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ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสมรรถนะ
1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี าร
ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 76 บัญญัติให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการแต่งตั้งและ เลื่อน
เงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
2) กําหนดผู้มหี น้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ใน
บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
3) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่รอบประเมิน
วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป
4) ให้มีการประเมินปีละ 2 รอบ คือ เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน
ถึงเดือนกันยายน
5) ประเมินอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ หรือสมรรถนะ
6) กําหนดการแบ่งกลุ่มคะแนนไม่น้อยกว่า 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และ
ต้องปรับปรุง ซึ่งคะแนนต่ําสุดของระดับพอใช้จะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
7) การประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไป
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการกําหนด โดยใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามแบบแนบท้ายหนังสือเวียน
8) ให้ส่วนราชการมีระบบจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของ
งานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผูร้ ับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
การบริหารงานบุคคลในเรื่องต่าง ๆ
9) กําหนดวิธีการและขั้นตอนการประเมินในแต่ละรอบและการประกาศรายชื่อผู้ที่มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าระดับดีขึ้นไป
10) ให้มีกลไกสนับสนุนความโปร่งใส โดยให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและ
แนวทางการกําหนดความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ มีสาระสําคัญ ดังนี้
ด้วยมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.พ. จัดทําตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้กําหนดเรื่อง ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ
ตําแหน่ง เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญไว้ ดังนั้น เพื่อให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และข้าราชการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 8(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ.จึงกําหนดมาตรฐาน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อให้ส่วนราชการ
ใช้เป็นแนวทางดําเนินการกําหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง ดังนี้

-21. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
1.1 มาตรฐานด้านความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งประเภท
ทั่วไป วิชาการ และอํานวยการ ประกอบด้วย
1.1.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
1.1.2 ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
1.2 มาตรฐานด้านทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ
และอํานวยการ ประกอบด้วย
1.2.1 การใช้คอมพิวเตอร์
1.2.2 การใช้ภาษาอังกฤษ
1.2.3 การคํานวณ
1.2.4 การจัดการข้อมูล
1.3 มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งประเภททั่วไป
วิชาการ และอํานวยการ ประกอบด้วย
1.3.1 สมรรถนะหลัก
1.3.2 สมรรถนะทางการบริหาร
1.3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. แนวทางดําเนินการกําหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ สายงานและระดับ ให้ส่วนราชการศึกษามาตรฐานและคําอธิบาย
รายละเอียดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แล้วดําเนินการ ดังนี้
2.1 ด้านความรู้ความสามารถ ให้กําหนดรายละเอียดองค์ความรู้ และระดับของความรู้
ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งของประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ
สายงาน และระดับตําแหน่ง
2.2 ด้านทักษะ ให้กําหนดรายละเอียด และระดับของทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน
ในตําแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ สายงาน และระดับตําแหน่ง ทั้งนี้ ส่วนราชการอาจกําหนด
จํานวนทักษะเพิ่มขึ้นตามลักษณะงานได้ตามความเหมาะสม
อนึ่ง สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไป กลุ่มงานที่ใช้ทักษะ หรือความชํานาญเฉพาะตัว
ตามที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ซึ่งลักษณะงาน
อาจไม่จําเป็นต้องใช้ทักษะนั้น ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จะไม่กําหนดทักษะนั้นไว้ก็ได้ แต่ส่วนราชการ
จะต้องวิเคราะห์งานและให้เสนอ อ.ก.พ. กรมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ แล้วรายงานให้ อ.ก.พ.กระทรวง และ
ก.พ. เพื่อทราบด้วย
2.3 ด้านสมรรถนะ ให้กําหนดรายละเอียด และระดับของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติอย่างน้อย 3 สมรรถนะ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตําแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ
และอํานวยการ สายงานและระดับตําแหน่ง โดยสามารถเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่
กําหนดไว้ในคําอธิบายรายละเอียด ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ หรือเสนอให้ อ.ก.พ.กรมพิจารณา
กําหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะที่ปฏิบัติของส่วนราชการนั้นก็ได้ ส่วนสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทาง
การบริหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนด

-3ทั้งนี้ การกําหนดพฤติกรรมบ่งชี้ หรือตัวอย่างพฤติกรรมของสมรรถนะหลัก สมรรถนะทาง
การบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อแสดงสมรรถนะของแต่ละระดับให้กําหนดตาม
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตําแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ สายงาน และระดับ
ตําแหน่ง
2.4 ส่วนราชการอาจกําหนดระดับของความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็น
สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ สายงานและระดับให้สูงขึ้นตามลักษณะงานได้ตามความ
เหมาะสม

มาตรฐานสมรรถนะที่ ก.พ.กําหนด
สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์การ โดย ก.พ. ได้กําหนดให้ข้าราชการ
ทุกตําแหน่ง ประเภท และระดับต้องมีสมรรถนะตามมาตรฐานที่กําหนด ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก มี 5 ด้าน ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทํางานเป็นทีม
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(1) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 2
(3) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และประเภทอํานวยการ
ระดับต้น กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 3
(4) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และประเภทอํานวยการ ระดับสูง
กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 4
(5) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 5
1.2 บริการที่ดี
(1) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 2
(3) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และประเภทอํานวยการ
ระดับต้น กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 3
(4) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และประเภทอํานวยการ ระดับสูง
กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 4
(5) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 5
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(1) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 1
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(2) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 2
(3) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และประเภทอํานวยการ
ระดับต้น กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 3
(4) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และประเภทอํานวยการ ระดับสูง
กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 4
(5) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 5
1.4 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
(1) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญ
การ กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 2
(3) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และประเภทอํานวยการ
ระดับต้น กําหนดให้ต้องมี ระดับ 3
(4) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และประเภทอํานวยการ ระดับสูง
กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 4
(5) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 5
1.5 การทํางานเป็นทีม
(1) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 2
(3) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และประเภทอํานวยการ
ระดับต้น กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 3
(4) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และประเภทอํานวยการ ระดับสูง
กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 4
(5) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 5
2. สมรรถนะทางการบริหาร 6 ด้าน ได้แก่ สภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง และการสอนงานและการมอบหมายงาน
2.1 สภาวะผู้นํา
(1) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 2
2.2 วิสัยทัศน์
(1) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 2
2.3 การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
(1) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 2
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2.4 ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
(1) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 2
2.5 การควบคุมตนเอง
(1) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 2
2.6 การสอนงานและการมอบหมายงาน
(1) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 2
3. ระดับสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ กําหนดอย่างน้อย 3 ด้าน
(1) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 2
(3) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และประเภทอํานวยการ ระดับต้น
กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 3
(4) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และประเภทอํานวยการ ระดับสูง
กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 4
(5) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 5 โดย
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิกําหนดให้มีสมรรถนะวิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ และ
ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน ระดับที่ 3 ด้วย
ประเภท/ระดับ

ระดับสมรรถนะ
ทางการบริหาร 6 ด้าน

หลัก 5 ด้าน
เฉพาะ 3 ด้าน
1
1
ทั่วไป/ปฏิบตั ิงาน
1
1
ทั่วไป/ชํานาญงาน
2
2
ทั่วไป/อาวุโส
3
3
ทั่วไป/ทักษะพิเศษ
1
1
วิชาการ/ปฏิบตั กิ าร
2
2
วิชาการ/ชํานาญการ
วิชาการ/ชํานาญการพิเศษ
3
3
4
4
วิชาการ/เชีย่ วชาญ
5
3*
5
วิชาการ/ทรงคุณวุฒิ
3
1
3
อํานวยการ/ต้น
4
2
4
อํานวยการ/สูง
หมายเหตุ *ในตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้มสี มรรถนะทางบริหารเพิ่มอีก 3 ด้าน คือ วิสัยทัศน์
การวางกลยุทธ์ภาครัฐ และศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
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การกําหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กําหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในกรมส่งเสริม
การเกษตร จํานวน 10 กลุ่มลักษณะงาน เพื่อใช้ในการประเมินและพัฒนาสมรรถนะของบุคคล ซึ่งข้าราชการ
ที่อยู่ในสายงานที่กําหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานไว้แล้ว อาจเลือกสมรรถนะเฉพาะด้านอื่นได้ตามที่
เห็นสมควรโดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของแต่ละบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การกําหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในกรมส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มลักษณะงาน

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน

1. ให้คําปรึกษา

1. การมองภาพ
องค์รวม

2. ความเข้าใจในองค์กร
และระบบราชการ

3. ศิลปะการสื่อสาร
จูงใจ

2. ต่างประเทศ

1. การมองภาพ
องค์รวม

2. ความเข้าใจข้อแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม

3. ศิลปะการสื่อสาร
จูงใจ

3. นโยบายและ
วางแผน

1. การคิดวิเคราะห์

2. การมองภาพองค์รวม

3. ดําเนินการเชิงรุก

4. ค้นคว้าวิจัย

1. การมองภาพ
องค์รวม

2. การคิดวิเคราะห์

3. การสืบเสาะหาข้อมูล

5. บริการทาง
เทคนิค

1. การคิดวิเคราะห์

2. การสืบเสาะหาข้อมูล

3. การตรวจสอบความ
ถูกต้องตามกระบวนงาน

6. สนับสนุน
เทคนิคเฉพาะ

1. การคิดวิเคราะห์

2. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

3. การตรวจสอบความ
ถูกต้องตามกระบวนงาน

7. สนับสนุนงาน
หลักทั่วไป

1. การคิดวิเคราะห์

2. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

3. การตรวจสอบความ
ถูกต้องตามกระบวนงาน

สายงานที่อาจจัด
ในกลุ่มนี้
1. นิติกร
2. นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน
นักวิเทศสัมพันธ์
1. นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
2.นักทรัพยากร
บุคคล
1. นักวิชาการ
เกษตร
2. นักวิชาการสถิติ
1. นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
2. วิศวกร
การเกษตร
3. บรรณารักษ์
1. นายช่างไฟฟ้า
2. นายช่างเครื่องกล
3. นายช่างพิมพ์
4. นายช่างภาพ
1. นักวิชาการเงิน
และบัญชี
2. นักวิชาการพัสดุ
3. นักจัดการงาน
ทั่วไป
4. เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี
5. เจ้าพนักงาน
ธุรการ
6. เจ้าพนักงานพัสดุ
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กลุ่มลักษณะงาน

สายงานที่อาจจัด
ในกลุ่มนี้
3. การดําเนินการเชิงรุก 1. นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร
2. เจ้าพนักงาน
การเกษตร
3. เจ้าพนักงานเคห
กิจเกษตร
3. ความมั่นใจในตนเอง 1. นักวิชาการ
เผยแพร่
2. ผู้ประกาศและ
รายงานข่าว
3. ความมั่นใจในตนเอง นายช่างศิลป์

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน

8. ส่งเสริม
การศึกษา

1. การคิดวิเคราะห์

2. ความเข้าใจผู้อื่น

9. สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์

1. ศิลปะการสื่อสาร
จูงใจ

2. การดําเนินการเชิงรุก

10. ศิลปะ
วัฒนธรรม

1. สุนทรียภาพทาง
ศิลปะ

2. การดําเนินการเชิงรุก

แนวทางการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
ขั้นตอนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ
1) เริ่มต้นรอบการประเมิน ผูป้ ระเมินและผูร้ ับการประเมิน ร่วมกันศึกษารายละเอียด
พจนานุกรมสมรรถนะ กําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังตามมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนด และระดับความสําคัญ
โดยให้ระบุไว้ในเอกสารข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
2) ในระหว่างรอบการประเมิน ผู้ประเมินหมั่นสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของ
ผู้อยู่ในบังคับบัญชาที่แสดงออกเป็นประจํา และทําการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
3) เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ผูป้ ระเมินพิจารณาคุณลักษณะของผู้รับการประเมินตาม
มาตรฐานสมรรถนะในระดับที่คาดหวังว่าผู้รับการประเมินมีสมรรถนะตรงตามระดับที่คาดหวังในช่วงใดของ
มาตรการประเมินสมรรถนะทีก่ ําหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่ควร
เปลี่ยนแปลงไปตามระดับการพัฒนา
4) บันทึกคะแนนลงในแบบฟอร์มที่กําหนด และทําการคํานวณผลประเมินสมรรถนะ
5) บันทึกความเห็นและรายละเอียดแนวทางการพัฒนาของผู้รับการประเมิน โดยการ
หารือร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ผลการประเมินสมรรถนะอาจนําไปจัดทําเป็นแผนพัฒนารายบุคคลด้วย

-8ตัวอย่าง แบบบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
แบบบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติราชการในระหว่างรอบการประเมิน
สมรรถนะ

พฤติกรรมที่สังเกตเห็น
พฤติกรรมที่ไม่ดี
พฤติกรรมที่ดี

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยัน ตั้งใจทํางาน)
2. การบริการที่ดี
(เต็มใจให้บริการ ให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้)
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(ขนขวายหาความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้ในงาน)
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
(ทํางานซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดมั่นในหลักการ)
5. การทํางานเป็นทีม
(ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานของกลุ่มประสบความสําเร็จ)

วิธีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ
ในแต่ละหน่วยงานอาจเลือกวิธีประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) วิธีใดวิธีหนึ่ง
จาก 2 วิธี ซึ่งควรเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการทํางานและในแต่ละหน่วยงานควรใช้วิธีเดียวกัน ดังนี้
1. ใช้บุคคลคนเดียวเป็นผู้ประเมิน ซึ่งส่วนใหญ่มักให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของ
ผู้รับการประเมิน โดยการสังเกตพฤติกรรมที่ชัดเจนของผู้รับการประเมินที่แสดงออกอย่างเห็นได้ชัด
2. ใช้ผปู้ ระเมินหลายคน ซึ่งส่วนใหญ่มี 2 แนวทางได้แก่
2.1 การให้ผู้รับการประเมินประเมินตนเองก่อนแล้วจึงสรุปผลการประเมิน
ร่วมกับผู้ประเมิน
2.2 การให้ผู้เกีย่ วข้องกับผู้รับการประเมินหลายคนเป็นผู้ประเมิน เช่น
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ โดยนําผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกคน
มาสรุปรวมกัน ซึ่งอาจมีการให้ค่าน้ําหนักผลการประเมินของผู้ประเมินแต่ละคนแตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสม
มาตรวัดสมรรถนะ
ในการประเมินสมรรถนะให้ผปู้ ระเมินใช้มาตรวัดสมรรถนะตามที่ ก.พ.กําหนด ซึ่งพิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีมาตรวัด 2 แบบ ทีแ่ นะนําให้ใช้เนือ่ งจากเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน วิธีการประเมินให้ผู้ประเมินทําความเข้าใจ
เกณฑ์ให้คะแนนของมาตรวัดในแบบที่เลือกและพิจารณาประเมินสมรรถนะของผู้ถูกประเมินไล่เรียงไปตาม
รายการในพจนานุกรมสมรรถนะจนครบทุกด้าน โดยมีรายละเอียดของมาตรวัดสมรรถนะ ดังนี้
มาตรวัดแบบที่ 1 : พิจารณาจุดอ่อนจุดแข็งเชิงพฤติกรรมของผู้รับการประเมิน
การใช้มาตรวัดแบบนี้เป็นการประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมิน โดยพิจารณาจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้รับการประเมินว่าเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในพจนานุกรมสมรรถนะในระดับใด
มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงพัฒนามากน้อยเพียงใด และสิ่งทีท่ ําได้นั้นดีเด่นถึงระดับที่อาจถือเป็นจุดแข็งของ
ผู้รับการประเมินได้หรือไม่

-9มาตรวัดแบบที่ 1 : พิจารณาจุดอ่อนจุดแข็งเชิงพฤติกรรมของผู้รับการประเมิน
1 คะแนน
จําเป็นต้องพัฒนา
อย่างยิ่ง
ไม่สามารถแสดง
พฤติกรรมตามที่ระบุ
ไว้ในพจนานุกรม
สมรรถนะให้เห็นได้

2 คะแนน
ต้องพัฒนา

3 คะแนน
พอใช้

4 คะแนน
ดี

5 คะแนน
ดีเยี่ยม

แสดงพฤติกรรมได้
แสดงพฤติกรรมที่
แสดงพฤติกรรมที่
แสดงพฤติกรรมได้
ตามที่คาดหวังเกือบ ตามที่คาดหวังทั้งหมด
คาดหวังได้มากกว่า
คาดหวังได้น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของที่กําหนด ครึ่งหนึ่งของที่กําหนด ทั้งหมด พฤติกรรม
พฤติกรรมดังกล่าว
แม้จะยังมีจุดอ่อนใน ดังกล่าวมีความคงเส้น แสดงออกมาอย่าง
และเห็นได้ชัดว่า
บางเรื่อง
มีพฤติกรรมใน
คงวาและ ไม่มีจุดอ่อน เด่นชัดจนถือได้ว่าเป็น
บางอย่างที่ต้องได้รับ
จุดแข็งของผูร้ ับการ
ที่เห็นเด่นชัด
การพัฒนา
ประเมิน

มาตรวัดแบบที่ 2 : การเปรียบเทียบกับสมรรถนะของข้าราชการอื่นในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน
การใช้มาตรวัดแบบนี้ทําได้โดยการพิจารณาจากพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้รับการประเมินว่า
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในพจนานุกรมสมรรถนะได้มากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับข้าราชการอื่นในประเภท/
ตําแหน่งเดียวกัน ซึ่งมีระดับสมรรถนะทีค่ าดหมายเท่ากัน
มาตรวัดแบบที่ 2 : การเปรียบเทียบกับสมรรถนะของข้าราชการอื่นในประเภท/ตําแหน่งเดียวกัน
1 คะแนน
จําเป็นต้องพัฒนา
อย่างยิ่ง

2 คะแนน
ด้อยกว่าข้าราชการ
อื่นในประเภท/
ตําแหน่งเดียวกัน

3 คะแนน
ทัดเทียมกับ
ข้าราชการอื่นใน
ประเภท/ตําแหน่ง
เดียวกัน

4 คะแนน
สูงกว่าข้าราชการอื่น
ในประเภท/ตําแหน่ง
เดียวกัน

5 คะแนน
เป้นเลิศกว่า
ข้าราชการอื่นใน
ประเภท/ตําแหน่ง
เดียวกัน

ไม่สามารถแสดง
พฤติกรรมตามที่ระบุ
ไว้ในพจนานุกรม
สมรรถนะให้เห็นได้

แสดงพฤติกรรมที่
คาดหวังบ้าง ด้อยกว่า
ข้าราชการอื่นใน
ประเภท/ตําแหน่ง
เดียวกัน

แสดงพฤติกรรมที่
คาดหวังได้ในระดับที่
ทัดเทียมกับ
ข้าราชการอื่นใน
ประเภท/ตําแหน่ง
เดียวกัน

แสดงพฤติกรรมที่
แสดงพฤติกรรมที่
คาดหวังได้ในระดับที่ คาดหวังได้ในระดับที่
สูงกว่าข้าราชการอื่น สูงกว่าข้าราชการอื่น
ในประเภท/ตําแหน่ง ในประเภท/ตําแหน่ง
เดียวกันเป็นอย่างมาก
เดียวกัน
จนเทียบเท่าระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง
ของข้าราชการใน
ประเภท/ตําแหน่งสูง
ถัดขึ้นไปหนึ่งระดับ

- 10 ตัวอย่างการคํานวณผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
สมรรถนะ
ระดับที่ คะแนน น้ําหนัก (ข)
คาดหวัง
(ก)
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2
3
20 %
2. บริการที่ดี
2
4
10 %
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
2
4
10 %
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
2
4
15 %
จริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. การคิดวิเคราะห์
7. การมองภาพองค์รวม
8. ดําเนินการเชิงรุก

2
2
2
2

4
3
4
3

15 %
10 %
10 %
10 %
รวม
100 %
แปลงคะแนนรวม (ค) เป็นคะแนนที่มีฐานคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน
ดังนี้ คะแนนประเมิน = ผลรวมคะแนน(ค) x 100 = 3.6 x 100
5
5

รวมคะแนน (ค)
(ค = ก x ข)
0.6
0.4
0.4
0.6
0.6
0.3
0.4
0.3
3.6
= 72 คะแนน

ข้อเสนอแนะในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
1. หน่วยงานระดับกอง/สํานักควรกําหนดรูปแบบแนวทางการประเมินในแต่ละกลุ่ม/ฝ่ายให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
2. ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ต้องทําความเข้าใจเครื่องมือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย
วิธีการประเมินจะใช้แบบคนเดียวหรือหลายคน มาตรวัดสมรรถนะ พจนานุกรมสมรรถนะ และตารางคํานวณ
ผลประเมิน
3. การประเมินที่ผิดพลาด เช่น การให้คะแนนโดยไม่ได้พิจารณาตามพจนานุกรมสมรรถนะจะทําให้
ผลการประเมินในแต่ละหน่วยงานไม่มีมาตรฐาน และผู้รบั การประเมินจะไม่ทราบจุดอ่อนของตนเองเพื่อใช้จัดทํา
แผนการพัฒนารายบุคคล
4. ในแต่ละหน่วยงานควรมีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ช่วยพิจารณา
กําหนดแนวทางการประเมินให้มีมาตรฐานเดียวกัน และพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะ
ข้าราชการระหว่างกลุ่ม/ฝ่าย ที่อยู่ในประเภทและระดับเดียวกัน
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พจนานุกรมสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
คําจํากัดความ : ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้
อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมาย
รวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคย
มีผู้ใดสามารถกระทําได้มาก่อน
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 แสดงความพยายามในการปฏิบตั หิ น้าที่ราชการให้ดี
• พยายามทํางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง
• พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา
• มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน
• แสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีขึ้น
• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทํางานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้
• กําหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการทํางานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
• ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
• ทํางานได้ตามเป้าหมายที่ผบู้ ังคับบัญชากําหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อให้ได้ผลงาน
ที่มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
• ปรับปรุงวิธีการที่ทําให้ทํางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ
ทําให้ผู้รับบริการพึงพอใจมากขึ้น
• เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหม่ทคี่ าดว่าจะทําให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถกําหนดเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนางาน เพื่อให้
ได้ผลงานที่โดดเด่น หรือแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
• กําหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด
• พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น หรือแตกต่างไม่เคยมีผู้ใด
ทําได้มาก่อน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกล้าตัดสินใจ แม้ว่าการตัดสินใจนัน้ จะมีความเสี่ยง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
• ตัดสินใจได้ โดยมีการคํานวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และดําเนินการ เพื่อให้ภาครัฐและ
ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด
• บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของ
หน่วยงานตามที่วางแผนไว้

- 12 2. บริการทีด่ ี (Service Mind)
คําจํากัดความ : ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 สามารถให้บริการทีผ่ รู้ บั บริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ
• ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ
• ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รบั บริการ
• แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการอยู่
• ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รบั บริการได้รับ
บริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยแก้ปญ
ั หาให้แก่ผู้รบั บริการ
• รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว
ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ
• ดูแลให้ผรู้ ับบริการได้รับความพึงพอใจ และนําข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการไปพัฒนาการ
ให้บริการให้ดยี ิ่งขึ้น
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้บริการทีเ่ กินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือ
ความพยายามอย่างมาก
• ให้เวลาแก่ผู้รบั บริการเป็นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ
• ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กําลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ
แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน
• นําเสนอวิธีการในการให้บริการที่ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจและให้บริการทีต่ รงตามความต้องการทีแ่ ท้จริง
ของผู้รบั บริการได้
• เข้าใจ หรือพยายามทําความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บริการได้ตรงตามความต้องการที่
แท้จริงของผู้รบั บริการ
• ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความจําเป็นหรือความต้องการ
ที่แท้จริงของผูร้ ับบริการ
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และให้บริการทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่
ผู้รบั บริการ
• คิดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว และพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการ
ให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ
• เป็นที่ปรึกษาที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจทีผ่ ู้รับบริการไว้วางใจ
• สามารถให้ความเห็นที่แตกต่างจากวิธีการ หรือขั้นตอนทีผ่ ู้รับบริการต้องการให้สอดคล้อง
กับความจําเป็น ปัญหา โอกาส เพื่อเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงของผู้รับบริการ

- 13 3. การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
คําจํากัดความ : ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและ
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือทีเ่ กี่ยวข้อง
• ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
• พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น
• ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขา
อาชีพของตน
• รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน
• รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับงานของตน อย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนําความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาปรับใช้กบั การปฏิบตั หิ น้าที่ราชการ
• สามารถนําวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกตใฎ ช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได ้
• สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนาตนเองให้มคี วามรู้ และความเชี่ยวชาญ
ในงานมากขึน้ ทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง
• มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ และสามารถนําความรู้ไป
ปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง
• สามารถนําความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการทํางานของคนในส่วนราชการทีเ่ น้น
ความเชี่ยวชาญในวิทยาการด้านต่างๆ
• สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรร
ทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา
• บริหารจัดการให้ส่วนราชการนําเทคโนโลยี ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในงานอย่างต่อเนื่อง

- 14 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)
คําจํากัดความ : การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 มีความสุจริต
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย และวินัยข้าราชการ
• แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได้
• รักษาคําพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้
• แสดงให้ปรากฎถึงความมีจิตสํานึกในความเป็นข้าราชการ
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นในหลักการ
• ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติ
หรือผลประโยชน์ กล้ารับผิด และรับผิดชอบ
• เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัดเพือ่ ความถูกต้อง
• ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ แม้ตกอยู่ใน
สถานการณ์ทอี่ าจยากลําบาก
• กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม แม้อาจก่อความไม่พึง
พอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทศิ ตนเพือ่ ความยุติธรรม
• ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อ
ความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต
5. การทํางานเป็นทีม (Teamwork)
คําจํากัดความ : ความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ
โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จําเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษา
สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 ทําหน้าที่ของตนในทีมให้สาํ เร็จ
• สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย
• รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดําเนินงานของตนในทีม
• ให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของทีม
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้ความร่วมมือในการทํางานกับเพื่อนร่วมงาน
• สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
• ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี
• กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วมทีม
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

- 15 ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม
• รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผูอ้ ื่น
• ตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม
• ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทํางานร่วมกันให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุน ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมทีม เพื่อให้งานประสบ
ความสําเร็จ
• ยกย่อง และให้กําลังใจเพื่อนร่วมทีมอย่างจริงใจ
• ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่วมทีม แม้ไม่มกี ารร้องขอ
• รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่างๆให้งานสําเร็จ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถนําทีมให้ปฏิบตั ภิ ารกิจให้ได้ผลสําเร็จ
• เสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่คํานึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน
• คลี่คลาย หรือแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม
• ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญกําลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล

สมรรถนะทางการบริหาร
1. สภาวะผู้นาํ (Leadership)
คําจํากัดความ : ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเป็นผู้นําของกลุ่ม กําหนดทิศทาง เป้าหมาย
วิธีการทํางาน ให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 ดําเนินการประชุมได้ดแี ละคอยแจ้งข่าวสารความเป็นไปโดยตลอด
• ดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบ วาระ วัตถุประสงค์ และเวลาตลอดจนมอบหมาย
งานให้แก่บุคคลในกลุม่ ได้
• แจ้งข่าวสารให้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยู่เสมอ แม้ไม่ได้ถูก
กําหนดให้ต้องกระทํา
• อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเป็นผูน้ ําในการทํางานของกลุ่มและใช้อาํ นาจอย่าง
ยุตธิ รรม
• ส่งเสริมและกระทําการเพื่อให้กลุ่มปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• กําหนดเป้าหมาย ทิศทางทีช่ ัดเจน จัดกลุ่มงานและเลือกคนให้เหมาะกับงาน หรือกําหนด
วิธีการที่จะทําให้กลุ่มทํางานได้ดีขึ้น
• รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
• สร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
• ปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมด้วยความยุติธรรม
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้การดูแลและช่วยเหลือทีมงาน
• เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือทีมงาน
• ปกป้องทีมงาน และชื่อเสียงของส่วนราชการ
• จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลที่สําคัญมาให้ทีมงาน
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แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนสมกับเป็นผูน้ ํา
• กําหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจํากลุ่มและประพฤติตนอยู่ในกรอบของธรรมเนียมปฏิบัตินั้น
• ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
• ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และนําทีมงานให้ก้าวไปสูพ่ นั ธกิจระยะยาวขององค์กร
• สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจให้
สําเร็จลุล่วง
• เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทัศน์ในการสร้างกลยุทธ์เพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงนัน้

2. วิสัยทัศน์ (Visioning)
คําจํากัดความ : ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายการทํางานที่ชัดเจนและ
ความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
• รู้ เข้าใจและสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่างานที่ทําอยู่นั้นเกี่ยวข้องหรือตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการอย่างไร
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยทําให้ผอู้ ื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
• อธิบายให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์และเป้าหมายการทํางานของหน่วยงานภายใต้ภาพรวม
ของส่วนราชการได้
• แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อประกอบการกําหนดวิสัยทัศน์
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ สร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเต็มใจที่จะปฏิบตั ติ ามวิสัยทัศน์
• โน้มน้าวให้สมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
• ให้คําปรึกษาแนะนําแก่สมาชิกในทีมถึงแนวทางในการทํางานโดยยึดถือวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายขององค์กรเป็นสําคัญ
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกําหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
ส่วนราชการ
• ริเริ่มและกําหนดนโยบายใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการนําวิสัยทัศน์ไปสูค่ วามสําเร็จ
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกําหนดวิสยั ทัศน์ของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ระดับประเทศ
• กําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทิศทางในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระดับประเทศ
• คาดการณ์ได้ว่าประเทศจะได้รับผลกระทบอย่างไรจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอก
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คําจํากัดความ : ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการกําหนด
กลยุทธ์ของส่วนราชการได้
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 รู้และเข้าใจนโยบายรวมทั้งภารกิจภาครัฐ ว่ามีความเกีย่ วโยงกับหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของหน่วยงานอย่างไร
• เข้าใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของภาครัฐและส่วนราชการ ว่าสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับ
ภารกิจของหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอย่างไร
• สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหน่วยงานได้
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และนําประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ได้
• ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการกําหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ภาครัฐได้
• ใช้ความรู้ความเข้าใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และนําทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนมาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์
• ประยุกต์ใช้ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซ้อน ในการคิดและพัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์ของ
หน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
• ประยุกต์แนวทางปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จ (Best Practice) หรือผลการวิจัยต่างๆ
มากําหนดแผนงานเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ กําหนดกลยุทธ์ทสี่ อดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ
ทีเ่ กิดขึ้น
• ประเมินและสังเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ภายในประเทศ หรือของโลกโดยมองภาพในลักษณะองค์รวม เพื่อใช้ในการกําหนด กลยุทธ์
ภาครัฐหรือส่วนราชการ
• คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต และกําหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุพันธกิจของส่วนราชการ
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์
ภาครัฐ
• ริเริ่ม สร้างสรรค์ และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ในการกําหนดกลยุทธ์ภาครัฐ โดยพิจารณา
จากบริบทในภาพรวม
• ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
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คําจํากัดความ : ความสามารถในการกระตุ้น หรือผลักดันหน่วยงานไปสู่การปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์
รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และดําเนินการให้การปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 เห็นความจําเป็นของการปรับเปลี่ยน
• เห็นความจําเป็นของการปรับเปลี่ยน และปรับพฤติกรรมหรือแผนการทํางานให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงนั้น
• เข้าใจและยอมรับถึงความจําเป็นของการปรับเปลี่ยน และเรียนรู้เพื่อให้สามารถปรับตัว
รับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทําให้ผู้อนื่ เข้าใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น
• ช่วยเหลือให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความจําเป็นและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงนั้น
• สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการและมีสว่ นร่วม
ในการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อนื่ เห็นความสําคัญของ
การปรับเปลี่ยน
• กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความร่วม
แรงร่วมใจ
• เปรียบเทียบให้เห็นว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปนั้นแตกต่างกันใน
สาระสําคัญอย่างไร
• สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ท่ยี ังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และวางแผนงานทีด่ ีเพือ่ รับการปรับเปลี่ยนในองค์กร
• วางแผนอย่างเป็นระบบและชี้ให้เห็นประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน
• เตรียมแผน และติดตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ําเสมอ
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ
• ผลักดันให้การปรับเปลี่ยนสามารถดําเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จ
• สร้างขวัญกําลังใจ และความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. การควบคุมตนเอง (Self Control)
คําจํากัดความ : ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์ที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือ
เผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องทํางานภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ทกี่ ่อความเครียดอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
• ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์
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แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และควบคุมอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
• รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและควบคุมได้อย่างเหมาะสม โดยอาจหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์
ที่เสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงขึ้น หรืออาจเปลี่ยนหัวข้อสนทนา หรือหยุดพักชั่วคราวเพื่อ
สงบสติอารมณ์
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถใช้ถ้อยทีวาจา หรือปฏิบตั งิ านต่อไปได้อย่าง
สงบ แม้จะอยูใ่ นภาวะที่ถกู ยัว่ ยุ
• รู้สึกได้ถึงความรุนแรงทางอารมณ์ในระหว่างการสนทนา หรือการปฏิบัติงาน เช่น
ความโกรธ ความผิดหวัง หรือความกดดัน แต่ไม่แสดงออกแม้จะถูกยั่วยุ โดยยังคงสามารถ
ปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างสงบ
• สามารถเลือกใช้วิธีการแสดงออกที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลในเชิงลบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และจัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะกดดันทางอารมณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
• ประยุกต์ใช้วิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดการกับความเครียดและความ
กดดันทางอารมณ์ที่คาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้น
• บริหารจัดการอารมณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเครียดของตนเองหรือ
ผู้ร่วมงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเอาชนะอารมณ์ด้วยความเข้าใจ
• ระงับอารมณ์รุนแรง ด้วยการพยายามทําความเข้าใจและแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา รวมทั้ง
บริบทและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ
• ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากก็ยังสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ รวมถึงทําให้
คนอื่นๆ มีอารมณ์ที่สงบลงได้

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)
คําจํากัดความ : ความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่น
ว่าจะสามารถมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 สอนงานหรือให้คําแนะนําเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ิงาน
• สอนงานด้วยการให้คําแนะนําอย่างละเอียด หรือด้วยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน
• ชี้แนะแหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ระดับที่ 2

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตั้งใจพัฒนาผู้ใต้บงั คับบัญชาให้มศี กั ยภาพ
• สามารถให้คาํ ปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาหรือส่งเสริมข้อดีและปรับปรุงข้อด้อยให้ลดลง
• ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
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แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผนเพือ่ ให้โอกาสผู้ใต้บงั คับบัญชาแสดงความสามารถใน
การทํางาน
• วางแผนในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• มอบหมายงานที่เหมาะสม รวมทั้งให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะได้รับการฝึกอบรม หรือ
พัฒนาอย่างสม่ําเสมอเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
• มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบางเรื่องเพื่อให้
มีโอกาสริเริ่มสิง่ ใหม่ๆ หรือบริหารจัดการด้วยตนเอง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา
• สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เป็นปัจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา
• สามารถเข้าใจถึงสาเหตุแห่งพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อนํามาเป็นปัจจัยในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาได้
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และทําให้ส่วนราชการมีระบบการสอนงานและการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
• สร้าง และสนับสนุนให้มีการสอนงานและมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็น
ระบบในส่วนราชการ
• สร้าง และสนับสนุนให้มีวฒ
ั นธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในส่วนราชการ

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
คําจํากัดความ : การทําความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา แนวคิดโดยการแยกแยะ
ประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบระเบียบเปรียบเทียบแง่มุม
ต่างๆ สามารถลําดับความสําคัญ ช่วงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีต่างๆได้
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 แยกแยะประเด็นปัญหา หรืองานออกเป็นส่วนย่อยๆ
• แยกแยะปัญหาออกเป็นรายการอย่างง่ายๆได้โดยไม่เรียงลําดับความสําคัญ
• วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์ขนั้ พืน้ ฐานของปัญหาหรืองาน
• ระบุเหตุและผล ในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ ได้
• ระบุข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆได้
• วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่างๆตามลําดับความสําคัญหรือความเร่งด่วนได้
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซบั ซ้อน ของปัญหาหรืองาน
• เชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนของแต่ละสถานการณ์ หรือเหตุการณ์
• วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับปัญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้
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แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ หรือวางแผนงานทีซ่ ับซ้อนได้
• เข้าใจประเด็นปัญหาในระดับที่สามารถแยกแยะเหตุปัจจัยเชื่อมโยงซับซ้อนในรายละเอียด
และสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหากับสถานการณ์หนึ่งๆ ได้
• วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆที่มีหน่วยงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย รวมถึงคาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และวางแนวทางการป้องกันแก้ไข
ไว้ล่วงหน้า
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้เทคนิค และรูปแบบต่างๆ ในการกําหนดแผนงาน
หรือขั้นตอนการทํางาน เพื่อเตรียมทางเลือกสําหรับการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา ทีเ่ กิดขึน้
• ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนเป็นส่วนๆ
• ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลากหลายรูปแบบเพื่อหาทางเลือก ในการแก้ปัญหา รวมถึงพิจารณา
ข้อดีข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง
• วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆ ที่มีหน่วยงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค แนวทางการป้องกันแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะ
ทางเลือกและข้อดีข้อเสียไว้ให้

2. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)
คําจํากัดความ : การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวม โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบเชื่อมโยง
หรือประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์ ข้อมูล หรือทัศนะต่าง ๆ จนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 ใช้กฎพืน้ ฐานทั่วไป
• ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์ หรือสามัญสํานึกในการระบุประเด็นปัญหา หรือแก้ปัญหาในงาน
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกต์ใช้ประสบการณ์
• ระบุถึงความเชื่อมโยงของข้อมูล แนวโน้ม และความไม่ครบถ้วนของข้อมูลได้
• ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการระบุประเด็นปัญหาหรือแก้ปัญหาในงานได้
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อน
• ประยุกต์ใช้ทฤษฎี แนวคิดทีซ่ ับซ้อน หรือแนวโน้มในอดีตในการระบุหรือแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ แม้ในบางกรณี แนวคิดที่นํามาใช้กับสถานการณ์อาจไม่มีสิ่งบ่งบอกถึงความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอธิบายข้อมูล หรือสถานการณ์ทมี่ ีความยุ่งยาก
ซับซ้อนให้เข้าใจได้งา่ ย
• สามารถอธิบายความคิด หรือสถานการณ์ที่ซับซ้อนให้ง่ายและสามารถเข้าใจได้
• สามารถสังเคราะห์ข้อมูล สรุปแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ ที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้โดยง่ายและ
เป็นประโยชน์ต่องาน
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิดริเริ่ม สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่
• ริเริ่ม สร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น รวมถึงสามารถนําเสนอรูปแบบ วิธีการหรือองค์ความรู้
ใหม่ซึ่งอาจไม่เคยปรากฎมาก่อน

- 22 3. การใส่ใจและพัฒนาผู้อนื่ (Caring Others)
คําจํากัดความ : ความใส่ใจและตั้งใจที่จะส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้อื่นมีศักยภาพ หรือมีสุขภาวะ
ทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ และทัศนคติทดี่ ีอย่างยั่งยืนเกินกว่ากรอบของการปฏิบัติหน้าที่
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 ใส่ใจและให้ความสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้อนื่
• สนับสนุนให้ผู้อื่นพัฒนาศักยภาพหรือสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจที่ดี
• แสดงความเชื่อมั่นว่าผู้อื่นมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนหรือให้คําแนะนําเพื่อพัฒนาให้ผู้อื่นมีศักยภาพ
หรือมีสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจหรือทัศนคติทดี่ ี
• สาธิต หรือให้คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เพื่อพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดี
อย่างยั่งยืน
• มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน โดยชี้แนะแหล่งข้อมูล หรือทรัพยากรที่จําเป็นต่อการพัฒนาของผู้อื่น
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะที่ 2 และใส่ใจในการให้เหตุผลประกอบการแนะนํา หรือมีส่วน
สนับสนุนในการพัฒนาผู้อื่น
• ให้แนวทางพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ เพื่อให้ผู้อื่นมั่นใจว่าสามารถพัฒนาศักยภาพสุข
ภาวะหรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนได้
• ส่งเสริมให้มกี ารแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หรือประสบการณ์ เพื่อให้ผู้อื่นมีโอกาสได้ถ่ายทอด
และเรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสร้างสุขภาวะหรือทัศนคติทดี่ ีอย่างยั่งยืน
• สนับสนุนด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือวิธีการในภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้อื่นมั่นใจว่าตนสามารถ
พัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้
ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตามและให้คาํ ติชมเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
• ติดตามผลการพัฒนาของผู้อื่นรวมทั้งให้คาํ ติชมที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• ให้คําแนะนําที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีของ
แต่ละบุคคล
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมุ่งเน้นการพัฒนาจากรากของปัญหา หรือความ
ต้องการที่แท้จริง
• พยายามทําความเข้าใจปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่น เพื่อให้สามารถจัดทํา
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ หรือทัศนคติที่ดอี ย่างยั่งยืนได้
• ค้นคว้า สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดี ซึ่งตรงกับ
ปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่น
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คําจํากัดความ : การกํากับดูแลให้ผู้อื่นปฏิบตั ิตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมาย หรือตามตําแหน่งหน้าที่ การกํากับดูแลนี้ หมายรวมถึงการออกคําสั่งโดยปกติทั่วไปจนถึงการใช้อํานาจ
ตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 สั่งให้กระทําการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
• สั่งให้กระทําการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
• มอบหมายงานในรายละเอียดบางส่วนให้ผู้อื่นดําเนินการแทนได้ เพื่อให้ตนเองปฏิบัติงาน
ตามตําแหน่งหน้าที่ได้มากขึ้น
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และกําหนดขอบเขตข้อจํากัดในการกระทําการใดๆ
• ปฏิเสธคําขอของผู้อื่น ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
• กําหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้เป็นมาตรฐาน
• สร้างเงื่อนไขเพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสั่งให้ปรับมาตรฐาน หรือปรับปรุงการปฏิบตั ิงานให้ดขี ึ้น
• กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ให้แตกต่าง หรือสูงขึ้น
• สั่งให้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตามควบคุมให้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน กฎ ระเบียบข้อบังคับ
• ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
• เตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และดําเนินการในกรณีที่มกี ารปฏิบตั ิไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือขัด
ต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
• ใช้วิธีเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาในกรณีทมี่ ีปัญหา หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน หรือขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
• ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีที่มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
หรือขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
5. การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking)
คําจํากัดความ : ความใฝ่รู้เชิงลึกที่จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมา
ประเด็นปัญหา หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 หาข้อมูลในเบือ้ งต้น
• ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ หรือหาจากแหล่งข้อมูลทีม่ ีอยู่แล้ว
• ถามผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูล
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสืบเสาะค้นหาข้อมูล
• สืบเสาะค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการที่มากกว่าเพียงการตั้งคําถามพื้นฐาน
• สืบเสาะค้นหาข้อมูลจากผู้ทใี่ กล้ชิดกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวมากที่สุด
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ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหาข้อมูลเชิงลึก
• ตั้งคําถามเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องจนได้ที่มาของสถานการณ์ เหตุการณ์
ประเด็นปัญหา หรือค้นพบโอกาสที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป
• แสวงหาข้อมูลด้วยการสอบถามจากผู้รู้อื่นเพิ่มเติม ที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องนั้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ
• วางแผนเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในช่วงเวลาที่กําหนด
• สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างจากกรณีปกติธรรมดาโดยทั่วไป
• ดําเนินการวิจัย หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเก็บข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ระบบสืบค้นโดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อประกอบการทําวิจัย
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบการสืบค้น เพื่อหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
• วางระบบการสืบค้น รวมทัง้ การมอบหมายให้ผู้อื่นสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทนั
เหตุการณ ์อย่างต่อเนื่อง

6. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)
คําจํากัดความ : การรับรู้ถึงข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม และสามารถประยุกต์ความเข้าใจ เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างกันได้
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและให้ความสนใจวัฒนธรรมของผู้อนื่
• ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของไทย ขณะที่เห็นคุณค่าและสนใจที่จะเรียนรูว้ ัฒนธรรมของผู้อื่น
• ยอมรับความต่างทางวัฒนธรรม และไม่ดูถกู วัฒนธรรมอื่นว่าด้อยกว่า
• ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจ รวมทั้งปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่
• เข้าใจมารยาท กาลเทศะ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติของวัฒนธรรมที่แตกต่าง และพยายาม
ปรับตัวให้สอดคล้อง
• สื่อสารด้วยวิธีการ เนื้อหา และถ้อยคําที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของผู้อื่น
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆ อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
• เข้าใจบริบท และนัยสําคัญของวัฒนธรรมต่างๆ
• เข้าใจรากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างอันจะทําให้เข้าใจวิธีคิดของผู้อื่น
• ไม่ตัดสินผู้อื่นจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม แต่ต้องพยายามทําความเข้าใจ เพื่อให้สามารถ
ทํางานร่วมกันได้
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้างการยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม
• สร้างการยอมรับในหมูผ่ ู้คนต่างวัฒนธรรม เพื่อสัมพันธไมตรีอันดี
• ริเริ่ม และสนับสนุนการทํางานร่วมกัน เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างประเทศ หรือระหว่าง
วัฒนธรรมที่ต่างกัน
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แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับท่าที รวมทั้งวิธีการทํางานให้สอดคล้องกับบริบท
ทางวัฒนธรรม
• หาทางระงับข้อพิพาทระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยพยายามประสานและประนีประนอม
ด้วยความเข้าใจในแต่ละวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง
• ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ท่าที ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อประสาน
ประโยชน์ระหว่างประเทศหรือระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกัน

7. ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding)
คําจํากัดความ : ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจน
สภาวะทางอารมณ์ของผู้ที่ตดิ ต่อด้วย
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 เข้าใจความหมายทีผ่ ู้อนื่ ต้องการสื่อสาร
• เข้าใจความหมายที่ผู้อื่นต้องการสื่อสาร สามารถจับใจความ สรุปเนื้อหาเรื่องราวได้ถูกต้อง
ระดับที่ 2

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจอารมณ์ความรูส้ กึ และคําพูด
• เข้าใจทั้งความหมายและนัยเชิงอารมณ์ จากการสังเกต สีหน้า ท่าทาง หรือน้ําเสียง
ของผู้ที่ติดต่อด้วย

ระดับที่ 3

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจความหมายแฝงในกิริยา ท่าทาง คําพูด หรือน้าํ เสียง
• เข้าใจความหมายที่ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนในกิริยา ท่าทาง คําพูด หรือน้ําเสียง
• เข้าใจความคิด ความกังวล หรือความรู้สึกของผู้อื่น แม้จะแสดงออกเพียงเล็กน้อย
• สามารถระบุลักษณะนิสัยหรือจุดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ที่ติดต่อด้วยได้

ระดับที่ 4

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจการสือ่ สารทัง้ ที่เป็นคําพูด และความหมายแฝง
ในการสื่อสารกับผู้อื่นได้
• เข้าใจนัยของพฤติกรรม อารมณ์ และความรู้สึกของผู้อื่น
• ใช้ความเข้าใจนั้นให้เป็นประโยชน์ในการผูกมิตร ทําความรู้จัก หรือติดต่อประสานงาน

ระดับที่ 5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมผู้อื่น
• เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือปัญหา ตลอดจนที่มาของแรงจูงใจระยะยาวที่ทําให้เกิด
พฤติกรรมของผู้อื่น
• เข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่น จนสามารถบอกถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะนิสัยของผู้นั้นได้
อย่างถูกต้อง

- 26 8. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
คําจํากัดความ : ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอํานาจตามกฎหมาย และอํานาจที่ไม่เป็น
ทางการ ในองค์กรของตนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้ง
ความสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่านโยบายภาครัฐ แนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยี ตลอดจน
เหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้น จะมีผลต่อองค์กรอย่างไร
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 เข้าใจโครงสร้างองค์กร
• เข้าใจโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่ไม่เป็นทางการ
• เข้าใจสัมพันธภาพอย่างไม่เป็นทางการระหว่างบุคคลในองค์กร รับรู้ว่าผู้ใดมีอํานาจตัดสินใจ
หรือผู้ใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับต่างๆ และนําความเข้าใจนี้มาใช้ประโยชน์โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นสําคัญ
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
• เข้าใจประเพณีปฏิบัติ ค่านิยม และวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าใจวิธีการ
สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
• เข้าใจข้อจํากัดขององค์กร รู้ว่าสิ่งใดอาจกระทําได้หรือไม่อาจกระทําให้บรรลุผลได้
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจความสัมพันธ์ของผู้มบี ทบาทสําคัญในองค์กร
• รับรู้ถึงความสัมพันธ์เชิงอํานาจของผู้มีบทบาทสําคัญในองค์กร เพื่อประโยชน์ในการผลักดัน
ภารกิจตามหน้าที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิผล
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจสาเหตุพนื้ ฐานของพฤติกรรมองค์กร
• เข้าใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองค์กรในหน่วยงานของตนและของภาครัฐโดยรวม
ตลอดจนปัญหา และโอกาสทีม่ ีอยู่ และนําความเข้าใจนี้มาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในส่วน
ที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่อย่างเป็นระบบ
• เข้าใจประเด็นปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มี
ผลกระทบต่อนโยบายภาครัฐและภารกิจขององค์กร เพื่อแปลงวิกฤติเป็นโอกาส กําหนดจุดยืน
และท่าทีตามภารกิจในหน้าทีไ่ ด้อย่างสอดคล้องเหมาะสมโดยมุ่งประโยชน์ของชาติเป็นสําคัญ
9. การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
คําจํากัดความ : การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้งจัดการเชิงรุกกับปัญหานั้นโดยอาจไม่มีใครร้องขอ
และอย่างไม่ย่อท้อ หรือใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์ต่องาน ตลอดจนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ เกี่ยวกับงาน
ด้วย เพื่อแก้ปัญหา ป้องกันปัญหา หรือสร้างโอกาสด้วย
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 เห็นปัญหาหรือโอกาสระยะสั้นและลงมือดําเนินการ
• เล็งเห็นปัญหา อุปสรรค และหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า
• เล็งเห็นโอกาสและไม่รีรอทีจ่ ะนําโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในงาน

- 27 ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุวกิ ฤติ
• ลงมือทันทีเมือ่ เกิดปัญหาเฉพาะหน้าหรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไม่มีใครร้องขอ และไม่ย่อท้อ
• แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในขณะที่คนส่วนใหญ่จะวิเคราะห์สถานการณ์และรอให้ปญ
ั หา
คลี่คลายไปเอง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปัญหาระยะสัน้
• คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
ระยะสั้น
• ทดลองใช้วิธีการที่แปลกใหม่ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นใน
วงราชการ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ ในระยะปานกลาง
• คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
ระยะปานกลาง
• คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคต
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ ในระยะยาว
• คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต
• สร้างบรรยากาศของการคิดริเริ่มให้เกิดขึน้ ในหน่วยงานและกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานเสนอ
ความคิดใหม่ ๆ ในการทํางาน เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสในระยะยาว

10. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order)
คําจํากัดความ : ความใส่ใจทีจ่ ะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาทหน้าที่
และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม โดยติดตาม ตรวจสอบการทํางานหรือข้อมูลตลอดจนพัฒนา
ระบบการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องของกระบวนงาน
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 ต้องการความถูกต้อง ชัดเจนในงาน และรักษากฎ ระเบียบ
• ต้องการให้ข้อมูล และบทบาทในการปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง ชัดเจน
• ดูแลให้เกิดความเป็นระเบียบในสภาพแวดล้อมของการทํางาน
• ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอน ที่กําหนด อย่างเคร่งครัด
ระดับที่ 2

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตรวจทานความถูกต้องของงานทีต่ นรับผิดชอบ
• ตรวจทานงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างละเอียด เพื่อความถูกต้อง

- 28 ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และดูแลความถูกต้องของงานทั้งของตนและผู้อื่นที่อยูใ่ น
ความรับผิดชอบของตน
• ตรวจสอบความถูกต้องของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
• ตรวจสอบความถูกต้องงานของผู้อื่น ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจความถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนงานทั้งของตนเองและผู้อื่น ตามอํานาจหน้าที่
• บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทัง้ ของตนเองและของผู้อื่น เพื่อความถูกต้องของงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงคุณภาพของข้อมูลหรือ
โครงการ
• ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการตามกําหนดเวลา
• ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูล
• สามารถระบุข้อบกพร่องหรือข้อมูลที่หายไป และเพิ่มเติมให้ครบถ้วนเพื่อความถูกต้องของงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนงาน
• พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่อความถูกต้องตามขั้นตอน และเพิ่มคุณภาพของข้อมูล

11. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)
คําจํากัดความ : ความมั่นใจในความสามารถ ศักยภาพ และการตัดสินใจของตนที่จะปฏิบัติงานให้
บรรลุผล หรือเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาให้สําเร็จลุล่วง
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 ปฏิบตั งิ านได้ตามอํานาจหน้าที่โดยไม่ต้องมีการกํากับดูแล
• ปฏิบัติงานได้โดยอาจไม่ต้องมีการกํากับดูแลใกล้ชิด
• ตัดสินใจเองได้ในภารกิจภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที่รับผิดชอบของตน
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และปฏิบตั งิ านในหน้าที่อย่างมั่นใจ
• กล้าตัดสินใจเรื่องที่เห็นว่าถูกต้องแล้วในหน้าที่ แม้จะมีผไู้ ม่เห็นด้วยอยู่บ้างก็ตาม
• แสดงออกอย่างมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่แม้อยู่ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมั่นใจในความสามารถของตน
• เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ และศักยภาพของตนว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบ
ผลสําเร็จได้
• แสดงความมั่นใจอย่างเปิดเผยในการตัดสินใจหรือความสามารถของตน
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และมั่นใจในการทํางานทีท่ า้ ทาย
• ชอบงานที่ท้าทายความสามารถ
• แสดงความคิดเห็นของตนเมื่อไม่เห็นด้วยกับผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอํานาจ หรือในสถานการณ์
ที่ขัดแย้ง
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเต็มใจทํางานทีท่ า้ ทายมากและกล้าแสดงจุดยืนของตน
• เต็มใจและรับอาสาปฏิบัติงานที่ท้าทาย หรือมีความเสี่ยงสูง
• กล้ายืนหยัดเผชิญหน้ากับผูบ้ ังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจ
• กล้าแสดงจุดยืนของตนอย่างตรงไปตรงมาในประเด็นที่เป็นสาระสําคัญ

- 29 12. ความยืดหยุน่ ผ่อนปรน (Flexibility)
คําจํากัดความ : ความสามารถในการปรับตัว และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และ
กลุ่มคนทีห่ ลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง และปรับเปลีย่ นวิธีการเมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนไป
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 มีความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ าน
• ปรับตัวเข้ากับสภาพการทํางานที่ยากลําบาก หรือไม่เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติงาน
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอมรับความจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน
• ยอมรับและเข้าใจความเห็นของผู้อื่น
• เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เมื่อได้รับข้อมูลใหม่
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีวิจารณญานในการปรับใช้กฎระเบียบ
• มีวิจารณญานในการปรับใช้กฎระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อผลสําเร็จของงาน
และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน
• ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ให้เข้ากับสถานการณ์ หรือบุคคลแต่ยังคงเป้าหมายเดิมไว้
• ปรับขั้นตอนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์
• ปรับแผนงาน เป้าหมาย หรือโครงการ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะหน้า
• ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หรือกระบวนงาน เป็นการเฉพาะกาล เพื่อให้รับกับสถานการณ์เฉพาะหน้า
13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)
คําจํากัดความ : ความสามารถที่จะสื่อความด้วยการเขียน พูด โดยใช้สื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้อนื่ เข้าใจยอมรับ
และสนับสนุนความคิดของตน
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 นําเสนอข้อมูล หรือความเห็นอย่างตรงไปตรงมา
• นําเสนอ ข้อมูล หรือความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยยังมิได้ปรับรูปแบบการนําเสนอตาม
ความสนใจและระดับของผู้ฟัง
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใช้ความพยายามขัน้ ต้นในการจูงใจ
• นําเสนอข้อมูล ความเห็น ประเด็น หรือตัวอย่างประกอบที่มีการเตรียมอย่างรอบคอบ เพื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจ ยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับรูปแบบการนําเสนอเพื่อจูงใจ
• ปรับรูปแบบการนําเสนอให้เหมาะสมกับความสนใจและระดับของผู้ฟัง
• คาดการณ์ถึงผลของการนําเสนอ และคํานึงถึงภาพลักษณ์ของตนเอง
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใช้ศลิ ปะการจูงใจ
• วางแผนการนําเสนอโดยคาดหวังว่าจะสามารถจูงใจให้ผอู้ ื่นคล้อยตาม
• ปรับแต่ละขั้นตอนของการสื่อสาร นําเสนอ และจูงใจให้เหมาะสมกับผูฟ้ ังแต่ละกลุ่มหรือ
แต่ละราย
• คาดการณ์และพร้อมที่จะรับมือกับปฏิกิริยาทุกรูปแบบของผู้ฟังที่อาจเกิดขึ้น
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แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้กลยุทธ์ซบั ซ้อนในการจูงใจ
• แสวงหาผู้สนับสนุน เพื่อเป็นแนวร่วมในการผลักดันแนวคิด แผนงานโครงการ ให้สัมฤทธิ์ผล
• ใช้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยามวลชน ให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารจูงใจ

14. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality)
คําจํากัดความ : ความซาบซึ้งในอรรถรสและเห็นคุณค่าของงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์และมรดก
ของชาติ รวมถึงงานศิลปะอื่น ๆ และนํามาประยุกต์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตนได้
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 ซาบซึ้งในงานศิลปะ
• เห็นคุณค่าในงานศิลปะของชาติและศิลปะอื่นๆ โดยแสดงความรักและหวงแหนในงานศิลปะ
• สนใจที่จะมีสว่ นร่วมในการเรียนรู้ ติดตาม หรือสร้างงานศิลปะแขนงต่างๆ
• ฝึกฝนเพื่อสร้างความชํานาญในงานศิลปะของตนอย่างสม่ําเสมอ
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจรูปแบบต่างๆ ของงานศิลปะ
• แยกแยะความแตกต่างของงานศิลปะรูปแบบต่างๆ และอธิบายให้ผู้อื่นรับรู้ถึงคุณค่าของงาน
ศิลปะเหล่านั้นได้
• เข้าใจรูปแบบและจุดเด่นของงานศิลปะรูปแบบต่างๆ และนําไปใช้ในงานศิลปะของตนได้
• สามารถถ่ายทอดคุณค่าในเชิงศิลปะเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ในวงกว้าง
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
• นําอิทธิพลของงานศิลปะยุคสมัยต่างๆ มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตน
• ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ในงานศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะของ
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองและผู้อนื่ ได้
• ประยุกต์คุณค่าและลักษณะเด่นของงานศิลปะยุคต่างๆ มาใช้ในการรังสรรค์ผลงาน และเป็น
แรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์งานศิลปะ
• นําศาสตร์ทางศิลปะหลายแขนงมาผสมผสาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่าง
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และรังสรรค์งานศิลปะทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน
• รังสรรค์งานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนที่เป็นที่ยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นการรังสรรค์งานแนว
ใหม่ หรืออนุรักษ์ไว้ซึ่งงานศิลปะดั้งเดิม
15. ความผูกพันที่มตี ่อส่วนราชการ (Organizational Commitment)
คําจํากัดความ : จิตสํานึกหรือความตั้งใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ และ
เป้าหมายของส่วนราชการ ยึดถือประโยชน์ของส่วนราชการเป็นที่ตั้งก่อนประโยชน์ส่วนตัว
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 ปฏิบตั ติ นเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการ
• เคารพและถือปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติของส่วนราชการ
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และแสดงความภักดีต่อส่วนราชการ
• แสดงความพึงพอใจและความภาคภูมิใจทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการ
• มีส่วนสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้แก่สว่ นราชการ
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แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีส่วนร่วมในการผลักดันพันธกิจของส่วนราชการ
• มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพันธกิจของส่วนราชการจนบรรลุเป้าหมาย
• จัดลําดับความเร่งด่วนหรือความสําคัญของงานเพื่อให้พันธกิจของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยึดถือประโยชน์ของส่วนราชการเป็นทีต่ ั้ง
• ยึดถือประโยชน์ของส่วนราชการหรือหน่วยงานเป็นที่ตั้ง ก่อนที่จะคิดถึงประโยชน์ของ
บุคคลหรือความต้องการของตนเอง
• ยืนหยัดในการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ แม้ว่าการตัดสินใจนั้นอาจจะมีผู้
ต่อต้านหรือแสดงความไม่เห็นด้วยก็ตาม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเสียสละเพือ่ ประโยชน์ของส่วนราชการ
• เสียสละประโยชน์ระยะสั้นของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ระยะยาวของส่วน
ราชการโดยรวม
• เสียสละหรือโน้มน้าวผู้อื่นให้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ

16. การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building)
คําจํากัดความ : สร้างหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับงาน
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 สร้างหรือรักษาการติดต่อกับผูท้ ตี่ ้องเกี่ยวข้องกับงาน
• สร้างหรือรักษาการติดต่อกับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานเพื่อประโยชน์ในงาน
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูท้ ตี่ ้องเกี่ยวข้อง
กับงานอย่างใกล้ชดิ
• สร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานอย่างใกล้ชิด
• เสริมสร้างมิตรภาพกับเพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ หรือผู้อื่น
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสร้างหรือรักษาการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคม
• ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้มีการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมกับผูท้ ี่ต้องเกี่ยวข้องกับงาน
• เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในวงกว้างเพื่อประโยชน์ในงาน
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตร
• สร้างหรือรักษามิตรภาพโดยมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ในทางส่วนตัวมากขึ้น
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และรักษาความสัมพันธ์ฉนั มิตรในระยะยาว
• รักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรไว้ได้อย่างต่อเนื่อง แม้อาจจะไม่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์ในงาน
กันแล้วก็ตาม แต่ยังอาจมีโอกาสที่จะติดต่อสัมพันธ์ในงานได้อีกในอนาคต

