






 

 

แบบค ำขอและแฟ้มสะสมผลงำนเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรกอง/หัวหน้ำส่วน 

ต ำแหน่ง        

สังกัด       สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

ของ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑.  ประวัติส่วนตัว 

 ๑.๑ ชื่อ-นามสกุล            
 ๑.๒ เกิดวันที่ เดือน   พ.ศ.    
 ๑.๓ อายุ  ปี  เดือน  วัน (นับถึงวันสมัคร) 
 ๑.๔ เชื้อชาติ   สัญชาติ    ศาสนา     
 ๑.๕ ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ ซอย      
  ถนน     ต าบล/ แขวง       
  อ าเภอ/ เขต    จังหวัด        
  รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท์       
  โทรสาร    E-mail Address :      
 

 
 
 
 
 

รูปถ่ำย 
(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 
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 ๑.๖ การศึกษา (ระบุชื่อประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรที่ได้รับ) 
 

ประกาศนียบตัร
หรือปริญญาที่ได้รับ 

สาขา/ แผนก วิชาเอก เกรดเฉลี่ย 
สถาบันการศึกษาและ

ประเทศ 
ปี พ.ศ. ท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
๑) 
 

     

๒) 
 

     

๓) 
 

     

๔) 
 

     

๒.  ประวัติกำรท ำงำน 

 ๒.๑ ปัจจุบันเป็น  พนักงานสถาบัน  ข้าราชการ  
  ต าแหน่ง     ระดับต าแหน่ง      
  เงินเดือน    สังกัด        
  รวมระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน  ปี  เดือน                   วัน 
  รวมระยะเวลาการปฏิบัติงานทั้งหมด  ปี  เดือน                   วัน 
 ๒.๒ ประวัติการด ารงต าแหน่งทางวิชาชีพ (กรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนทุกต าแหน่ง) 
  ๒.๒.๑ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น    ต าแหน่ง     
   ระดับต าแหน่ง     เงินเดือน     
   สังกัด     เมื่อวันที่         เดือน  ปี   
   รวมระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  ปี  เดือน  วัน 
  ๒.๒.๒ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง         
   ระดับต าแหน่ง     เงินเดือน     
   สังกัด     เมื่อวันที่         เดือน  ปี   
   รวมระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  ปี  เดือน  วัน  
  ๒.๒.๓ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง         
   ระดับต าแหน่ง     เงินเดือน     
   สังกัด     เมื่อวันที่         เดือน  ปี   
   รวมระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  ปี  เดือน  วัน 
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 ๒.๓ ประวัติการด ารงต าแหน่งบริหาร (กรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนทุกต าแหน่ง และให้รวมการรักษาการใน

ต าแหน่ง รักษาการแทน และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งกรณีต าแหน่งว่างด้วย) 

ต าแหน่งบริหาร ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
หลักฐานอ้างอิง 

ระบุช่ือค าสั่ง เลขท่ีค าสั่ง 
หมายเหต ุ

    

    

    

    

รวมระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งบริหำร ........ปี.........เดือน..........วัน  

๓.  ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ (๓ ปีงบประมำณย้อนหลัง) 

๓.๑  ผลกำรปฏิบัตงิำนประจ ำตำมค ำบรรยำยลักษณะงำน (ทุกงาน) 

รายละเอียดงาน หน่วยนับ 
ผลการปฏิบตัิงานย้อนหลัง ๓ ปี ระยะเวลาใน

การด าเนินงาน ปี............ ปี............ ปี............ 
      
      
      
      
      

๓.๒  ผลกำรปฏิบัตงิำนอื่นที่ได้รับมอบหมำยจำกสถำบันหรือส่วนงำนต้นสังกัด (ทุกงาน) 

รายละเอียดงาน หน่วยนับ 
ผลการปฏิบตัิงานย้อนหลัง ๓ ปี ระยะเวลาใน

การด าเนินงาน ปี............ ปี............ ปี............ 
      
      
      
      
      

 

๓.๓  ผลกำรปฏิบัตงิำนพัฒนำงำนประจ ำ หรืองำนที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของสถำบัน (ทุกงาน) 

รายละเอียดงาน หน่วยนับ 
ผลการปฏิบตัิงานย้อนหลัง ๓ ปี ระยะเวลาใน

การด าเนินงาน ปี............ ปี............ ปี............ 
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๓.๔ ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตัวชี้วัดของต ำแหน่งที่ครองอยู่  (กรอกคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนประจ าปีย้อนหลัง ๓ ปี 

คร้ังที่/ ป ี คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้
๑)   
๒)   
๓)   
๔)   
๕)   
๖)   

๓.๕ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน เช่น กำรเป็นกรรมกำร อนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำน เป็นต้น (กรุณาระบุหมายเหตุด้วย
ว่าเป็นโดยต าแหน่งหรือเฉพาะตัว) 

 

วัน เดือน ปี ที่ปฏิบัต ิ ต าแหน่งและช่ือคณะกรรมการ 
หลักฐานอ้างอิง 

ระบุช่ือค าสั่ง เลขท่ีค าสั่ง 
หมายเหต ุ

    

    

    

    

    

๓.๖ ควำมเป็นที่ยอมรับในงำนด้ำนนั้นๆ หรือในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพ หมำยถึง ผลงำนได้รับกำรยอมรับ ยกย่อง หรือ
ได้รับรำงวัลในระดับชำติ หรือผลกำรปฏิบัติงำนสนับสนุน งำนบริกำรวิชำกำรหรืองำนวิชำชีพ หรือในงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ หรือผลงำนที่ภำคภูมิใจ ผลงำนดีเด่น รำงวัล เป็นต้น (ถ้ำมี) 

ปีที่ได้รับรางวัล ช่ือ/ประเภทของรางวัล หน่วยงานท่ีให้รางวัล หลักฐานอ้างอิง 

    

    

    

    

    

๓.๗ กำรใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนสนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำรหรืองำนวิชำชีพบริกำรต่อสังคม เช่น กำรให้
ควำมเห็น ค ำแนะน ำ หรือเสนอแนะ กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ กำรอบรมและเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำร แนวทำง ระบบ 
รูปแบบ เทคนิคและวิธีกำรในกำรแก้ไขปัญหำหรือกำรพัฒนำงำนสนับสนุน งำนบริกำรวิชำกำรหรืองำนวิชำชีพนั้นๆ (ถ้ำมี) 
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๓.๘ ผลงำนทำงวิชำกำร เช่น คู่มือกำรปฏิบัติงำน ผลงำนเชิงวิ เครำะห์ ผลงำนเชิงสังเครำะห์ หรือผลงำนวิจัย (ถ้ำมี) 
(กรุณากรอกข้อมูลตามหลักการเขียนอ้างอิง)  

               
               
               
               
               

๓.๙ ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติงำนอื่นนอกเหนือจำกข้อ ๓.๑ ถึงขอ้ ๓.๘ (ถ้ำมี)  

               
               
               
               
               

๔. กำรพัฒนำตนเอง (เช่น การศึกษาด้วยตนเอง ประชุม อบรม สมัมนา หรือดูงาน) 
 

ช่ือหลักสูตร/โครงการ 
ระยะเวลา 

(วัน เดือน ปี) 
สถานท่ีสัมมนา 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
หลักฐานอ้างอิง หน่วยงานท่ีจัด 

     

     

     

     

     

๕. ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงำน  
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๖. ควำมรู้ควำมสำมำรถอ่ืนที่สนับสนุนกำรท ำงำน  

               
               
               
 

    ข้าพเจ้ายินยอมให้กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของข้าพเจ้า เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการบริหารงานบุคคล การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น  
ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส่วน และวัตถุประสงค์อ่ืนใดที่เก่ียวเนื่องกัน 

 ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ     เจ้าของประวัติ 
      (     ) 
วันที่ เดือน พ.ศ.  

 
รับทรำบ 
 
ลงชื่อ     ผู้บังคับบัญชา 
      (     ) 
ต าแหน่ง           
วันที่ เดือน พ.ศ.  
 

ส ำหรับเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 

 ไดต้รวจสอบคุณสมบัติและผลงานของ    แล้ว  
ปรากฏว่า        
         
         
 

ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบ 
      (     ) 
วันที่ เดือน พ.ศ.  
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ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะ 
(ระบุรายละเอียดข้อมูลการปฏิบัติงานตามค านิยามแนบท้ายนี้) 

 
๑. สมรรถนะท่ีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารและการพัฒนาคนและงานอย่างสมดุลและมี
ประสิทธิภาพ และศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)  
 

สมรรถนะ ข้อมูล 
๑. การบริหารเชิงกลยุทธ์  
๒. การสร้างเครือข่าย  
๓. การน าและบริหารการเปลี่ยนแปลง    

 
๒. คุณลักษณะเฉพาะบุคคลด้านคุณธรรมและหลักการบริหารจัดการที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อม
ในการด ารงต าแหน่ง 
  

สมรรถนะหลัก (Core Competency)  

สมรรถนะ ข้อมูล 
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

 
 
 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 

หลักธรรมาภิบาล ข้อมูล 
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดี (Good 
Governance) 

๑. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 
๒. หลักคุณธรรม (Morality) 
๓. หลักความโปร่งใส (Accountability) 
๔. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
๕. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 
๖. หลักความคุ้มค่ า (Cost-effectiveness of 

Economy) 
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สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 

สมรรถนะการบริหารเชิงกลยุทธ์                                                                                   สมรรถนะทางการบริหาร    (M1)        

     ความเข้าใจในทิศทาง  เป้าหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงาน และองค์การอย่างเป็นระบบ  สามารถวางแผนการด าเนินงานท่ีสนับสนนุ 
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของสถาบัน ซึ่งมีผลการด าเนินงานเป็นท่ีรบัรู้ และยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 
1 1) ถ่ายทอดทิศทาง  ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของสถาบันแกผู่้ใต้บังคับบัญชาได้ 
2 1) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม  โครงการตามแผนของหน่วยงาน  ที่สนับสนุนกับยุทธศาสตร์ เป้าหมายของ

สถาบันอย่างเป็นระบบ 
3 1) บริหารการด าเนินงานให้บรรลตุามเป้าหมายของหน่วยงานและสถาบัน  และ 

 2) บริหารจดัการทรัพยากรทีไ่ด้รบัให้สามารถด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด 
4 1) บริหารการด าเนินงานให้บรรลตุามเป้าหมายและผลการด าเนินงานนั้นเป็นที่รับรู้ และยอมรับแก่สาธารณะในระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาต ิ
 

สมรรถนะการสร้างเครือข่าย                                                                                      สมรรถนะทางการบรหิาร    (M2)        

     การประสานงาน  สรา้งความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ภายใน และภายนอกสถาบัน ในการด าเนินกิจกรรม  โครงการที่สร้างประโยชน์
แก่สถาบัน  องค์กรเครือข่าย หรือประเทศชาต ิ

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 
1 1) ติดต่อประสานงาน หาความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน หรือภายนอกสถาบัน 
2 1) ร่วมกิจกรรมของเครือข่ายที่สร้างประโยชน์ต่อสถาบัน หรือองค์การเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน 
3 1) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรูท้ี่ได้จากกิจกรรมเครือข่ายแก่บคุลากรภายใน หรือบุคลากรภายนอกสถาบัน  หรือ 

  2) สนับสนุน  ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาในการร่วมกิจกรรมเครือข่าย   
4 1) ด าเนินกิจกรรมเครือข่ายทีส่ร้างประโยชน์ต่อสถาบัน หรือองค์การเครือข่าย  หรือ 

  2) พัฒนาการด าเนินกิจกรรมเครือข่ายให้สอดรับกับสภาพการณ์ปจัจุบัน และประโยชน์ในการน าไปใช้ 
 

สมรรถนะการน าและบริหารการเปลี่ยนแปลง                                                                   สมรรถนะทางการบริหาร    (M3)        

     การเปิดใจกว้างรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวต่อวิธีการ  แนวทาง เครื่องมือใหม่  เข้าใจความจ าเป็น และยอมรับในการเปลี่ยนแปลง  ให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นระบบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน  สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม 

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 
1 1) ปรับตัวใหส้ามารถด าเนินงานตามนโยบายทีส่ถาบันก าหนดอย่างสอดคล้อง เหมาะสม 
2 1) สร้างความเข้าใจ  ความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อปรับการด าเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายที่

สถาบันก าหนด 
3 1) แสวงหา พัฒนาวิธีการ  กระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมต่อหน่วยงาน หรือสถาบัน เพื่อรับมือกับสภาพการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างทันต่อเวลา 
4 1) ด าเนินงานตามแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล  และ 

 2) วิเคราะห์และเรียนรู้ผลจากการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

สมรรถนะคุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน                                                                         สมรรถนะหลัก    (C1)        

     การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสตัย์สุจริต  ปราศจากอคติ  สร้าง สง่เสริม และรักษาความสามัคคีในการปฏิบัตหิน้าท่ี ประพฤตตินเป็น
แบบอย่างท่ีดีงามแก่เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ผูร้ับบริการ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
และภาพลักษณ์ของสถาบัน 

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 

มี /ไมม่ ี   - ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยส์จุริตต่อตนเอง และวิชาชีพ 
  - ละเว้นการน าผลงานผู้อื่นมาเปน็ของตน 
  - ปฏิบัติงาน หรือให้บริการผู้อื่นด้วยความเสมอภาค ปราศจากอคติ 
  - สร้าง ส่งเสรมิ และรักษาความสามัคคีในการปฏิบตัิหน้าที ่
  - ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมลูค่าเกินปกติวิสยั 
  - ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดตี่อเพื่อนร่วมงาน  ผู้ใต้บังคับบญัชา  ผู้รับบริการ  และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ตามวินัยระบบ
ราชการ วิชาชีพทางการศึกษา และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย 
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 

1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)                                                                                 

     การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 
มี/ไม่ม ี - มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธ ิและการใช้สิทธิ ของผู้รับบริการ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี อย่างชัดเจน 

- จัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ และการใช้สิทธิ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่าง
สม่ าเสมอ 
- มีความเท่าเทียมกันของการใช้ กฎ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ดุลพินิจ ในการปฏิบัติงาน 
- ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพของผู้รับบริการ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

 
2. หลักคุณธรรม (Morality)                                                                                 

     การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสรมิให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน 
มีระเบยีบวินัย ประกอบอาชีพสุจรติ เป็นนิสัย 

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 
มี/ไม่ม ี - ประพฤติตนเป็นคนดี  มีระเบียบวินัย 

- สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
- เป็นแบบอย่างท่ีดีในการประพฤติตนเป็นคนดี ไม่คดโกง 

 
3. หลักความโปร่งใส (Accountability)                                                                                 

     กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 
มี/ไม่ม ี - การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารแก่ผูร้บับริการ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

- มีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
- มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการขัน้ตอนการปฏิบตัิ  
- มีการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)                                                                                 

     กระบวนการทีผู่้มสี่วนไดส้่วนเสียทุกกลุม่มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปญัหา หรือ
ประเด็นที่ส าคญัที่เกี่ยวข้อง ร่วมคดิแนวทาง ร่วมการแก้ไขปญัหา รว่มในกระบวนการตัดสินใจ และรว่มกระบวนการพัฒนา 

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 
มี/ไม่ม ี - มีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารที่เกีย่วข้องแก่ผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

- รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม 
- ร่วมบริหารจัดการและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- มีกลไกสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)                                                                                 

     การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าท่ีและผลงานต่อเปา้หมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผดิชอบนั้นควรอยู่ในระดบัท่ีสนองตอ่
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปญัหาสาธารณะ 

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 
มี/ไม่ม ี - ถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเปา้หมายของหน่วยงาน และสถาบันสู่ระดับบุคคล 

- จัดให้มีการให้บริหารจัดการภายในองค์การเพื่อประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะก่อให้เกิดต่อการปฏิบัติงาน 
- สร้างระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานเพื่อเชื่อมโยงกับระบบจูงใจ และระบบการให้โทษอย่างเป็นรูปธรรม 
- กระบวนการสร้างความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

 
6. หลักความคุ้มค่า (Cost-effectiveness of Economy)                                                                                 

     การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรพัยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม 
มี/ไม่ม ี - บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุม้ค่า เช่น ลดขั้นตอนการท างานเพือ่ประหยัดเวลา คน เป็นต้น 

- น าเครื่องมือท่ีทันสมัยมาใช้ในการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
- เป็นแบบอย่างในการรณรงค์ให้บคุลากรมีความประหยดั ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า  

 
 
 
 
 

 
 


