิดการบูรณาการการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ากับทุกกิจกรรมการทางาน
• สนับสนุ นการจัดการความรู ้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรูท
้ ี่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนองค์กร
• สนับสนุ นให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้ นในระดับชุมชนและสังคม
• เป็ นแบบอย่างที่ดีของการมีจิตสานึ กความปลอดภัย ทั้งพฤติกรรมการปฏิบต
ั ิงาน การดาเนิ นกิจกรรมส่วนตัวในชีวติ ประจาวัน
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กำรยึดมั ่นในหลักเกณฑ์
(Acts with Integrity- AI)
คำจำกัดควำม: เจตนาที่จะกากับดูแลให้ผูอ้ ื่นหรือหน่ วยงานอื่นปฏิบตั ิให้ได้ตามมาตรฐาน กฎระเบียบข้อบังคับที่กาหนดไว้ โดยอาศัยอานาจตามระเบียบ
กฎหมาย หรือตามหลักแนวทางในวิชาชีพของตนที่มีอยูอ่ ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมุง่ ประโยชน์ขององค์กร สังคม และประเทศโดยรวมเป็ นสาคัญ
ความสามารถนี้ อาจรวมถึงการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและความเด็ดขาดในการจัดการกับบุคคลหรือหน่ วยงานที่ฝ่าฝื นกฎเกณฑ์ ระเบียบหรือมาตรฐานที่ต้งั ไว้
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: กระทำสิ่งต่ำงๆ ตำมมำตรฐำน หรือตำมกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้
• ปฏิบต
ั ิหน้าที่ดว้ ยความโปร่งใส ถูกต้องทั้งตามหลักกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่กาหนดไว้
• ยึดถือหลักการและแนวทางตามหลักวิชาชีพอย่างสมา่ เสมอ
• เปิ ดเผยข้อมูลหรือเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยึดมั ่นในแนวทำงหรือขอบเขตข้อจำกัดในกำรกระทำสิ่งต่ำงๆ
• ปฏิเสธข้อเรียกร้องของผูอ้ ื่นหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ขาดเหตุผลหรือผิดกฎระเบียบหรือแนวทางนโยบายที่วางไว้
• ดาเนิ นการอย่างไม่บิดเบือน โดยไม่อา้ งข้อยกเว้นให้ตนเองหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรือคนรูจ้ ก
ั หรือหน่ วยงานภายใต้การดูแลหากมี การดาเนิ นงานที่ยอมรับ
ไม่ได้
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และติดตำมควบคุมให้ปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนหรือตำมกฎหมำยข้อบังคับ
• หมัน
่ ควบคุมตรวจตราการดาเนิ นการของหน่ วยงานที่ดูแลรับผิดชอบให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบหรือแนวทางนโยบายที่วางไว้
• ออกคาเตือนหรือพยายามประนี ประนอมอย่างชัดแจ้งว่าจะเกิดอะไรขึ้ นหากผลงานไม่ได้มาตรฐานที่กาหนดไว้หรือกระทาการละเมิดกฎระเบี ยบหรือแนวทาง
นโยบายที่วางไว้
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และรับผิดชอบในสิ่งที่อยูใ่ นกำรดูแล
• กล้าตัดสินใจในหน้าที่ โดยสัง่ ต่อรองหรือประนี ประนอมให้บุคคลหรือหน่ วยงานที่ฝ่าฝื นกฎเกณฑ์ ระเบียบ นโยบายหรือมาตรฐานที่ ต้งั ไว้ไปปรับปรุงผลงาน
ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพให้เข้าเกณฑ์มาตรฐาน แม้วา่ ผลของการตัดสินใจอาจสร้างศัตรูหรือก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรือเสียประโยชน์
• กล้ายอมรับความผิดพลาดและจัดการความความผิดพลาดที่จด
ั ทาลงไป

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และจัดกำรกับผลงำนไม่ดีหรือสิ่งผิดกฎระเบียบอย่ำงเด็ดขำดตรงไปตรงมำ
• ใช้วิธีเผชิญหน้าอย่างเปิ ดเผยตรงไปตรงมาเมื่อผูอ้ ื่นหรือหน่ วยงานภายใต้การกากับดูแล มีปัญหาผลงานไม่ดีหรือทาผิดกฎระเบี ยบอย่างร้ายแรง
• ยืนหยัดพิทก
ั ษ์ผลประโยชน์ตามกฎเกณฑ์ขององค์กร แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมัน่ คงในตาแหน่ งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ ยงภัยต่อชีวิต
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กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
(Planning and Organizing- PO)
คำจำกัดควำม: ความสามารถในการวางแผนอย่างเป็ นหลักการ โดยเน้นให้สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริงและถูกต้อง รวมถึงความสามารถในการบริ หารจัดการ
โครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบให้สามารถบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: วำงแผนงำนออกเป็ นส่วนย่อยๆ
• วางแผนงานเป็ นขัน
้ ตอนอย่างชัดเจน มีผลลัพธ์ สิ่งที่ตอ้ งจัดเตรียม และกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้ นอย่างถูกต้อง
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเห็นลำดับควำมสำคัญหรือควำมเร่งด่วนของงำน
• วางแผนงานได้โดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตามลาดับความสาคัญหรือความเร่งด่วน
• จัดลาดับของงานและผลลัพธ์ในโครงการเพื่อให้สามารถจัดการโครงการให้บรรลุตามแผนและเวลาที่วางไว้ได้
• วิเคราะห์หาข้อดี ข้อเสียและผลต่อเนื่ องของแผนงานที่วาง เพื่อสามารถวางแผนงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้ น
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวำงแผนหรือเชื่อมโยงงำนหรือกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมซับซ้อนเพื่อให้บรรลุตำมแผนที่กำหนดไว้ได้
• วางแผนงานโดยกาหนดกิจกรรม ขัน
้ ตอนการดาเนิ นงานต่างๆ ที่มีผูเ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• วางแผนงานที่มีความเชื่อมโยงหรือซับซ้อนกันหลายๆ งานหรือหลายๆ โครงการโดยกาหนดกิจกรรม ขัน
้ ตอนการดาเนิ นงานต่างๆ ที่สนับสนุ นและไม่
ขัดแย้งกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำเกี่ยวกับปั ญหำ/งำนและเตรียมทำงเลือกสำหรับกำรป้ องกัน/แก้ไขปั ญหำที่
เกิดขึ้ น
• วางแผนงานที่ซบ
ั ซ้อนโดยกาหนดกิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานต่างๆ ที่มีหน่ วยงานหรือผูเ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ าย รวมถึงคาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และวาง
แนวทางการป้ องกันแก้ไขไว้ล่วงหน้า อีกทั้งเสนอแนะทางเลือกและข้อดีขอ้ เสียไว้ให้
• เตรียมแผนรับมือกับสิ่งไม่คาดการณ์ไว้ได้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ
• วางแผนงานที่มีความเชื่อมโยงหรือซับซ้อนกันหลายๆ งานหรือหลายๆ โครงการโดยกาหนดกิจกรรม ขัน
้ ตอนการดาเนิ นงานต่างๆ ที่สนับสนุ นและไม่
ขัดแย้งกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับกลยุทธ์ในแผนให้เข้ำกับสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำนั้นอย่ำงเป็ นระบบ
• ปรับกลยุทธ์และวางแผนอย่างรัดกุมและเป็ นระบบให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นอย่างไม่คาดคิด เพื่อแก้ปัญหา อุปสรรค หรือสร้างโอกาสนั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์เป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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กำรวิเครำะห์และกำรบูรณำกำร
(Synthesis Thinking - ST)
คำจำกัดควำม: ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทาความเข้าใจในเชิงสังเคราะห์ รวมถึงการมองภาพรวมขององค์กร จนได้เป็ นกรอบความคิดหรือ
แนวคิดใหม่ อันเป็ นผลมาจากการสรุปรูปแบบ ประยุกต์แนวทางต่างๆ จากสถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: เข้ำใจแผนและนโยบำยขององค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กร
• เข้าใจนโยบาย กลยุทธ์ของหน่ วยงาน หรือองค์กร และสามารถนาความเข้าใจนั้นมาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค โอกาสของหน่ วยงาน หรือองค์กรออกเป็ น
ประเด็นย่อยๆ ได้
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกต์ควำมเข้ำใจ รูปแบบหรือประสบกำรณ์ไปสู่ขอ้ เสนอหรือแนวทำงต่ำงๆ ในงำน
• สามารถระบุปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบน
ั ที่อาจมีความคล้ายคลึง หรือต่างจากประสบการณ์ที่เคยประสบมาใช้กาหนดข้อเสนอหรือแนวทาง (Implication)
เชิงกลยุทธ์ที่สนับสนุ นให้องค์กรหรือหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้หรือให้ปฏิบตั ิการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นได้
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนในกำรพิจำณำสถำนกำรณ์ หรือกำหนดแผนงำนหรือข้อเสนอต่ำงๆ
• ประยุกต์ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซ้อนที่มีฐานมาจากองค์ความรูห
้ รือข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการพิจารณาสถานการณ์ แยกแยะข้อดีขอ้ เสียของประเด็นต่างๆ
ในการปฏิบตั ิงานขององค์กรหรือหน่ วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่
• สามารถใช้แนวคิดต่างๆ ที่เรียนรูม
้ าเชื่อมโยงอธิบายเหตุผลความเป็ นมา แยกแยะข้อดี และข้อเสียของปั ญหา สถานการณ์ ฯลฯ เป็ นประเด็ นต่างๆ ได้อย่าง
มีเหตุมีผล
• ประยุกต์ Best Practice หรือผลการวิจยั ต่างๆ มากาหนดโครงการหรือแผนงานที่ผลสัมฤทธิ์มีประโยชน์ต่อองค์กรหรืองานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเชื่อมโยงสถำนกำรณ์ในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อกำหนดแผนได้อย่ำงทะลุปรุโปร่ง
• ประเมินและสังเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น หรือปั ญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและต่างประเทศที่ซบ
ั ซ้อนด้วยกรอบแนวคิ ดและวิธี
พิจารณาแบบมองภาพองค์รวม เพื่อใช้ในการกาหนดแผนหรือนโยบายขององค์กรหรือหน่ วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่
• ระบุได้วา่ อะไรเป็ นเหตุเป็ นผลแก่กน
ั ในสถานการณ์หนึ่ งๆ ในระดับหน่ วยงาน/องค์กร/ประเทศ แล้วแยกแยะข้อดีขอ้ เสียของประเด็นต่างๆ รวมถึงอธิบาย
ชี้ แจงสถานการณ์ที่ซบั ซ้อนดังกล่าวให้สามารถเป็ นที่เข้าใจได้
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้ำงสรรค์และบูรณำกำรองค์ควำมรูใ้ หม่มำใช้ในงำนกลยุทธ์
• สรรค์สร้างและบูรณาการองค์ความรูใ้ หม่มาใช้ในงานกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากบริบทประเทศไทยและระบบอุตสาหกรรมในภาพรวมและปรับให้เหมาะสม
ปฏิบตั ิได้จริง
• วิเคราะห์ปัญหาในแง่มุมที่ลึกซึ้ งถึงปรัชญาแนวคิดเบื้ องหลังของประเด็นหรือทางเลือกต่างๆ ที่ซบ
ั ซ้อน อันนาไปสู่การประดิ ษฐ์คิดค้น การสร้างสรรค์และ
นาเสนอรูปแบบ วิธี ตลอดจนองค์ความรูใ้ หม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสังคมและประเทศชาติโดยรวม
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กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีสว่ นร่วมในทุกภำคส่วน
(Building Participation- BP)
คำจำกัดควำม: การตระหนัก เต็มใจ ยอมรับ และเปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่ วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนิ นงานของหน่ วยงาน หรือ
องค์กร เพื่อสร้างและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและยัง่ ยืน
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: ตระหนักและเห็นควำมสำคัญและประโยชน์ของกำรมีสว่ นร่วมของทุกภำคส่วน
• ตระหนักและเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการดาเนิ นงานต่างๆ ของหน่ วยงาน หรือองค์กร
• สนับสนุ นให้ผอ
ู ้ ื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่ วยงานต่างๆ เห็นความสาคัญและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการจัดการปั ญหาต่า งๆ ที่เกี่ยวข้อง
• เชื่อมัน
่ ในข้อดีและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของผูอ้ ื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่ วยงานต่างๆ จะช่วยให้การดาเนิ นงานของหน่ วยงาน หรือองค์กรประสบ
ความสาเร็จได้
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเปิ ดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีสว่ นร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น หรือดำเนินงำนต่ำงๆ ร่วมกัน
• เปิ ดใจ เต็มใจ และยอมรับให้ผอ
ู ้ ื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่ วยงานต่างๆ เข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อมูล หรื อแสดงศักยภาพในการดาเนิ นงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่ วยงาน หรือองค์กร
• เปิ ดโอกาสให้ผอ
ู ้ ื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่ วยงานต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนิ นงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนิ นงานมากขึ้ น
• รับฟั งความคิดเห็น คาแนะนา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ จากผูอ้ ื่น ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่ วยงานต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนิ นงานต่างๆ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ เชื่อมโยง และต่อยอดควำมคิดเห็นของทุกภำคส่วน และร่วมตัดสินใจกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
• ประยุกต์ เชื่อมโยง และต่อยอดความคิด ข้อมูล และศักยภาพของการดาเนิ นงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของการมีส่วนร่วมจากผูอ้ ื่น เครือข่ายภาคี หรือหน่ วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์สงู สุด
• วิเคราะห์ ปรับปรุง และขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมในวงกว้างมากขึ้ น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
• ผสมผสาน (Integrate) ความคิดเห็น คาแนะนา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกภาคส่วน และหาผลสรุปร่วมกัน รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมตัดสินใจ (Decision Making)
ในการดาเนิ นการต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และรวมพลังทุกภำคส่วนและผลักดันให้เกิดผลกระทบในวงกว้ำง และเกิดประโยชน์อย่ำงแท้จริง
• เป็ นตัวกลาง หรือศูนย์กลางในการรวมพลังทุกภาคส่วนและผลักดันการดาเนิ นการต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ในวงกว้าง และเกิดประโยชน์แก่หน่ วยงาน
องค์กร ประชาชน หรือสังคม
• วางแผนและกาหนดแนวทาง กระบวนการ และกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งประเมินศักยภาพของทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน เพื่อให้แน่ ใจว่าสามารถดึงการมีส่วน
ร่วมและศักยภาพในการดาเนิ นงานต่างๆ ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้ำงวัฒนธรรมและบรรยำกำศของกำรมีสว่ นร่วมอย่ำงแท้จริง เป็ นระบบ และยั ่งยืน
• สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้ นภายในองค์กรอย่างเป็ นรูปธรรมและยัง่ ยืน เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมในการดาเนิ นงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
• ส่งเสริม สนับสนุ น และดาเนิ นการอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อรณรงค์ และผลักดันกระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชน สังคม
และประเทศชาติอย่างแท้จริงและยัง่ ยืน
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กำรสั ่งสมควำมรูแ้ ละควำมเชี่ยวชำญในสำยอำชีพ
(Collecting Professional Knowledge and Expertise- CPKE)
คำจำกัดควำม: ความขวนขวาย สนใจใฝ่ รู ้ เพื่อสัง่ สมพัฒนาศักยภาพ ความรูค้ วามสามารถของตนในการปฏิบตั ิงาน ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู ้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งรูจ้ กั พัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรูเ้ ชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบตั ิง านให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: แสดงควำมสนใจและติดตำมควำมรูใ้ หม่ๆ ในสำขำอำชีพของตน/ที่เกี่ยวข้อง
• กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู ้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรูใ้ หม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
• หมัน
่ ทดลองวิธีการทางานแบบใหม่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความรูค้ วามสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้ น
• ติดตามเทคโนโลยีองค์ความรูใ้ หม่ๆ อยูเ่ สมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบต
ั ิงาน
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีควำมรูใ้ นวิชำกำร และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสำขำอำชีพของตน
• รอบรูเ้ ท่าทันเทคโนโลยีหรือองค์ความรูใ้ หม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนและที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลกระทบต่อการปฏิบต
ั ิหน้าที่ของตน
• ติดตามแนวโน้มวิทยาการที่ทน
ั สมัย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่ อง
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสำมำรถนำควำมรู ้ วิทยำกำร หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้ศึกษำมำปรับใช้กบั กำรทำงำน
• เข้าใจประเด็นหลักๆ นัยสาคัญ และผลกระทบของวิทยาการต่างๆ อย่างลึกซึ้ ง
• สามารถนาวิชาการ ความรู ้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบต
ั ิงานได้
• สัง่ สมความรูใ้ หม่ๆ อยูเ่ สมอ และเล็งเห็นประโยชน์ ความสาคัญขององค์ความรู ้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่องานของตนในอนาคต
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษำ พัฒนำตนเองให้มีควำมรู ้ และควำมเชี่ยวชำญในงำนมำกขึ้ นทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้ำงอย่ำง
ต่อเนื่อง
• มีความรูค
้ วามเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหลายด้าน (สหวิทยาการ) และสามารถนาความรูไ้ ปปรับใช้ให้ปฏิบตั ิได้อย่างกว้างขวางครอบคลุม
• สามารถนาความรูเ้ ชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสยั ทัศน์ เพื่อการปฏิบต
ั ิงานในอนาคต
• ขวนขวายหาความรูท
้ ี่เกี่ยวข้องกับงานทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างอย่างต่อเนื่ อง
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนกำรทำงำนของคนในองค์กรที่เน้นควำมเชี่ยวชำญในวิทยำกำรด้ำนต่ำงๆ
• สนับสนุ นให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เอื้ อต่อการพัฒนา
• ให้การสนับสนุ น ชมเชย เมื่อมีผูแ้ สดงออกถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญในงาน
• มีวิสยั ทัศน์ในการเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี องค์ความรู ้ หรือวิทยาการใหม่ๆ ต่อการปฏิบต
ั ิงานในอนาคต และสนับสนุ นส่งเสริ มให้มีการนามา
ประยุกต์ใช้ในหน่ วยงานอย่างต่อเนื่ อง
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กำรให้ควำมรูแ้ ละกำรสร้ำงสัมพันธ์
(Providing Knowledge and Building Relationships- PKBR)
คำจำกัดควำม: มีพฤติกรรมที่มุ่งมัน่ และตั้งใจที่จะนาภูมิปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และองค์ความรูต้ ่างๆ ไปส่งเสริม สนับสนุ น และพัฒนาผูป้ ระกอบการ หรือเครือข่าย ควบคู่ไปกับการสร้าง
พัฒนา และรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูป้ ระกอบการ หรือเครือข่าย เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการ หรือเครือข่าย มีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถ นาไปใช้พฒ
ั นาหน่ วยงานให้มปี ระโยชน์ อีกทั้งเป็ นการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: เข้าใจความจาเป็ น ความสาคัญ และ/หรือแสวงหาโอกาส และช่องทางในการให้ความรู ้ และการพัฒนาผูป้ ระกอบการ หรือเครือข่าย
• เข้าใจความจาเป็ น และความสาคัญในการให้องค์ความรู ้ คาแนะนา ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่ผป
ู ้ ระกอบการ หรือเครือข่าย เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการ หรือเครือข่ายเกิดการ
เสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน่ วยงานได้
• แสวงหาโอกาส และช่องทางในการให้องค์ความรู ้ คาแนะนา ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ แก่ผป
ู ้ ระกอบการ หรือเครือข่าย โดยมีเจตนาที่จะช่วยให้ผปู ้ ระกอบการ หรือเครือข่ายเกิดการพัฒนา
ความรู ้ ความสามารถ และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้องค์ควำมรู ้ ภูมิปัญญำ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทั ่วไปอย่ำงกว้ำงๆ แก่ผปู ้ ระกอบกำร หรือเครือข่ำย
• ริเริ่ม และให้องค์ความรู ้ คาแนะนา ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ทัว่ ไปอย่างกว้างๆ แก่ผป
ู ้ ระกอบการ หรือเครือข่าย เพื่อให้ผูป้ ระกอบการ หรือเครือข่ายสามารถนาไปปรับและประยุกต์ใช้ใน
หน่ วยงานให้เกิดประโยชน์

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับเปลี่ยนเทคนิค และแนวทำงในกำรให้ควำมรู ้ และกำรพัฒนำได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และสอดคล้องตำมควำมต้องกำรในกำรประกอบกำรอย่ำง
แท้จริง
• ปรับเปลี่ยนเทคนิ ค วิธีการ รูปแบบ และแนวทางในการพัฒนา และการให้ความรูไ้ ด้ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามความต้องการ หรือการดาเนิ นงานทางธุรกิจของผูป
้ ระกอบการ หรือเครือข่ายอย่าง
แท้จริง
• เยื่ยมเยียน ลงพื้ นที่ และไปมาหาสู่ผป
ู ้ ระกอบการ หรือเครือข่ายอย่างสมา่ เสมอ และสามารถให้องค์ความรู ้ คาแนะนา ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม แและสอดคล้อง
ตามความต้องการของผูป้ ระกอบการ หรือเครือข่ายอย่างแท้จริง
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเล็งเห็นแนวโน้ม ข้อจำกัด โอกำส หรือคำดกำรณ์ เตรียมกำรล่วงหน้ำ เพื่อให้คำแนะนำ และแนวทำงในกำรพัฒนำกำรประกอบกำรได้ในระยะยำว
• เล็งเห็นแนวโน้ม ข้อจากัด ข้อบกพร่อง และโอกาส ฯลฯ ที่เป็ นผลกระทบต่อการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการของผูป
้ ระกอบการ หรือเครือข่าย และสามารถประยุกต์ และพัฒนาองค์
ความรู ้ คาแนะนา ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และส่งเสริมการพัฒนาการประกอบการในระยะยาว
• คาดการณ์ล่วงหน้าอันอาจก่อให้เกิดปั ญหา อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความสามารถของผูป
้ ระกอบการ หรือ เครือข่ายในระยะยาว รวมทั้งดาเนิ นการแก้ไข พัฒนา
หรือเตรียมหาทางรับมือกับปั ญหา อุปสรรค หรือโอกาสนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้าง รักษา และมีความสัมพันธ์อน
ั ดี และแน่ นแฟ้ นกับผูป้ ระกอบการ หรือเครือข่ายในความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถพัฒนา และต่อยอดความรู ้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการ
ประกอบการอย่างแท้จริง และในระยะยาว
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกำหนดนโยบำยและกรอบกำรพัฒนำภำคธุรกิจอุตสำหกรรมในภำพรวมได้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์เศรษฐกิจ และอุตสำหกรรมของประเทศ
• กาหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกรอบการพัฒนาผูป
้ ระกอบการ หรือเครือข่ายในภาพรวมของประเทศได้สอดคล้องกับสภาวการณ์เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ และสามารถนาไป
ปฏิบตั ิใช้จริง (Implementation) เพื่อสนับสนุ นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยัง่ ยืน
• ปลูกจิตสานึ ก กระตุน
้ และส่งเสริมให้ทุกหน่ วยงานในองค์กรตระหนัก เห็นความสาคัญ และดาเนิ นการด้านการส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ระกอบการหรื อเครือข่ายอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตและมีประสิทธิภาพสูงสุด
• วางแผน พัฒนาแผนการพัฒนา และให้ความรู ้ คาแนะนา และการพัฒนาโดยประยุกต์ Best Practice ผลการวิจย
ั ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์อนั ยาวนาน ในการกาหนดแผนงานด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาผูป้ ระกอบการ หรือเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และนาไปปฏิบตั ิใช้จริง (Implementation) ได้
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ควำมเข้ำใจผูอ้ ื่นและตอบสนองอย่ำงสร้ำงสรรค์
(Understanding People and Creative Responding- UPCR)
คำจำกัดควำม: ความสามารถในการรับฟั งและเข้าใจบุคคลหรือสถานการณ์ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและตอบสนองให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือกลุ่ม
คนที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์ ในขณะที่ยงั คงปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้ าหมายที่ต้งั ไว้
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน

ระดับที่ 1: มีควำมยืดหยุน่ ในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
• เข้าใจความหมายของผูต
้ ิดต่อสื่อสาร และสามารถปรับการทางานให้คล่องตัวและสอดคล้องกับความต้องการได้
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้ำใจบุคคลหรือสถำนกำรณ์ได้ง่ำยและพร้อมยอมรับควำมจำเป็ นที่จะต้องปรับเปลี่ยน
• เต็มใจ ยอมรับ และเข้าใจความคิดเห็นของผูอ้ ื่นทั้งในเชิงเนื้ อหาและนัยเชิงอารมณ์
• เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และทางานให้บรรลุตามเป้ าหมาย เมื่อสถานการณ์ปรับเปลี่ยนไป เช่น ได้รบ
ั ข้อมูลใหม่หรือข้อคิดเห็นใหม่จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้ำใจควำมหมำยแฝงของบุคคลและสถำนกำรณ์และเลือกปฏิบตั งิ ำนอย่ำงยืดหยุน่ และสร้ำงสรรค์
• มีวิจารณญาณในการปรับให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้า เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบต
ั ิงาน หรือเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่ วยงานหรือของ
องค์กร
• สามารถตีความหมายเบื้ องลึกที่ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนของบุคคลหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้ น แล้วปรับตัวให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับกับแต่ละบุคคล
หรือสถานการณ์ดงั กล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
• สามารถเลือกทางเลือก วิธีการ หรือกระบวนการมาปรับใช้กบ
ั สถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใช้ควำมเข้ำใจในเชิงลึกต่อบุคคลหรือสถำนกำรณ์มำปรับเปลี่ยนวิธีกำรดำเนินงำนให้ได้งำนที่มี
ประสิทธิภำพสูงสุด
• ใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในบุคคลหรือสถานการณ์ต่างๆ ให้เป็ นประโยชน์ในทางานให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
• ปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนิ นงาน ระเบียบขัน
้ ตอนหรือลักษณะการประสานงานของหน่ วยงานหรือองค์กร ให้เข้ากับแต่ละสถานการณ์ แต่ยงั คงเป้ าหมายเดิม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ท้งั หมด เพื่อให้งำนมีประสิทธิภำพ
• ปรับแผนกลยุทธ์ท้งั หมดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เฉพาะหน้า
• มีจิตวิทยาในการใช้ความเข้าใจผูอ้ ื่นในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเป็ นพื้ นฐานในการเจรจาทาความเข้าใจ หรือดาเนิ นงานไห้ได้ตามภารกิจของหน่ วยงาน
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ควำมเข้ำใจพื้ นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
(Understanding of Local Area and Politics- ULAP)
คำจำกัดควำม: มีพฤติกรรมและความสามารถในการเข้าใจประชาชน พื้ นที่ รวมทั้งระบบการเมืองในท้องถิ่นในพื้ นที่ที่รบั ผิดชอบ และติดตามข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ
ประชาชน พื้ นที่ และระบบการเมืองในท้องถิ่นในพื้ นที่ที่รบั ผิดชอบสมา่ เสมอ รวมทั้งสามารถใช้ความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นๆ ในการให้บริการ ให้ความรู ้ ความช่วยเหลือ คาแนะนา การพัฒนา หรือ
การส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในพื้ นที่ที่รบั ผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรมีควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง และ/หรือรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับประชำชน พื้ นที่ และระบบกำรเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่ตนเองมีควำม
รับผิดชอบ
• ตระหนัก เห็นความสาคัญ และความจาเป็ นของการมีความรู ้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาชน พื้ นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่ตนเองมีความรับผิ ดชอบว่าจะช่วยให้
สามารถให้บริการ ให้ความรูค้ วามช่วยเหลือ คาแนะนา การพัฒนา หรือการส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
• รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน พื้ นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ เพื่อเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการให้บริการ ให้
ความรู ้ ความช่วยเหลือ การพัฒนา หรือการส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีควำมรู ้ และควำมเข้ำใจในเรื่องทั ่วๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับประชำชน พื้ นที่ และระบบกำรเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่ตนเองมีควำมรับผิดชอบ
• มีความเข้าใจในเรื่องทัว่ ไปๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน พื้ นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ในพื้ นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ เช่น ลักษณะการประกอบการอาชีพ สภาพแวดล้อมทัว่ ไป
การดาเนิ นชีวติ ความเป็ นอยู่ ปั ญหาและความต้องการต่างๆ ผูน้ า ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และระบบการปกครอง เป็ นต้น เพื่อให้สามารถให้บริก าร ให้ความรู ้ ความช่วยเหลือ คาแนะนา การ
พัฒนา หรือการส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชน หรือสร้างประโยชน์ให้แก่พื้นที่ที่รบั ผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
• ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของประชาชน พื้ นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ และมีค วามรู ้ และความเข้าใจทัว่ ไปนั้นๆ ที่ถูกต้อง เพื่อ
สามารถให้บริการ ให้ความรู ้ ความช่วยเหลือ คาแนะนา การพัฒนา หรือการส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในพื้ นที่ที่รบั ผิ ดชอบได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม หรือสร้าง
ประโยชน์ให้แก่พื้นที่ที่รบั ผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และหมั ่นศึกษำ ติดตำมควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ อย่ำงใกล้ชิด และมีควำมรู ้ และควำมเข้ำใจที่เฉพำะเจำะจง ตรงประเด็น และมี ควำมสำคัญ
โดยตรงประชำชน พื้ นที่ และระบบกำรเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่ตนเองมีควำมรับผิดชอบ
• มีความเข้าใจที่เฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น และมีความสาคัญโดยตรงต่อประชาชน พื้ นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบ ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ และระบุขอ้ ดี
ข้อเสียต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน พื้ นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบได้ และสามารถให้บริการ ให้ความรู ้ ความช่วยเหลือ คาแนะนา การพัฒนา หรือ
การส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ หรือเกิดประโยชน์แก่พื้นที่ที่รบั ผิดชอบ
• หมัน
่ ศึกษา ค้นคว้า และติดตามข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน พื้ นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด และ
สมา่ เสมอ และสามารถระบุสาเหตุ และปั จจัยเชิงลึกที่มีความสาคัญและมีผลกระทบโดยตรงทีช่วยให้สามารถให้บริการ ให้ความรู ้ ความช่วยเหลือ คาแนะนา การพัฒ นา หรือการส่งเสริม
ต่างๆ แก่ประชาชนในพื้ นที่ที่ตนเองมีความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ หรือสร้างประโยชน์ที่เกิดความได้เปรียบแก่พื้นที่ ที่รบั ผิดชอบ
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้ำใจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และข้อจำกัดต่ำงๆ และสำมำรถประยุกต์และปรับควำมเข้ำใจนั้นๆ มำสร้ำงประโยชน์แก่ประชำชน พื้ นที่
และระบบกำรเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริง
• เข้าใจถึงปั จจัย และผลกระทบโดยตรง และโดยอ้อม ตลอดจนเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัดต่างๆ ของประชาชน พื้ นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่รบ
ั ผิดชอบ และ
สามารถประยุกต์และปรับความเข้าใจนั้นๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้ นที่ที่รบั ผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง
• เสนอแนะวิธีการ แนวทาง และผลักดันการให้บริการ ให้ความรู ้ ความช่วยเหลือ คาแนะนา การพัฒนา หรือการส่งเสริมต่างๆ ให้เกิดการปฏิบต
ั ิใช้จริง (Implementation) อย่างเป็ นระบบ
รูปธรรม และต่อเนื่ องที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยรวมแก่ประชาชน และพื้ นที่ที่รบั ผิดชอบ โดยอาศัยการประยุกต์ ปรับ เชื่อมโยง และผสมผสาน (Integrate) ความเข้าใจประชาชน พื้ นที่
และระบบการเมืองท้องถิ่นในเชิงลึกที่สงั ่ สมมา
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้ควำมเข้ำใจประชำชน พื้ นที่ และระบบกำรเมืองท้องถิ่นในเชิงลึกและรอบด้ำนมำกำหนดกลยุทธ์ และนโยบำยที่สร้ำงประโยชน์ในระยะ
ยำวแก่ประชำชน ชุมชน และสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
• ใช้ความเข้าใจประชาชน พื้ นที่ และระบบการเมืองท้องถิ่นในเชิงลึกและรอบด้าน ตลอดจนประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สงั ่ สมมาอย่างยาวนานมากาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และ
แผนงานต่างๆ ที่สร้างประโยชน์ในระยะยาว ตลอดจนมูลค่าเพิ่ม (Value Added) แก่ประชาชน ชุมชน และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ควำมคิดสร้ำงสรรค์
(Innovation- INV)
คำจำกัดควำม: ความสามารถในการที่จะนาเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแก้ปัญหา (Solution) หรือสร้างนวัตกรรม หรือ ริเริ่มสร้างสรรค์
กิจกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: สนับสนุนควำมคิดสร้ำงสรรค์และยอมทดลองวิธีอื่นๆ เพื่อมำทดแทนวิธีกำรที่ใช้อยูเ่ ดิมในกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงเต็มใจและใคร่รู ้
• เต็มใจที่จะยอมรับและปรับตัวต่อความริเริ่มสร้างสรรค์หรือสิ่งใหม่ เพื่อสนับสนุ นให้หน่ วยงานบรรลุเป้ าหมายที่กาหนด
• แสดงความสงสัยใคร่รแ
ู ้ ละต้องการทดลองวิธีการใหม่ๆ ที่อาจส่งผลให้ปฏิบตั ิงานได้ดีขนึ้
• เต็มใจที่จะเสาะหาและศึกษาวิธีการที่แปลกใหม่ที่อาจนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบต
ั ิงานได้อย่างเหมาะสม
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสร้ำงสรรค์และหมั ่นปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนของตนอย่ำงสมำ่ เสมอ
• หมัน
่ ปรับปรุงกระบวนการทางานของตนอย่างสมา่ เสมอ
• เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือขัน
้ ตอนการทางานใหม่ๆ ที่สอดคล้องและสนับสนุ นหน่ วยงานให้สามารถบรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้ น
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และคิดนอกกรอบเพื่อปรับเปลี่ยนกำรดำเนินงำนใหม่ในหน่วยงำนเพื่อให้งำนมีประสิทธิภำพ
• ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการทางานมาปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนิ นงาน ให้เข้ากับสถานการณ์ แต่ยงั คงเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิ ภาพสูงสุด
• ไม่จากัดตนเองอยูก
่ บั แนวคิดดั้งเดิมที่ใช้กนั พร้อมจะทดลองวิธีการใหม่ๆ มาปรับแก้ไขระเบียบขัน้ ตอนการทางานที่ลา้ สมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
หน่ วยงาน
• นาเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแก้ปัญหา (Solution) ในงานของตนอย่างสร้างสรรค์ก่อนที่จะปรึกษาผูบ
้ งั คับบัญชา
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในองค์กร
• ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ ทฤษฎี หรือแนวคิดที่ได้รบ
ั การยอมรับมาเสนอทางเลือก (Option) หรือแนวทางแก้ปัญหา (Solution) ในการพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้ น
• ริเริ่มสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบต
ั ิงานหรือดาเนิ นการต่างๆ ให้องค์กรสามารถบรรลุพนั ธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ มีคุณภาพสูงขึ้ น โดย
แนวทางใหม่ๆ หรือ Best Practice นี้ อาจมีอยูแ่ ล้วในองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชน และทั้งในและต่างประเทศ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้ำงนวัตกรรมในระบบอุตสำหกรรมของประเทศโดยรวม
• คิดนอกกรอบ พิจารณาสิ่งต่างๆ ในงานด้วยมุมมองที่แตกต่าง อันนาไปสู่การวิจยั การประดิษฐ์คิดค้น หรือการสร้างสรรค์ เพื่อนาเสนอต้นแบบ สูตร
รูปแบบ วิธี ตลอดจนองค์ความรูใ้ หม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและเป็ นประโยชน์ต่อระบบอุตสาหกรรมหรือสังคมและประเทศชาติโดยรวม
• สนับสนุ นให้เกิดบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจในองค์กร ด้วยการให้การสนับสนุ นทางทรัพยากร หรือ จัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะช่วยกระตุน้ ให้เกิดการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
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ควำมละเอียดรอบคอบและควำมถูกต้องของงำน
(Accuracy and Order- AO)
คำจำกัดควำม: ความพยายามที่จะปฏิบตั ิงานให้ถูกต้องครบถ้วนตลอดจนลดข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้ น รวมถึงการควบคุมตรวจตราให้งานเป็ นไปตามแผน
ที่วางไว้อย่างถูกต้องชัดเจน
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: ต้องกำรทำงำนให้ถูกต้องและชัดเจน
• ตั้งใจทางานให้ถูกต้อง สะอาดเรียบร้อย
• ละเอียดถี่ถว้ นในการปฏิบต
ั ิตามขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน กฎ ระเบียบที่วางไว้
• แสดงอุปนิ สยั รักความเป็ นระเบียบเรียบร้อยทั้งในงานและในสภาวะแวดล้อมรอบตัว อาทิ จัดระเบียบโต๊ะทางาน และบริเวณหน่ วยงานที่ต นปฏิบต
ั ิหน้าที่อยู่
ริเริ่มหรือร่วมดาเนิ นกิจกรรมเพื่อความเป็ นระเบียบของสถานที่ทางาน อาทิ กิจกรรม 5 ส. ด้วยความสมัครใจ กระตือรือร้น ฯลฯ
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตรวจทำนควำมถูกต้องของงำนที่ตนรับผิดชอบ
• ตรวจทานความถูกต้องของงานอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งานมีความถูกต้องสูงสุด
• ลดข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้ นแล้วจากความไม่ต้งั ใจ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และดูแลควำมถูกต้องของงำนทั้งของตนและผูอ้ ื่น (ที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบของตน)
• ตรวจสอบความถูกต้องโดยรวมของงานของตนเอง เพื่อมิให้มีขอ้ ผิดพลาดประการใดๆ เลย
• ตรวจสอบความถูกต้องโดยรวมของงานผูอ้ ื่น (ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในหน่ วยงานหรือองค์กร) โดยอิงมาตรฐานการปฏิบต
ั ิงาน
หรือกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกำกับตรวจสอบขั้นตอนกำรปฏิบตั งิ ำนโดยละเอียด
• ตรวจสอบว่าผูอ้ ื่นปฏิบต
ั ิตามขัน้ ตอนการทางานที่วางไว้หรือไม่ให้ความเห็นและชี้ แนะให้ผูอ้ ื่นปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนการทางานที่วางไว้ เพื่อความถูกต้องของ
งาน
• ตรวจสอบความก้าวหน้าและความถูกต้อง/คุณภาพของผลลัพธ์ของโครงการตามกาหนดเวลาที่วางไว้
• ระบุขอ้ บกพร่องหรือข้อมูลที่ขาดหายไป และกากับดูแลให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้ำงควำมชัดเจนของควำมถูกต้องและคุณภำพของขั้นตอนกำรทำงำนหรือผลงำนหรือโครงกำรโดย
ละเอียด
• สร้างความชัดเจนของความถูกต้องและคุณภาพของขัน
้ ตอนการทางานหรือผลงานหรือโครงการโดยละเอียดเพื่อควบคุมให้ผูอ้ ื่นปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนการ
ทางานที่วางไว้อย่างถูกต้องและเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
• สร้างระบบและวิธีการที่สามารถกากับตรวจสอบความก้าวหน้าและความถูกต้อง/คุณภาพของผลงานหรือขัน
้ ตอนในการปฏิบตั ิงานของผูอ้ ื่น หรือหน่ วยงาน
อื่น ได้อย่างสมา่ เสมอ
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จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
(Environmental Responsibility- ER)
คำจำกัดควำม: การมีจิตสานึ ก ตระหนัก ให้ความสาคัญ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความมุ่งมัน่ และทุ่มเทที่จะอนุ รกั ษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม
และชุมชนให้น่าอยู่ ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิงานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเต็มที่ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: แสดงควำมสนใจ ตระหนัก และเห็นควำมสำคัญ ประโยชน์ของกำรอนุรกั ษ์ และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
• ตระหนัก หรือมีจิตสานึ กรับผิดชอบต่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อมตามนโยบายขององค์กรที่กาหนดไว้
• เห็นความสาคัญและประโยชน์ของกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมขององค์กร
• เห็นคุณค่าและความจาเป็ นของการอนุ รก
ั ษ์ และการรักษาสิ่งแวดล้อม
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และแสวงหำโอกำสในกำรมีสว่ นร่วมในกำรอนุรกั ษ์และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
• แสวงหาโอกาส และเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุ รก
ั ษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อมของหน่ วยงาน องค์กร ชุมชน หรือสังคม
• ให้ความร่วมมือ เข้าร่วม หรือเป็ นส่วนหนึ่ งของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมขององค์กร หรือหน่ วยงานต่างๆ อย่างเต็มใจ และปฏิบต
ั ิ ตนอย่างเคร่งครัด
ด้านการอนุ รกั ษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ และปลอดภัย
• อาสาและแสดงความภาคภูมิใจและความพึงพอใจที่ได้เป็ นส่วนหนึ่ งในกิจกรรมเพื่อสังคมหรือเพื่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร (โดยไม่ตอ้ งร้องขอ)
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุน้ และสร้ำงแรงจูงใจให้ผอู ้ ื่นเห็นควำมสำคัญประโยชน์ของกิจกรรม โครงกำร หรือนโยบำยด้ำนกำรอนุรกั ษ์และกำร
รักษำสิ่งแวดล้อม
• กระตุน
้ และสร้างแรงจูงใจให้ผอู ้ ื่นเห็นความสาคัญและประโยชน์ของกิจกรรม โครงการ หรือนโยบายเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือด้านการอนุ รกั ษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการดูแลรักษาชุมชน หรือสังคมให้น่าอยู่ เพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจอย่างแท้จริง
• พัฒนา และปรับปรุงระบบ วิธีการ และแนวทางการดาเนิ นกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือการอนุ รก
ั ษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาชุมชน หรือ
สังคมในเชิงสร้างสรรค์
• เป็ นกาลังสาคัญในการผลักดันให้เกิดกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือการอนุ รก
ั ษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาชุมชน หรือสังคมขององค์กรอย่าง
เป็ นรูปธรรม
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศรัทธำ และสนับสนุนกิจกรรม โครงกำร หรือนโยบำยเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงเต็มศักยภำพ
• ยืนหยัด สนับสนุ นการตัดสินใจที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไทย หรือสิ่งแวดล้อมโดยรวม ถึงแม้จะคนส่วนใหญ่จะไม่สนับสนุ น หรืออาจจะต้องทาให้หน่ วยงานของตนต้อง
เสียประโยชน์ในระยะสั้น
• สื่อสาร และถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ดา้ นสังคมและสิ่งแวดล้อมของหน่ วยงานด้วยวิธีสร้างแรงบันดาลใจ และความร่วมแรงร่วมใจให้เจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานบรรลุวส
ิ ยั ทัศน์น้ัน
• คิดนอกกรอบ นาเสนอความคิดใหม่เพื่อใช้กาหนดนโยบายด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทยหรือสิ่งแวดล้อมโดยรวม อย่างที่ ไม่มผ
ี ใู ้ ดคิดมาก่อน
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเป็ นผูน้ ำที่มีบทบำทสำคัญในงำนเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
• มีบทบาทสาคัญในงานเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กรมี
ความมุ่งมัน่ ยึดมัน่ และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมไทย และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็ นรูปธรรม
• เป็ นที่รจู ้ ก
ั อย่างกว้างขวางในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็ นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ในองค์กรด้านการพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทยให้น่าอยู่
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ศิลปะกำรโน้มน้ำวจูงใจ
(Communication & Influencing- CI)
คำจำกัดควำม: การใช้วาทศิลป์ และกลยุทธ์ต่างๆ ในการสื่อสาร เจรจา โน้มน้าวเพื่อให้ผูอ้ ื่นดาเนิ นการใดๆ ตามที่ตนหรือหน่ วยงานประสงค์

ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้ำนนี้ อย่ำงชัดเจน
ระดับที่ 1: นำเสนอข้อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำ
• นาเสนอข้อมูล อธิบาย ชี้ แจงรายละเอียดแก่ผูฟ
้ ั งอย่างตรงไปตรงมาโดยอิงข้อมูลที่มีอยู่ แต่อาจยังมิได้มีการปรับใจความและวิธีการให้สอดคล้องกับความ
สนใจและบุคลิกลักษณะของผูฟ้ ั ง

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเจรจำโน้มน้ำวใจโดยอำศัยหลักกำรและเหตุผล
• เตรียมการนาเสนอข้อมูลเป็ นอย่างดี และใช้ความพยายามเจรจาโน้มน้าวใจโดยยกหลักการและเหตุผลที่เกี่ยวข้องมาประกอบการนาเสนออย่างมีขน
้ั ตอน
• ใช้ความพยายามเจรจาโน้มน้าวใจโดยยกหลักการและเหตุผลที่เกี่ยวข้องมาอธิบายประกอบการนาเสนออย่างมีขน
้ั ตอน
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเจรจำต่อรองหรือนำเสนอข้อมูลโดยปรับสำรให้สอดคล้องกับผูฟ้ ั งเป็ นสำคัญ
• ประยุกต์ใช้ความเข้าใจ ความสนใจของผูฟ
้ ั งให้เป็ นประโยชน์ในเจรจาเสนอข้อมูล นาเสนอหรือเจรจาโดยคาดการณ์ถึงปฏิกิริยา ผลกระทบที่ จะมีต่อผูฟ้ ั ง
เป็ นหลัก
• สามารถนาเสนอทางเลือกหรือให้ขอ้ สรุปในการเจรจาอันเป็ นประโยชน์แก่ท้งั สองฝ่ าย

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

