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ที่ใช้ประกอบการสรรหาแต่งตั้งและเลื่อนต าแหน่ง 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลเทพาลัย 

ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี 5 สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี 6 ระดับ 
ค าจ ากัดความ มีจิตรส านักความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นและสามารถน าไปใช้เป็นหลักในการท างานตลอดจนส่งเสริม

ให้เกิดเป็นแนวคิดหรือค่านิยมให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation - ACH) 

ค าจ ากัดความ ความตั้งใจ และความขยันหม่ันเพียร ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและมาตรฐานที่องค์กร
ก าหนดไว้อย่างดีที่สุด อีกทั้งหมายความรวมถึงความมุ่งม่ันในการปรับปรุงพัฒนาผลงานและ
กระบวนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ 

ระดับ ค าอธิบาย 
๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
๑ แสดงความพากเพียรพยายาม และตั้งใจท างานได้ดี 

- มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการท างานและตรงต่อเวลา 
- มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามก าหนดเวลา 
- ตั้งใจ และพากเพียรพยายามท างานในหน้าที่และในส่วนตัวของตนให้ดีตามท่ีรับมอบหมาย 
- แสดงความประสงค์หรือข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาของตนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

๒ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑และสามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายท่ีวางไว้ หรือตามมาตรฐานของ
องค์กร 
- ท างานได้ผลตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตามความถูกต้องของงาน เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ 
- ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีตามมาตรฐานขององค์กร 
- หมั่นติดตามผลงาน และประเมินผลงานของตนเพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานขององค์กร 
- คิดหาวิธีใหม่ๆ ในการปรับปรุงงานของตนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยู่เสมอ 

๓ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๒ และปรับปรุงวิธีการท างานเพื่อพัฒนาผลงานให้โดดเด่นเกนิกว่าเป้าหมาย
มาตรฐานที่องค์กรก าหนด 
- ปรับปรุงวิธีการที่ท าให้ท างานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบ และวิธีการท างานให้มีคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลงานที่โดดเด่นและเกินกว่า

เป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ 
- เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพ่ือให้ได้ผลงานตามท่ีก าหนดไว้ 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลเทพาลัย 

ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี 5 สมรรถนะแต่ละสมรรถนะ มี 6 ระดับ 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation - ACH) 

ระดับ ค าอธิบาย 
๔ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๓ และอุตสาหะมานะบากบั่นเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายหรือได้ผลงาน

ที่โดดเด่น และแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน 
- บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายในงานที่ยากหรือไม่เคยมีใครท าใก่อน โดยใช้วิธีการพัฒนาระบบประยุกต์ 

และบริหารจัดการ เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างอย่างที่ไม่เคยมีผู้ใดในองค์กรกระท าได้มา
ก่อน 

- ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้ยากเพ่ือท าให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด 
- ท าการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างไม่เคยมีใครท า

ได้มาก่อน 
๕ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๔ และวิเคราะห์ผลได้ผลเสีย และสามารถตัดสินใจได้แม้จะมีความเสี่ยง 

เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
- ตัดสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และด าเนินการ เพ่ือให้องค์กรและประชาชน

ได้ประโยชน์สูงสุด 
- วิเคราะห์ผลได้ผลเสียและค านวณผลได้ผลเสีย และความคุ้มค่า รวมทั้งกล้าคิด กล้าท า และกล้าเสี่ยง

โดยอาศัยวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ และการบริหารในเชิงกลยุทธ์ เพ่ือเป้าหมายและประโยชน์ส าคัญ
ขององค์กร 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลเทพาลัย 

ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี ๕ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี ๖ ระดับ 
การยดึมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม (Integrity - ING) 

ค าจ ากัดความ การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม 
ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชนสังคมประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักขององค์กรบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ระดับ ค าอธิบาย 
๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย จริยธรรมระดับวินัย 

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและระเบียบวินัยที่หน่วยงานและองกร
ก าหนดไว้ 

- มีจิตส านึกในการปฏิบัติตนในหน้าที่ความรับผิดชอบ /ต าแหน่งงานของตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ มาตรฐานของหน่วยงานและองค์กร 

๒ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑ และมีสัจจะเชื่อถือได้ 
- มีสัจจะเชื่อถือได้และรักษาวาจาพูดอย่างไรท าอย่างนั้น ไม่บิดเบือนอ้างข้อยกเว้นให้ตนเอง 
- เป็นคนตรงไปตรงมา กล้าพูดและกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือให้เกิดความถูกต้องใน

การปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กร 
๓ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๒ และยึดม่ันและแน่วแน่ในจรรยาบรรณ หลักคุณธรรม ยุติธรรมและปฏิบัติตน

กับผู้อ่ืนอย่างเท่าเทียม 
- ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ส่วนตน 
- ยึดมั่นและมีความแน่วแน่ในหลักการ คุณธรรม และประพฤติปฏิบัติตนกับผู้อื่นอย่างเสมอภาค และ

เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติกับผู้อ่ืน 
- ยึดหลักความยุติธรรม และความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง แม้ต้องกระทบกับบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ที่สูงกว่า 

๔ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๓ และธ ารงความถูกต้องเพื่อองค์กร 
- ธ ารงความถูกต้อง ยืดหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์กรแม้ในสถานการณ์ที่อาจสร้าง

ความล าบากใจให้ 
- ตัดสินใจในหน้าที่ หรือปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต แม้ผลของการปฏิบัติอาจ

สร้างศัตรูหรือก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องหรือเสียประโยชน์  
- เสียสละความสุขสบาย ประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนความพึงพอใจส่วนตนหรือของครอบครัว โดยมุ่งให้

ภารกิจในหน้าที่สัมฤทธิ์ผลและเน้นประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง 
๕ แสดงสมรรถนะท่ี ๔ และอุทิศตนเพื่อองค์ร และประเทศชาติ 

- อุทิศตน ธ ารงความถูกต้อง และยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์กร หรือประเทศชาติ
แม้ในสถานการณ์ที่อาจสร้างความบากใจให้ หรือแม้ในสถานการณ์ที่อาจ เสี่ยงต่อความมั่นคงใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต 

- ไม่ประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือฉ้อฉลหรือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งทั้งในเชิงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ
นโยบายขององค์กร โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือองค์กร ประชาชน และประเทศชาติเป็นส าคัญ 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลเทพาลัย 

ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี ๕ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี ๖ ระดับ 
ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน (Organization  and   Process  understanding -  OPU) 

ค าจ ากัดความ ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างาน และ
มาตรฐานการท างานของตนและหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล 
ความเข้าใจนี้รวมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ่ (Big Picture) และการคาดการณ์เพื่อเตรียมการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆต่อระบบและกระบวนการท างาน 

ระดับ ค าอธิบาย 
๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
๑ เข้าใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างานและมาตรฐานในงานของตน 

- เข้าใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างานและมาตรฐานในงานที่ตนสังกัดอยู่ รวมทั้งกฎระเบียบ 
ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ และน าความเข้าใจนี้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ติดต่อ
ประสานงาน หรือรายงานผล ฯลฯ ในหน้าที่ได้ถูกต้อง 

๒ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑  และเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบและกระบวนการท างานของตนกับ
หน่วยงานอ่ืนๆที่ติดต่ออย่างชัดเจน 
- เข้าใจและเชื่อมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างาน ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ของตน

กับหน่วยงานอื่นติดต่อด้วยอย่างถูกต้อง รวมถึงน าความเข้าใจนี้มาใช้ให้การท างานระหว่างกันเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและสอดรับกันสูงสุด 

๓ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๒ และสามารถมองภาพรวมแล้วปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ
ขึ้น 
- เข้าใจข้อจ ากัดของเทคนิค ระบบหรือกระบวนการท างานของตนหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ติดต่อด้วย และรู้ว่า

สิ่งใดที่ควรกระท าเพ่ือปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ 
- เมื่อเจอสถานการณ์ที่แตกต่างจากเดิมสามารถใช้ความเข้าใจผลต่อเนื่องและความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ

ระบบและกระบวนการท างาน เพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทันเวลา 
๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และเข้าใจกระแสภายนอกกับผลกระทบโดยรวมต่อเทคโนโลยีระบบหรือ

กระบวนการท างานของหน่วยงาน 
- เข้าใจกระแสหรือสถานการณ์ภายนอก (เช่น นโยบายการเมืองและการปกครองในภาพรวม ทิศทางของ

ภาครัฐเศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น) และสามารถน าความเข้าใจนั้นมาเตรียมรับมือหรือด าเนินการการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

- ศึกษาเรียนรู้ความส าเร็จหรือความผิดพลาดของระบบหรือกระบวนการการท างานที่เกี่ยวข้องและน ามา
ปรับใช้กับการท างานของหน่วยงานอย่างเหมาะสม 

๕ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๔  และเข้าใจความต้องการที่แท้จริงขององค์กร 
- เข้าใจสถานะของระบบ เทคโนโลยี ในกระบวนการท างานขององค์กรอย่างถ่องแท้ จนสามารถก าหนด

ความต้องการการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมเพ่ือให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน 
- เข้าใจและสามารถระบุจุดยืนและความสามารถในการพัฒนาเชิงระบบ เทคโนโลยี กระบวนการท างาน

หรือมาตรฐานการท างานในเชิงบูรณาการระบบ (Holistic View) ขององค์กร 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 
ของพนกังานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลเทพาลัย 

ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี ๕ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี ๖ ระดับ 
การให้บริการเป็นเลิศ (Service Mind-SERV) 

ค าจ ากัดความ การให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ หรือประชาชนมีความใส่ใจในความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ 
ประชาชน ทั้งโดยมุ่งประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือประชาชนเป็นหลัก 

ระดับ ค าอธิบาย 
๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
๑ แสดงความเต็มใจในการให้บริการ อัธยาศัยไมตรีที่ดี และให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ 

- ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร เต็มใจต้อนรับ และสร้างความประทับใจอันดีแก่ผู้รับบริการ 
หรือประชาชน 

- ติดต่อสื่อสาร ตอบข้อซักถาม รายงานความคืบหน้าและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ หรือ
ประชาชน เมื่อมีค าถามหรือข้อสงสัย 

- ให้ค าแนะน า และคอยติดตามเรื่อง เมื่อผู้รับบริการหรือประชาชนมีค าถาม  ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับ
ภารกิจของหน่วยงาน 

- แจ้งให้ผู้รับบริการหรือประชาชนทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆที่
ให้บริการอยู ่

- ประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้รับบริการหรือประชาชนได้รับ
บริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว 

๒ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑  และเต็มใจช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับผู้บริการได้ 
- รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เต็มใจ ไม่

บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ 
- คอยดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ แนะน าข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการ (ถ้ามี) ไปพัฒนาการ

ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
- อ านวยความสะดวก ให้บริการด้วยความเต็มใจ ด าเนินการต่างๆให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจเต็มที่ 

๓ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๒ และให้บริการที่เกินความคาดหวังในระดับท่ัวไปของผู้รับบริการ 
- ให้เวลาแก่ผู้รับบริการ โดยเฉพาะเมื่อผู้รับบริการประสบความยากล าบาก เช่น ไอ้เวลาและความ

พยายามพิเศษในการให้บริการ เพ่ือช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหา 
- คอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ก าลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ 

แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน 
- ใช้ความพยายามเป็นพิเศษในการให้บริการและด าเนินการต่างๆ ให้แก่ผู้รับบริการ หรือประชาชนใน

ระดับท่ีเกินความคาดหวังทั่วไป 
- เสียสละเวลาส่วนตน อาสาให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเมื่อผู้รับบริการหรือประชาชนเผชิญปัญหาหรือ

ความยากล าบาก  
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สมรรถนะหลัก (Competency) 
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลเทพาลัย 

ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี ๕ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี ๖ ระดับ 
การให้บริการเป็นเลิศ (Service Mind-SERV) 

ระดับ ค าอธิบาย 
๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓  แม่สามารถเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของ

ผู้รับบริการได้ 
- เข้าใจความจ าเป็นและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ หรือประชาชนแม้ในกรณีที่ผู้รับบริการ 

หรือประชาชนอาจจะยังไม่ได้ค านึงถึงหรือไม่เคยขอความช่วยเหลือมาก่อน แนะน าเสนอบริการที่เป็น
ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการนั้นๆ ได้อย่างแท้จริง  

- ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ หรือประชาชน เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ หรือประชาชนได้ 

๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๕  และมองการณ์ไกล และสามารถให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและ
ยั่งยืนให้กับผู้รับบริการ 
- เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการในระยะยาว และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือขั้นตอนการ

ให้บริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด 
- ปฏิบัติตนเป็นที่ปรึกษาที่ผู้รับบริการไว้วางใจ ตลอดจนมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้รับบริการ 
- สามารถให้ความเห็นส่วนตัวพ่ีอาจแตกต่างไปจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผู้รับบริการต้องการเพ่ือให้

สอดคล้องกับความจ าเป็น ปัญหา โอกาส ฯลฯ เพ่ือเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงหรือในระยะยาวแก่
ผู้รับบริการ 

- น าเสนอบริการด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อรักษาผลประโยชน์อันยั่งยืนหรือผลประโยชน์ระยะยาว
ให้แก่ผู้รับบริการ หรือประชาชน 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลเทพาลัย 

ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี ๕ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี ๖ ระดับ 
การท างานเป็นทีม (Team Work-TW) 

ค าจ ากัดความ การมีจิตส านึกในความสมานฉันท์ ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของทีม เพื่อให้ทีมงาน 
กลุ่ม หรือหมู่คณะนั้นๆ บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างดีที่สุด  

ระดับ ค าอธิบาย 
๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
๑ รู้บทบาทหน้าที่ของตน และท าหน้าที่ของตนในชีวิตให้ส าเร็จ 

- ท างานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ และสนับสนุนการตัดสินใจในกลุ่ม 
- รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานในกลุ่มหรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ท างานอย่างต่อเนื่อง  
- บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในทีมงานและท างานในส่วนของตนได้อย่างไม่ขาดตก

บกพร่อง  
- แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เพ่ือนร่วมงาน สมาชิกในทีมคนอื่นๆ แม้ว่าผู้อ่ืนไม่ได้ร้องขอ 

๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีทัศนคติและมีทัศนะคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และให้ความร่วมมือในการ
ท างานกับเพื่อนร่วมงาน 
- สร้างสัมพันธ์ และเข้ากับผู้อ่ืนในกลุ่มได้ดี  
- เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในทีมด้วยดี  
- เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของผู้อื่นและตามถึงผู้อื่นในทางที่ดี หรือในเชิงสร้างสรรค์  
- เคารพการตัดสินใจหรือความเห็นของผู้อื่นโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจ าเป็น  

๓ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๒ และรับฟังความคิดเห็น และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม 
- เต็มใจรับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้ อ่ืน รวมถึงการบังคับบัญชาและ

ผู้ร่วมงานเพ่ือประโยชน์ในการท างานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น  
- ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพ่ือสนับสนุนการท างานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
- ขอความคิดเห็น ประมวลความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

เพ่ือให้ประกอบการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานร่วมกัน 
๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ เลขรักษามิตรภาพที่ดีให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้งาน 

ประสบความส าเร็จ 
- แสดงน้ าใจ รับอาสาช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานที่มีเหตุจ าเป็นโดยไม่ต้องร้องขอ 
- ให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมงานอย่างจริงใจและรักษามิตรภาพที่ดีระหว่างกันเพ่ือประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวม  

๕ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๔ และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะให้ภารกิจประสบผลส าเร็จ 
- ส่งเสริมความสามัคคีในทีมโดยปราศจากอคติระหว่างกัน เชื่อมึงหวังให้ทีมประสบความส าเร็จ 
- ประสานรอยร้าว ที่คล้ายแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดในทีม และส่งเสริมขวัญก าลังใจระหว่างกัน เพ่ือให้

ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น  
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สมรรถนะหลัก (พฤติกรรมการท างาน) 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลเทพาลัย 
ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี ๕ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี ๖ ระดับ 

         การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership-CL) 
ค าจ ากัดความ ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดันบุคลากร กลุ่มคน องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องให้เกิดความต้องการในการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางท่ีเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงาน องค์กร ประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ รวมถึงความสามารถในการด าเนินการถ่ายทอด 
ชี้แจงและสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับ รู้เข้าใ จยอมรับ และด าเนินการให้การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 
เกิดขึ้นจริง  

ระดับ ค าอธิบาย 
๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
๑ เห็นความจ าเป็น ความส าคัญ และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลง  

- เห็นความจ าเป็น ความส าคัญ และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน และสามารถก าหนดทิศทางและ
ขอบเขตของการปรับเปลี่ยน/การเปลี่ยนแปลงที่ควรเกิดขึ้นภายในองค์กรได้  

- เข้าใจ และยอมรับถึงความจ าเป็น ทิศทางและขอบเขตของการปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลงและตั้งใจใน
การเรียนรู้เพ่ือให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน/การเปลี่ยนแปลง นั้นได้  

- การเสนอความคิดเห็น วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างไปจากวิธีการเดิมขององค์กรเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของหน่วยงาน หรือองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน 

๒ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑ และช่วยเหลือ สนับสนุนให้ผู้อ่ืนเข้าใจ และยอมรับการปรับเปลี่ยนหรือการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 
- ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรและ

อธิบายให้เข้าใจถึงความจ าเป็น ความส าคัญ และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนนั้นๆ  
- หาวิธีจูงใจให้ผู้อ่ืนด าเนินการเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ของตนเอง 

เพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ของงานที่สูงขึ้น  
- สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนหน่วยงาน องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง

เสนอและวิธีการที่จะช่วยให้ปรับเปลี่ยนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๓ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๒ และกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่ืนกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อท าสิ่งใหม่ๆ ให้แก

หน่วยงาน หรือองค์กร  
- กระตุ้น ผลักดัน และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นมีลักษณะของความเป็นผู้น ากล้าเปลี่ยนแปลงเพ่ือท าสิ่งใหม่ๆ 

ให้เกิดข้ึนในหน่วยงานหรือองค์กร  
- กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความส าคัญ และยอมรับของการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิด

ความร่วมแรงร่วมใจและด าเนินการให้การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เกิดขึ้นจริง  
- เน้นย้ า สื่อสาร และสร้างความชัดเจนโดยการอธิบายสาเหตุ ความจ าเป็น ประโยชน์ ฯลฯ ของการ

ปรับเปลี่ยนที่เกิดข้ึนอยู่เสมอ 
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สมรรถนะหลัก (พฤติกรรมการท างาน) 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลเทพาลัย 
ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี ๕ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี ๖ ระดับ 

การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership-CL) 
ระดับ ค าอธิบาย 

๔ สมรรถนะระดับที่ ๓ และเตรียมแผนการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบ 
- เตรียมแผนการที่เป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงให้องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆที่

เกี่ยวข้องสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- สร้างแรงจูงใจให้ผู้สนับสนุน และสร้างการยอมรับจากผู้ท้าทายให้เห็นโทษของการนิ่งเฉย และเห็น

ถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะการปัจจุบัน และอยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง
นั้น 

๕ แสดงสมรรถนะระดับที่  ๔ และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และผลักดันให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนอย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพสูงสุด  
- เป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยนทั้งขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลักดันให้การ

ปรับเปลี่ยนด าเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จด้วยวิธีด าเนินการที่เหมาะสม  
- วิเคราะห์ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และผลกระทบต่างๆในภาพรวม ทั้งทางสังคม การเมือง 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นต้น เพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กรในการปรับเปลี่ยนหรือการ
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศหรือสภาวการณ์ปัจจุบัน  
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สมรรถนะหลัก (พฤติกรรมการท างาน) 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลเทพาลัย 
ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี ๕ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี ๖ ระดับ 

ความสามารถในการเป็นผู้น า (Leadership-LEAD) 
ค าจ ากัดความ ความตั้งใจหรือความสามารถในการเป็นผู้น าของกลุ่มคน หรือทีมงาน ตลอดจนสามารถปกครอง ดูแล 

และให้ความช่วยเหลือ รวมถึงสามารถก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมาย และวิธีการ
ท างานต่างๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงานปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร  

ระดับ ค าอธิบาย 
๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
๑ บริหารการประชุมได้ดีและคอยแจ้งข่าวสารความเป็นไปแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ  

- ก าหนดประเด็นหัวข้อการประชุม วัตถุประสงค์ ตลอดจนควบคุมเวลา และแจกแจงหน้าที่รับผิดชอบ
ให้แก่บุคคลในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมในที่นี้อาจเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการ 
หรือไม่เป็นทางการก็ได้  

- หมัน่แจ้งข่าวสารความเป็นไป รวมทั้งเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบอยู่เสมอแม้ไม่จ าเป็นต้องกระท า
เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกันน าไปสู่การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

- สมาชิกในกลุ่มทราบข่าวสารความเป็นไป ตลอดจนผลกระทบที่อาจได้รับ เหตุผลการตัดสินใจ แม้จะไม่
จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบก็ได้ 

๒ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑ และเป็นผู้น าในการท างานของกลุ่มและสร้างเสริมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุ่ม 
- ก าหนดเป้าหมาย ทิศทางที่ชัดเจน เลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน หรือวิธีการอ่ืนๆเพ่ือสร้าง

สภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งเสริมให้กระบวนการปฏิบัติงานในกลุ่มมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 

- กล่าวค าชมเชยหรือให้ข้อคิดเห็น ติชม ที่สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
- -ลงมือกระท าการเป็นตัวอย่าง เพื่อช่วยให้กลุ่มปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
- -เลือกคนให้เหมาะกับงาน และก าหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจนในแต่ละงานที่มอบหมาย เพื่อช่วยสร้างเสริมให้

กลุ่มท างานได้ดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพขึ้น 
- -สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน หรือให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาในการแสดงศักยภาพการท างาน

อย่างเต็มที่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพ 
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สมรรถนะหลัก (พฤติกรรมการท างาน) 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลเทพาลัย 
ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี ๕ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี ๖ ระดับ 

     ความสามารถในการเป็นผู้น า (Leadership-LEAD) 
ระดับ ค าอธิบาย 

๓ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๒ และเป็นที่ปรึกษาและให้การดูแลช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
สมาชิกในกลุ่ม  
- ปกป้องชื่อเสียงของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม หรือบุคลากรในความดูแล  
- ดูแล และช่วยเหลือให้ผู้ใต้บังคับบัญชา สมาชิกในกลุ่ม หรือบุคลากรในความดูแลเข้าใจ และ

ปรับตัวรับการปรับเปลี่ยนที่จ าเป็นภายในองค์กรได้ 
- รบัฟังประเด็นปัญหา และรับเป็นที่ปรึกษา ในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา สมาชิกในกลุ่ม หรือ

บุคลากรในความดูแลให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ มาให้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

เพ่ือให้การสนับสนุนที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา สมาชิกในกลุ่มหรือบุคลากร
ในความดูแล 

๔ แสดงสมรรถนะระดับ ๓ และประพฤติตนสมกับเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model)
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในกลุ่ม 
- สร้างค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีประจ ากลุ่ม หน่วยงาน หรือองค์กร และประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
- บริหารจัดการหน่วยงาน หรือองค์กรด้วยความเป็นธรรม และยึดหลักธรรมมาภิบาล (Good 

governance)  (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า)     
ในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา 

- กล้าคิดและกล้าที่จะตัดสินใจในการด าเนินงานต่างๆ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เหมาะสม
และรับผิดชอบกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึน 

๕ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๔ และสื่อสารวิสัยทัศน์ที่มีพลังเพื่อน าผู้ใต้บังคับบัญชาและองค์กรให้
ประสบความส าเร็จในระยะยาว 
- สื่อสารวิสัยทัศน์ที่มีพลัง สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถ

ปฏิบัติงานให้ภารกิจส าเร็จลุล่วงไปได้จริง 
- เป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยน พัฒนา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้องค์กร และผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่

การเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่น และประสบความส าเร็จด้วยกลยุทธ์และวิธีด าเนินการที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมและบริบทขององค์กร 

- เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเตรียมกลยุทธ์ให้องค์กรไว้รับมือการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  
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สมรรถนะหลัก (พฤติกรรมการท างาน) 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลเทพาลัย 
ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี ๕ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี ๖ ระดับ 

ความสามารถในการพัฒนาคน (Developing and Coaching-DC ) 
ค าจ ากัดความ ความตั้งใจหรือความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้อ่ืนโดยมี

เจตนามุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร หรือประโยชน์ในงาน
ของบุคคลเหล่านั้น  

ระดับ ค าอธิบาย 
๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน  
๑ เชื่อม่ันว่าคนอ่ืนสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถได้ และเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้รับการพัฒนา 

- เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนได้พัฒนาตนเองตามความประสงค์ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ความรู้ความสามารถของตนเอง 

- แสดงความเชื่อมั่นว่าผู้อ่ืนสามารถจะเรียนรู้ ปรับปรุงผลงาน และพัฒนาศักยภาพตนเองได้ 
๒ สมรรถนะระดับที่ ๑ และสอนงาน และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน 

- สอนงานในรายละเอียด และให้ค าแนะน าที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานโดยมุ่งพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคลนั้น 

๓ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๒ และให้เหตุผลประกอบการสอนและค าแนะน า และให้การสนับสนุนในด้าน
ต่างๆเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น 
- ให้แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ หรือสาธิตวิธีปฏิบัติงานเพ่ือเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานจริงพร้อมทั้ง

อธิบายเหตุผลประกอบการสอนและการพัฒนาบุคลากร 
- ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้อื่นเพ่ือให้งานง่ายขึ้น โดยการสนับสนุนด้านทรัพยากร อุปกรณ์ ข้อมูล

หรือให้ค าแนะน าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นนั้น 
- จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ และทรัพยากรต่างๆที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของผู้อ่ืน เพ่ือ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ง่ายและดีขึ้น 
- ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้โอกาสผู้อื่นเสนอแนะวิธีการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถ

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- เต็มใจให้การสนับสนุนหรือการช่วยเหลือในภาคปฏิบัติ เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้อื่นสามารถพัฒนาความสามารถ

หรือศักยภาพของตนได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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สมรรถนะหลัก (พฤติกรรมการท างาน) 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลเทพาลัย 
ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี ๕ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี ๖ ระดับ 

 ความสามารถในการพัฒนาคน (Developing and Coaching-DC ) 
ระดับ ค าอธิบาย 

๔ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๓ และให้ค าติชมเรื่องผลงานอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่
ต่อเนื่อง 
- ติชมผลการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ (Constructive Feedback) ทั้งด้านบวกและ

ด้านลบโดยปราศจากอคติส่วนตัว เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และปรับปรุงผลงาน
อย่างต่อเนื่อง 

- แสดงความคาดหวังในด้านบวกว่าบุคคลนั้นๆ จะสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ และให้ค าแนะน าที่
เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับบุคลิก ความสนใจ และความสามารถเฉพาะบุคคลเพ่ือปรับปรุงพัฒนา
ความรู้และความสามารถได้อย่างเหมาะสม 

- วางแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดแข็ง และข้อจ ากัดของผู้อื่นรวมทั้งด าเนินการติดตามอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงในทางท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

๕ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๔ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระยะยาวเพื่อเพิ่มผลงานที่มีประสิทธิภาพ
ต่อองค์กร 
- มอบหมายงานที่เหมาะสม มีประโยชน์ และท้าทายความสามารถ มองหาโอกาสในการพัฒนาขีด

ความสามารถและประสบการณ์อ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสามารถเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

- รณรงค์ ส่งเสริม และผลักดันให้มีแผนหรือโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างเป็น
ระบบ 

- สร้างสรรค์ทางออก แนวทาง หรือสิ่งใหม่ๆ จากความเข้าใจในปัญหาหรือความต้องการเบื้องลึกของผู้อ่ืน 
เพ่ือให้การส่งเสริม พัฒนา หรือปรับปรุงศักยภาพหรือความสามารถของผู้อื่นอย่างแท้จริงในระยะยาว 

- ผลักดันและสร้างเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ รวมถึงด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรณรงค์ 
ส่งเสริม ผลักดัน แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานหรือองค์กรอย่างเป็นระบบ 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลเทพาลัย 
ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี ๕ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี ๖ ระดับ 

การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking-ST) 
ค าจ ากัดความ ความสามารถในการคิด การท าความเข้าใจในเชิงสังเคราะห์ รวมถึงการมองภาพในเชิงกลยุทธ์ หรือ

ยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ในระยะยาว รวมถึงทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ให้เข้ากับการ
ปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวัน หรือให้ได้มาซึ่งกรอบความคิดหรือแนวความคิดใหม่ๆ อันเป็นผลมาจากการ
สรุปรูปแบบประยุกต์แนวทางต่างๆ จากสถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ ในระดับสูง
ยังรวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงผลกระทบของปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อกลยุทธ์ในนโยบายขององค์กร 

ระดับ ค าอธิบาย 
๐ แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน  
๑ เข้าใจและปรับตัวให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของงานของตน 

- เข้าใจและปฏิบัติตนให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของการปฏิบัติภารกิจ
ในงานของตนได้ 

- จัดล าดับความส าคัญของงานประจ าวันของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานของตนได้ 
๒ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑ และประยุกต์ความเข้าใจและเชื่อมโยงสิ่งท่ีตนปฏิบัติอยู่ในงานเข้ากับ

เป้าหมายใหญ่ของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบหรือองค์กร 
- ประเมินและเชื่อมโยงการปฏิบัติภารกิจประจ าวันให้เข้ากับบริบทของกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยพิจารณา

ว่า กิจกรรมงานหรือวัตถุประสงค์ในเป้าหมายระยะสั้นนั้นสามารถจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงานได้ด้วยหรือไม่ 

- สามารถประยุกต์ความเข้าใจรูปแบบ ประสบการณ์ และบทเรียนต่างๆมาใช้ก าหนดข้อเสนอหรือ
แนวทาง (Implication)กลยุทธ์ที่สนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

๓ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๒ และประยุกต์ประสบการณ์ ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซ้อนมาปรับ หรือก าหนดกล
ยุทธ์ในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบหรือองค์กร 
- ประยุกต์ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซ้อนที่มีฐานมาจากองค์ความรู้หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการคิดและ

พัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่ 
- ประยุกต์ (Best Practice)หรือผลการวิจัยต่างๆ มาก าหนดโครงการหรือแผนงานที่มีผลสัมฤทธิ์และมี

ประโยชน์ต่อองค์กรหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่ 
- ก าหนดประเด็นต่างๆปัญหาอุปสรรคหรือโอกาสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน และประยุกต์ประสบการณ์ 

บทเรียนในอดีต ฯลฯ มาปรับกลยุทธ์และวิธีการท างานของตนหรือหน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลเทพาลัย 
ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี ๕ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี ๖ ระดับ 

การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking-ST) 
ระดับ ค าอธิบาย 

๔ เข้าใจถึงผลกระทบต่างๆ ที่มีต่อหน่วยงาน หรือองค์กรและเตรียมการรองรับ 
- คาดการณ์ถึงทิศทางแนวโน้มในอนาคต และผลกระทบต่างๆตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน หรือองค์กรและก าหนดแผนกลยุทธ์ไว้รองรับ 
- ประเมินและสังเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นหรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

ภายในประเทศและต่างประเทศที่ซับซ้อน ด้วยกรอบแนวคิดและวิธีพิจารณาแบบมองภาพองค์
รวมเพ่ือใช้ในการก าหนดกลยุทธ์แผนหรือนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
อยู่ ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๕ ก าหนดกลยุทธ์ระยะยาวให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก 
- ศึกษาศักยภาพขององค์กรในปัจจุบัน และด าเนินการปรับเปลี่ยนที่ส าคัญเพ่ือเสริมศักยภาพในการ

บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจระยะยาว 
- ประเมินและเชื่อมโยงสถานการณ์ประเด็นต่างๆ และปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองกฎหมาย

ที่เก่ียวข้องกับองค์กรมาใช้ก าหนดแผนกลยุทธ์องค์กรในระยะยาว 
- สรรค์สร้างและบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในงานกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากบริบทประเทศไทย 

ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภาพรวมเพ่ือให้ได้กลยุทธ์ที่แตกต่างและสร้างประโยชน์
สูงสุดกับองค์กร 

- คิดและปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ์และพัฒนาองค์กรในภาพรวม ให้เป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ช่วย
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขึ้นได้ 
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สมรรถนะหลัก (Competency) 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลเทพาลัย 
ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี ๕ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี ๖ ระดับ 

การท างานเป็นทีม (Team Work-TW) 
ค าจ ากัดความ การมีจิตส านึกในความสมานฉันท์ ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของทีม เพื่อให้ทีมงาน 

กลุ่ม หรือหมู่คณะนั้นๆ บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างดีที่สุด  
ระดับ ค าอธิบาย 

๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
๑ รู้บทบาทหน้าที่ของตน และท าหน้าที่ของตนในชีวิตให้ส าเร็จ 

- ท างานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ และสนับสนุนการตัดสินใจในกลุ่ม 
- รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานในกลุ่มหรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ท างานอย่างต่อเนื่อง  
- บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในทีมงานและท างานในส่วนของตนได้อย่างไม่ขาดตก

บกพร่อง  
- แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เพ่ือนร่วมงาน สมาชิกในทีมคนอื่นๆ แม้ว่าผู้อ่ืนไม่ได้ร้องขอ 

๒ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑   และมีทัศนคติและมีทัศนะคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และให้ความร่วมมือใน
การท างานกับเพื่อนร่วมงาน 
- สร้างสัมพันธ์ และเข้ากับผู้อ่ืนในกลุ่มได้ดี  
- เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในทีมด้วยดี  
- เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของผู้อื่นและตามถึงผู้อ่ืนในทางท่ีดี หรือในเชิงสร้างสรรค์  
- เคารพการตัดสินใจหรือความเห็นของผู้อ่ืนโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจ าเป็น  

๓ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๒ และรับฟังความคิดเห็น และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม 
- เต็มใจรับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น รวมถึงการบังคับบัญชาและ

ผู้ร่วมงานเพ่ือประโยชน์ในการท างานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น  
- ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพ่ือสนับสนุนการท างานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
- ขอความคิดเห็น ประมวลความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือ

ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้ประกอบการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานร่วมกัน 
๔ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๓ เลขรักษามิตรภาพที่ดีให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้งาน 

ประสบความส าเร็จ 
- แสดงน้ าใจ รับอาสาช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานที่มีเหตุจ าเป็นโดยไม่ต้องร้องขอ 
- ให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมงานอย่างจริงใจและรักษามิตรภาพที่ดีระหว่างกันเพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร

โดยรวม  
๕ แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๔ และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะให้ภารกิจประสบผลส าเร็จ 

- ส่งเสริมความสามัคคีในทีมโดยปราศจากอคติระหว่างกัน เชื่อมึงหวังให้ทีมประสบความส าเร็จ 
- ประสานรอยร้าว ที่คล้ายแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดในทีม และส่งเสริมขวัญก าลังใจระหว่างกัน เพื่อให้

ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น  
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