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สมรรถนะหลกั 
1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) 

ค าจ ากดัความ : ความมุ่งมัน่จะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหดี้หรือใหเ้กินมาตรฐานท่ีมีอยู ่โดยมาตรฐานน้ีอาจ
เป็นผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมาของตนเอง หรือเกณฑว์ดัผลสมัฤทธ์ิท่ีส่วนราชการก าหนดข้ึน อีกทั้งยงั
หมายรวมถึงการสร้างสรรคพ์ฒันาผลงานหรือกระบวนการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ียากและทา้ทายชนิด
ท่ีอาจไม่เคยมีผูใ้ดสามารถกระท าไดม้าก่อน 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับที ่1 : แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าทีร่าชการให้ดี 
• พยายามท างานในหนา้ท่ีใหถ้กูตอ้ง 
• พยายามปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนดเวลา 
• มานะอดทน ขยนัหมัน่เพียรในการท างาน 
• แสดงออกวา่ตอ้งการท างานใหไ้ดดี้ข้ึน 
• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพฒันาเม่ือเห็นความสูญเปล่า หรือหยอ่นประสิทธิภาพในงาน 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และสามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายทีว่างไว้ 
• ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีดี 
• ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกบัเกณฑม์าตรฐาน 
• ท างานไดต้ามเป้าหมายท่ีผูบ้งัคบับญัชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถกูตอ้ง เพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพ 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และสามารถปรับปรุงวธีิการท างานเพือ่ให้ได้ผลงาน 
ที่มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ 
• ปรับปรุงวธีิการท่ีท าใหท้ างานไดดี้ข้ึน เร็วข้ึน มีคุณภาพดีข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือ 
ท าใหผู้รั้บบริการพึงพอใจมากข้ึน 
• เสนอหรือทดลองวธีิการท างานแบบใหม่ท่ีคาดวา่จะท าใหง้านมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสามารถก าหนดเป้าหมาย รวมทั้งพฒันางาน เพือ่ให้ 
ได้ผลงานทีโ่ดดเด่น หรือแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั 
• ก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทาย และเป็นไปไดย้าก เพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีกวา่เดิมอยา่งเห็นไดช้ดั 
• พฒันาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน เพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีโดดเด่น หรือแตกต่างไม่เคยมีผูใ้ดท าไดม้าก่อน 

ระดับที ่5 : 
 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และกล้าตัดสินใจ แม้ว่าการตัดสินใจน้ันจะมีความเส่ียง 
เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 
• ตดัสินใจได ้โดยมีการค านวณผลไดผ้ลเสียอยา่งชดัเจน และด าเนินการ เพื่อใหภ้าครัฐและประชาชน 
ไดป้ระโยชน์สูงสุด 
• บริหารจดัการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพ่ือใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของ 
หน่วยงานตามท่ีวางแผนไว ้
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2. บริการที่ด ี(Service Mind) 

ค าจ ากดัความ : ความตั้งใจและความพยายามของขา้ราชการในการใหบ้ริการต่อประชาชน 
ขา้ราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับที ่1 : สามารถให้บริการทีผู้่รับบริการต้องการได้ด้วยความเตม็ใจ 
• ใหก้ารบริการท่ีเป็นมิตร สุภาพ 
• ใหข้อ้มูล ข่าวสาร ท่ีถกูตอ้ง ชดัเจนแก่ผูรั้บบริการ 
• แจง้ใหผู้รั้บบริการทราบความคืบหนา้ในการด าเนินเร่ือง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ท่ีใหบ้ริการอยู ่
• ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหผู้รั้บบริการไดรั้บบริการท่ีต่อเน่ือง
และรวดเร็ว 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 
• รับเป็นธุระ ช่วยแกปั้ญหาหรือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแก่ผูรั้บบริการอยา่งรวดเร็วไม่บ่าย
เบ่ียง ไม่แกต้วั หรือปัดภาระ 
• ดูแลใหผู้รั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจ และน าขอ้ขดัขอ้งใดๆ ในการใหบ้ริการไป 
พฒันาการใหบ้ริการใหดี้ยิง่ข้ึน 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และให้บริการที่เกนิความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือ 
ความพยายามอย่างมาก 
• ใหเ้วลาแก่ผูรั้บบริการเป็นพิเศษ เพ่ือช่วยแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 
• ใหข้อ้มูล ข่าวสาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีก าลงัใหบ้ริการอยู ่ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผูรั้บบริการแมว้า่
ผูรั้บบริการจะไม่ไดถ้ามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน 
• น าเสนอวิธีการในการใหบ้ริการท่ีผูรั้บบริการจะไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริง 
ของผู้รับบริการได้ 
• เขา้ใจ หรือพยายามท าความเขา้ใจดว้ยวธีิการต่างๆ เพื่อใหบ้ริการไดต้รงตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของผูรั้บบริการ 
• ใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูรั้บบริการ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของผูรั้บบริการ 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ 
ผู้รับบริการ 
• คิดถึงผลประโยชน์ของผูรั้บบริการในระยะยาว และพร้อมท่ีจะเปล่ียนวธีิหรือขั้นตอนการ 
ใหบ้ริการ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูรั้บบริการ 
• เป็นท่ีปรึกษาท่ีมีส่วนช่วยในการตดัสินใจท่ีผูรั้บบริการไวว้างใจ 
• สามารถใหค้วามเห็นท่ีแตกต่างจากวธีิการ หรือขั้นตอนท่ีผูรั้บบริการตอ้งการใหส้อดคลอ้ง 
กบัความจ าเป็น ปัญหา โอกาส เพ่ือเป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริงของผูรั้บบริการ 
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3. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 

ค าจ ากดัความ : ความสนใจใฝ่รู้ สัง่สม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
ดว้ยการศึกษา คน้ควา้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง จนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เชิงวิชาการและ 
เทคโนโลยต่ีางๆ เขา้กบัการปฏิบติัราชการใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับที ่1 : แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกีย่วข้อง 
• ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยแีละองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน 
• พฒันาความรู้ความสามารถของตนใหดี้ยิง่ข้ึน 
• ติดตามเทคโนโลย ีและความรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอดว้ยการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ท่ีจะเป็น 
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัราชการ 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมีความรู้ในวชิาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขา 
อาชีพของตน 
• รอบรู้ในเทคโนโลยหีรือองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจมี 
ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของตน 
• รับรู้ถึงแนวโนม้วิทยาการท่ีทนัสมยั และเก่ียวขอ้งกบังานของตน อยา่งต่อเน่ือง 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และสามารถน าความรู้ วทิยาการ หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ 
มาปรับใช้กบัการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
• สามารถน าวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ มาประยกุตใ์์ ชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการได  
• สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดจากการน าเทคโนโลยใีหม่มาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการได ้

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และศึกษา พฒันาตนเองให้มีความรู้ และความเช่ียวชาญ 
ในงานมากขึน้ ทั้งในเชิงลกึ และเชิงกว้างอย่างต่อเน่ือง 
• มีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีมีลกัษณะเป็นสหวทิยาการ และสามารถน าความรู้ไปปรับ 
ใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
• สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใชใ้นการสร้างวสิัยทศัน์ เพ่ือการปฏิบติังานใน 
อนาคต 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสนับสนุนการท างานของคนในส่วนราชการทีเ่น้น 
ความเช่ียวชาญในวิทยาการด้านต่างๆ 
• สนบัสนุนใหเ้กิดบรรยากาศแห่งการพฒันาความเช่ียวชาญในองคก์ร ดว้ยการจดัสรรทรัพยากร 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการพฒันา 
• บริหารจดัการใหส่้วนราชการน าเทคโนโลย ีความรู้ หรือวทิยาการใหม่ๆ มาใชใ้นการปฏิบติั 
หนา้ท่ีราชการในงานอยา่งต่อเน่ือง 
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4. การยดึม่ันในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 
ค าจ ากดัความ : การด ารงตนและประพฤติปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย 
คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ และจรรยาขา้ราชการเพื่อรักษาศกัด์ิศรีแห่งความเป็นขา้ราชการ 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับที ่1 : มีความสุจริต 
• ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบติั ถูกตอ้งตามกฎหมาย และวนิยัขา้ราชการ 
• แสดงความคิดเห็นตามหลกัวิชาชีพอยา่งสุจริต 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมีสัจจะเช่ือถือได้ 
• รักษาค าพดู มีสัจจะ และเช่ือถือได ้
• แสดงใหป้รากฎถึงความมีจิตส านึกในความเป็นขา้ราชการ 

ระดับที ่3 :  
 

แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และยึดมั่นในหลกัการ 
• ยดึมัน่ในหลกัการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาขา้ราชการไม่เบ่ียงเบนดว้ยอคติ
หรือผลประโยชน์ กลา้รับผดิ และรับผดิชอบ 
• เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทางราชการ 

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และยนืหยดัเพือ่ความถูกต้อง 
• ยนืหยดัเพื่อความถูกตอ้งโดยมุ่งพิทกัษผ์ลประโยชน์ของทางราชการ แมต้กอยูใ่น
สถานการณ์ท่ีอาจยากล าบาก 
• กลา้ตดัสินใจ ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความถูกตอ้ง เป็นธรรม แมอ้าจก่อความไม่พงึ
พอใจใหแ้ก่ผูเ้สียประโยชน ์
 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และอุทศิตนเพือ่ความยุติธรรม 
• ยนืหยดัพิทกัษผ์ลประโยชน์และช่ือเสียงของประเทศชาติแมใ้นสถานการณ์ท่ีอาจเส่ียงต่อ 
ความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน หรืออาจเส่ียงภยัต่อชีวิต 
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5. การท างานเป็นทมี (Teamwork) 

ค าจ ากดัความ : ความตั้งใจท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นส่วนหน่ึงของทีม หน่วยงาน หรือส่วน 
ราชการ โดยผูป้ฏิบติัมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จ าเป็นตอ้งมีฐานะหวัหนา้ทีม รวมทั้งความสามารถในการ 
สร้างและรักษาสมัพนัธภาพกบัสมาชิกในทีม 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับที ่1 : ท าหน้าทีข่องตนในทมีให้ส าเร็จ 
• สนบัสนุนการตดัสินใจของทีม และท างานในส่วนท่ีตนไดรั้บมอบหมาย 
• รายงานใหส้มาชิกทราบความคืบหนา้ของการด าเนินงานของตนในทีม 
• ใหข้อ้มูล ท่ีเป็นประโยชนต่์อการท างานของทีม 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และให้ความร่วมมือในการท างานกบัเพือ่นร่วมงาน 
• สร้างสัมพนัธ์ เขา้กบัผูอ่ื้นในกลุ่มไดดี้ 
• ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นในทีมดว้ยดี 
• กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรคแ์ละแสดงความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของเพื่อนร่วม
ทีมทั้งต่อหนา้และลบัหลงั 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม 
• รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเตม็ใจเรียนรู้จากผูอ่ื้น 
• ตดัสินใจหรือวางแผนงานร่วมกนัในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม 
• ประสานและส่งเสริมสมัพนัธภาพอนัดีในทีม เพื่อสนบัสนุนการท างานร่วมกนัใหมี้ 
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสนับสนุน ช่วยเหลอืเพือ่นร่วมทีม เพือ่ให้งานประสบ 
ความส าเร็จ 
• ยกยอ่ง และใหก้ าลงัใจเพื่อนร่วมทีมอยา่งจริงใจ 
• ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูแก่เพื่อนร่วมทีม แมไ้ม่มีการร้องขอ 
• รักษามิตรภาพอนัดีกบัเพื่อนร่วมทีม เพื่อช่วยเหลือกนัในวาระต่างๆใหง้านส าเร็จ 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสามารถน าทีมให้ปฏิบัติภารกจิให้ได้ผลส าเร็จ 
• เสริมสร้างความสามคัคีในทีม โดยไม่ค านึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน 
• คล่ีคลาย หรือแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในทีม 
• ประสานสมัพนัธ ์สร้างขวญัก าลงัใจของทีมเพื่อปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการให้
บรรลุผล 
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สมรรถนะทางการบริหาร 
1. สภาวะผู้น า (Leadership) 

ค าจ ากดัความ : ความสามารถ หรือความตั้งใจท่ีจะรับบทในการเป็นผูน้ าของกลุ่ม ก าหนด 
ทิศทาง เป้าหมาย วิธีการท างาน ใหที้มปฏิบติังานไดอ้ยา่งราบร่ืน เตม็ประสิทธิภาพและบรรลุ 
วตัถุประสงคข์องส่วนราชการ 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับที ่1 : ด าเนินการประชุมได้ดีและคอยแจ้งข่าวสารความเป็นไปโดยตลอด 
• ด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบ วาระ วตัถุประสงค ์และเวลาตลอดจนมอบหมายงานใหแ้ก่
บุคคลในกลุ่มได ้
• แจง้ข่าวสารใหผู้ท่ี้จะไดรั้บผลกระทบจากการตดัสินใจรับทราบอยูเ่สมอ แมไ้ม่ไดถ้กู 
ก าหนดใหต้อ้งกระท า 
• อธิบายเหตุผลในการตดัสินใจใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเป็นผู้น าในการท างานของกลุ่มและใช้อ านาจอย่าง 
ยุติธรรม 
• ส่งเสริมและกระท าการเพ่ือใหก้ลุ่มปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
• ก าหนดเป้าหมาย ทิศทางท่ีชดัเจน จดักลุ่มงานและเลือกคนใหเ้หมาะกบังาน หรือก าหนด 
วธีิการท่ีจะท าใหก้ลุ่มท างานไดดี้ข้ึน 
• รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
• สร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
• ปฏิบติัต่อสมาชิกในทีมดว้ยความยติุธรรม 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และให้การดูแลและช่วยเหลอืทมีงาน 
• เป็นท่ีปรึกษาและช่วยเหลือทีมงาน 
• ปกป้องทีมงาน และช่ือเสียงของส่วนราชการ 
• จดัหาบุคลากร ทรัพยากร หรือขอ้มูลท่ีส าคญัมาใหที้มงาน 

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และประพฤติตนสมกบัเป็นผู้น า 
• ก าหนดธรรมเนียมปฏิบติัประจ ากลุ่มและประพฤติตนอยูใ่นกรอบของธรรมเนียมปฏิบติันั้น 
• ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
• ยดึหลกัธรรมาภิบาลในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และน าทมีงานให้ก้าวไปสู่พนัธกจิระยะยาวขององค์กร 
• สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบนัดาลใจใหที้มงานเกิดความมัน่ใจในการปฏิบติัภารกิจใหส้ าเร็จ
ลุล่วง 
• เลง็เห็นการเปล่ียนแปลงในอนาคต และมีวสิัยทศัน์ในการสร้างกลยทุธ์เพ่ือรับมือกบัการ 
เปล่ียนแปลงนั้น 
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2. วสัิยทศัน์ (Visioning) 

ค าจ ากดัความ : ความสามารถในการก าหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายการท างานท่ีชดัเจน 
และความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจเพื่อใหภ้ารกิจบรรลุวตัถุประสงค ์
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับที ่1 : รู้และเข้าใจวสัิยทศัน์ขององค์กร 
• รู้ เขา้ใจและสามารถอธิบายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดว้า่งานท่ีท าอยูน่ั้นเก่ียวขอ้งหรือตอบสนอง
ต่อวิสยัทศัน์ของส่วนราชการอยา่งไร 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และช่วยท าให้ผู้อืน่รู้และเข้าใจวสัิยทศัน์ขององค์กร 
• อธิบายใหผู้อ่ื้นรู้และเขา้ใจวสิยัทศัน์และเป้าหมายการท างานของหน่วยงานภายใต้
ภาพรวมของส่วนราชการได ้
• แลกเปล่ียนขอ้มูลรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นเพื่อประกอบการก าหนดวิสยัทศัน์ 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และ สร้างแรงจูงใจให้ผู้อืน่เตม็ใจทีจ่ะปฏิบัติตามวสัิยทศัน์ 
• โนม้นา้วใหส้มาชิกในทีมเกิดความเตม็ใจและกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเพื่อ 
ตอบสนองต่อวิสยัทศัน ์
• ใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่สมาชิกในทีมถึงแนวทางในการท างานโดยยดึถือวิสยัทศัน์และ 
เป้าหมายขององคก์รเป็นส าคญั 

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกบัวสัิยทศัน์ของ 
ส่วนราชการ 
• ริเร่ิมและก าหนดนโยบายใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการน าวิสยัทศันไ์ปสู่ความส าเร็จ 
 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และก าหนดวสัิยทศัน์ของส่วนราชการให้สอดคล้องกบั
วสัิยทศัน์ระดับประเทศ 
• ก าหนดวิสยัทศัน ์เป้าหมาย และทิศทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีของส่วนราชการเพื่อให้
บรรลุ 
วิสยัทศัน์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ระดบัประเทศ 
• คาดการณ์ไดว้า่ประเทศจะไดรั้บผลกระทบอยา่งไรจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและ 
ภายนอก 
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3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) 

ค าจ ากดัความ : ความเขา้ใจวสิัยทศัน์และนโยบายภาครัฐและสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ 
ก าหนดกลยทุธ์ของส่วนราชการได ้
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับที ่1 : รู้และเข้าใจนโยบายรวมทั้งภารกจิภาครัฐ ว่ามีความเกีย่วโยงกบัหน้าทีค่วาม 
รับผดิชอบของหน่วยงานอย่างไร 
• เขา้ใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยทุธ์ของภาครัฐและส่วนราชการ วา่สมัพนัธ์ เช่ือมโยง
กบัภารกิจของหน่วยงานท่ีตนดูแลรับผดิชอบอยา่งไร 
• สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหน่วยงานได ้

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และน าประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ได้ 
• ประยกุตใ์ชป้ระสบการณ์ในการก าหนดกลยทุธ์ของหน่วยงานท่ีตนดูแลรับผดิชอบให ้
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ภาครัฐได ้
• ใชค้วามรู้ความเขา้ใจในระบบราชการมาปรับกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ี 
เปล่ียนแปลงไปได ้

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และน าทฤษฎหีรือแนวคดิซับซ้อนมาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ 
• ประยกุตใ์ชท้ฤษฎี หรือแนวคิดซบัซอ้น ในการคิดและพฒันาเป้าหมายหรือกลยทุธ์ของ 
หน่วยงานท่ีตนดูแลรับผดิชอบ 
• ประยกุตแ์นวทางปฏิบติัท่ีประสบความส าเร็จ (Best Practice) หรือผลการวิจยัต่างๆ 
มาก าหนดแผนงานเชิงกลยทุธ์ในหน่วยงานท่ีตนดูแลรับผดิชอบ 

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และ ก าหนดกลยุทธ์ทีส่อดคล้องกบัสถานการณ์ต่างๆ 
ที่เกดิขึน้ 
• ประเมินและสงัเคราะห์สถานการณ์ ประเดน็ หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ภายในประเทศ หรือของโลกโดยมองภาพในลกัษณะองคร์วม เพื่อใชใ้นการก าหนด กล
ยทุธ์ภาครัฐหรือส่วนราชการ 
• คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต และก าหนดกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆ 
ท่ีจะเกิดข้ึนเพือ่ใหบ้รรลุพนัธกิจของส่วนราชการ 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ 
ภาครัฐ 
• ริเร่ิม สร้างสรรค ์และบูรณาการองคค์วามรู้ใหม่ในการก าหนดกลยทุธ์ภาครัฐ โดย
พิจารณาจากบริบทในภาพรวม 
• ปรับเปล่ียนทิศทางของกลยทุธ์ในการพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง 
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4. ศักยภาพเพือ่น าการปรับเปลีย่น (Change Leadership) 

ค าจ ากดัความ : ความสามารถในการกระตุน้ หรือผลกัดนัหน่วยงานไปสู่การปรับเปล่ียนท่ีเป็น 
ประโยชน ์รวมถึงการส่ือสารใหผู้อ่ื้นรับรู้ เขา้ใจ และด าเนินการใหก้ารปรับเปล่ียนนั้นเกิดข้ึนจริง 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับที ่1 : เห็นความจ าเป็นของการปรับเปลีย่น 
• เห็นความจ าเป็นของการปรับเปล่ียน และปรับพฤติกรรมหรือแผนการท างานให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงนั้น 
• เขา้ใจและยอมรับถึงความจ าเป็นของการปรับเปล่ียน และเรียนรู้เพื่อใหส้ามารถปรับตวั 
รับการเปล่ียนแปลงนั้นได ้

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และสามารถท าให้ผู้อืน่เข้าใจการปรับเปลีย่นทีจ่ะเกดิขึน้ 
• ช่วยเหลือใหผู้อ่ื้นเขา้ใจถึงความจ าเป็นและประโยชนข์องการเปล่ียนแปลงนั้น 
• สนบัสนุนความพยายามในการปรับเปล่ียนองคก์ร พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการและมีส่วน
ร่วมในการปรับเปล่ียนดงักล่าว 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อืน่เห็นความส าคญัของ 
การปรับเปลีย่น 
• กระตุน้ และสร้างแรงจูงใจใหผู้อ่ื้นเห็นความส าคญัของการปรับเปล่ียน เพื่อใหเ้กิดความ
ร่วมแรงร่วมใจ 
• เปรียบเทียบใหเ้ห็นวา่ส่ิงท่ีปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนักบัส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงไปนั้นแตกต่างกนั
ในสาระส าคญัอยา่งไร 
• สร้างความเขา้ใจใหเ้กิดข้ึนแก่ผูท่ี้ยงัไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลงนั้น 

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และวางแผนงานที่ดีเพือ่รับการปรับเปลีย่นในองค์กร 
• วางแผนอยา่งเป็นระบบและช้ีใหเ้ห็นประโยชน์ของการปรับเปล่ียน 
• เตรียมแผน และติดตามการบริหารการเปล่ียนแปลงอยา่งสม ่าเสมอ 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และผลกัดันให้เกดิการปรับเปลีย่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
• ผลกัดนัใหก้ารปรับเปล่ียนสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืนและประสบความส าเร็จ 
• สร้างขวญัก าลงัใจ และความเช่ือมัน่ในการขบัเคล่ือนใหเ้กิดการปรับเปล่ียนอยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 
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5. การควบคุมตนเอง (Self Control) 

ค าจ ากดัความ : ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์ท่ีอาจจะถูกยัว่ย ุหรือ
เผชิญหนา้กบัความไม่เป็นมิตร หรือตอ้งท างานภายใตส้ภาวะกดดนั รวมถึงความอดทนอดกลั้น 
เม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีก่อความเครียดอยา่งต่อเน่ือง 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับที ่1 : ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
• ไม่แสดงพฤติกรรมท่ีไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์ 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และควบคุมอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ได้เป็นอย่างด ี
• รู้เท่าทนัอารมณ์ของตนเองและควบคุมไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจหลีกเล่ียงจาก
สถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อการเกิดความรุนแรงข้ึน หรืออาจเปล่ียนหวัขอ้สนทนา หรือหยดุพกั
ชัว่คราวเพื่อสงบสติอารมณ์ 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และสามารถใช้ถ้อยทีวาจา หรือปฏิบัติงานต่อไปได้อย่าง 
สงบ แม้จะอยู่ในภาวะทีถู่กยัว่ยุ 
• รู้สึกไดถึ้งความรุนแรงทางอารมณ์ในระหวา่งการสนทนา หรือการปฏิบติังาน เช่น 
ความโกรธ ความผดิหวงั หรือความกดดนั แต่ไม่แสดงออกแมจ้ะถูกยัว่ย ุโดยยงัคงสามารถ 
ปฏิบติังานต่อไปไดอ้ยา่งสงบ 
• สามารถเลือกใชว้ิธีการแสดงออกท่ีเหมาะสมเพื่อไม่ใหเ้กิดผลในเชิงลบทั้งต่อตนเองและ 
ผูอ่ื้น 

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และจัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• สามารถจดัการกบัความเครียดหรือผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาวะกดดนัทางอารมณ์ไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 
• ประยกุตใ์ชว้ิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนล่วงหนา้เพื่อจดัการกบัความเครียดและความ 
กดดนัทางอารมณ์ท่ีคาดหมายไดว้า่จะเกิดข้ึน 
• บริหารจดัการอารมณ์ของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเครียดของตนเองหรือ 
ผูร่้วมงาน 

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเอาชนะอารมณ์ด้วยความเข้าใจ 
• ระงบัอารมณ์รุนแรง ดว้ยการพยายามท าความเขา้ใจและแกไ้ขท่ีตน้เหตุของปัญหา 
รวมทั้งบริบทและปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ 
• ในสถานการณ์ท่ีตึงเครียดมากกย็งัสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้รวมถึงท าให ้
คนอ่ืนๆ มีอารมณ์ท่ีสงบลงได ้
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6. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) 

ค าจ ากดัความ : ความตั้งใจท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพฒันาผูอ่ื้นในระยะยาวจนถึงระดบั 
ท่ีเช่ือมัน่วา่จะ สามารถมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหผู้น้ั้นมีอิสระท่ีจะตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ 
ท่ีราชการของตนได ้
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับที ่1 : สอนงานหรือให้ค าแนะน าเกีย่วกบัวธีิปฏิบัติงาน 
• สอนงานดว้ยการใหค้  าแนะน าอยา่งละเอียด หรือดว้ยการสาธิตวิธีปฏิบติังาน 
• ช้ีแนะแหล่งขอ้มูล หรือแหล่งทรัพยากรอ่ืนๆ เพือ่ใชใ้นการพฒันาการปฏิบติังาน 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และตั้งใจพฒันาผู้ใต้บังคบับัญชาให้มีศักยภาพ 
• สามารถใหค้  าปรึกษาช้ีแนะแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมขอ้ดีและปรับปรุงขอ้ดอ้ย
ใหล้ดลง 
• ใหโ้อกาสผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดแ้สดงศกัยภาพเพื่อสร้างความมัน่ใจในการปฏิบติังาน 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และวางแผนเพือ่ให้โอกาสผู้ใต้บังคบับัญชาแสดง 
ความสามารถในการท างาน 
• วางแผนในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
• มอบหมายงานท่ีเหมาะสม รวมทั้งใหโ้อกาสผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีจะไดรั้บการฝึกอบรม 
หรือพฒันาอยา่งสม ่าเสมอเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ 
• มอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบในระดบัตดัสินใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นบางเร่ือง
เพื่อใหมี้โอกาสริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ หรือบริหารจดัการดว้ยตนเอง 

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันา 
ศักยภาพของผู้ใต้บังคบับัญชา 
• สามารถปรับเปล่ียนทศันคติเดิมท่ีเป็นปัจจยัขดัขวางการพฒันาศกัยภาพของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
• สามารถเขา้ใจถึงสาเหตุแห่งพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อน ามาเป็นปัจจยัในการพฒันา 
ศกัยภาพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และท าให้ส่วนราชการมีระบบการสอนงานและการ 
มอบหมายหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
• สร้าง และสนบัสนุนใหมี้การสอนงานและมีการมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบอยา่ง
เป็นระบบในส่วนราชการ 
• สร้าง และสนบัสนุนใหมี้วฒันธรรมแห่งการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองในส่วนราชการ 
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สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

1. การคดิวเิคราะห์ (Analytical Thinking) 

ค าจ ากดัความ : การท าความเขา้ใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเดน็ปัญหา แนวคิดโดยการ 
แยกแยะประเดน็ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจดัหมวดหมู่อยา่งเป็นระบบระเบียบ 
เปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ สามารถล าดบัความส าคญั ช่วงเวลา เหตุและผล ท่ีมาท่ีไปของกรณีต่างๆได ้
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับที ่1 : แยกแยะประเด็นปัญหา หรืองานออกเป็นส่วนย่อยๆ 
• แยกแยะปัญหาออกเป็นรายการอยา่งง่ายๆไดโ้ดยไม่เรียงล าดบัความส าคญั 
• วางแผนงานโดยแตกประเดน็ปัญหาออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นกิจกรรมต่างๆ ได ้

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเข้าใจความสัมพนัธ์ขั้นพืน้ฐานของปัญหาหรืองาน 
• ระบุเหตุและผล ในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ ได ้
• ระบุขอ้ดีขอ้เสียของประเดน็ต่างๆได ้
• วางแผนงานโดยจดัเรียงงาน หรือกิจกรรมต่างๆตามล าดบัความส าคญัหรือความเร่งด่วนได ้

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และเข้าใจความสัมพนัธ์ที่ซับซ้อน ของปัญหาหรืองาน 
• เช่ือมโยงเหตุปัจจยัท่ีซบัซอ้นของแต่ละสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ 
• วางแผนงานโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่ายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์เก่ียวกบัปัญหา หรืออุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสามารถวิเคราะห์ หรือวางแผนงานทีซั่บซ้อนได้ 
• เขา้ใจประเดน็ปัญหาในระดบัท่ีสามารถแยกแยะเหตุปัจจยัเช่ือมโยงซบัซอ้นในรายละเอียดและ
สามารถวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัญหากบัสถานการณ์หน่ึงๆ ได ้
• วางแผนงานท่ีซบัซอ้นโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆท่ีมีหน่วยงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง
หลายฝ่าย รวมถึงคาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และวางแนวทางการป้องกนัแกไ้ขไวล่้วงหนา้ 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และใช้เทคนิค และรูปแบบต่างๆ ในการก าหนดแผนงาน 
หรือขั้นตอนการท างาน เพือ่เตรียมทางเลอืกส าหรับการป้องกนั หรือแก้ไขปัญหา ที่เกดิขึน้ 
• ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมในการแยกแยะประเดน็ปัญหาท่ีซบัซอ้นเป็นส่วนๆ 
• ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์หลากหลายรูปแบบเพื่อหาทางเลือก ในการแกปั้ญหา รวมถึงพิจารณาขอ้ดี
ขอ้เสียของทางเลือกแต่ละทาง 
• วางแผนงานท่ีซบัซอ้นโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ท่ีมีหน่วยงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง
หลายฝ่าย คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค แนวทางการป้องกนัแกไ้ข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและขอ้ดี
ขอ้เสียไวใ้ห ้
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2. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 

ค าจ ากดัความ : การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองคร์วม โดยการจบัประเดน็ สรุปรูปแบบ 
เช่ือมโยงหรือประยกุตแ์นวทางจากสถานการณ์ ขอ้มูล หรือทศันะต่าง ๆ จนไดเ้ป็นกรอบความคิดหรือ 
แนวคิดใหม่ 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับที ่1 : ใช้กฎพืน้ฐานทัว่ไป 
• ใชก้ฎพื้นฐาน หลกัเกณฑ ์หรือสามญัส านึกในการระบุประเดน็ปัญหา หรือแกปั้ญหาใน
งาน 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และประยุกต์ใช้ประสบการณ์ 
• ระบุถึงความเช่ือมโยงของขอ้มูล แนวโนม้ และความไม่ครบถว้นของขอ้มูลได ้
• ประยกุตใ์ชป้ระสบการณ์ในการระบุประเดน็ปัญหาหรือแกปั้ญหาในงานได ้

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และประยุกต์ทฤษฎหีรือแนวคดิซับซ้อน 
• ประยกุตใ์ชท้ฤษฎี แนวคิดท่ีซบัซอ้น หรือแนวโนม้ในอดีตในการระบุหรือแกปั้ญหาตาม 
สถานการณ์ แมใ้นบางกรณี แนวคิดท่ีน ามาใชก้บัสถานการณ์อาจไม่มีส่ิงบ่งบอกถึงความ 
เก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนัเลยกต็าม 

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และอธิบายข้อมูล หรือสถานการณ์ทีมี่ความยุ่งยาก 
ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย 
• สามารถอธิบายความคิด หรือสถานการณ์ท่ีซบัซอ้นใหง่้ายและสามารถเขา้ใจได ้
• สามารถสงัเคราะห์ขอ้มูล สรุปแนวคิด ทฤษฎี องคค์วามรู้ ท่ีซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจไดโ้ดยง่าย
และเป็นประโยชน์ต่องาน 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และคิดริเร่ิม สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ 
• ริเร่ิม สร้างสรรค ์ประดิษฐคิ์ดคน้ รวมถึงสามารถน าเสนอรูปแบบ วิธีการหรือองคค์วามรู้ 
ใหม่ซ่ึงอาจไม่เคยปรากฎมาก่อน 
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3. การใส่ใจและพฒันาผู้อืน่ (Caring Others) 

ค าจ ากดัความ : ความใส่ใจและตั้งใจท่ีจะส่งเสริม ปรับปรุงและพฒันาใหผู้อ่ื้นมีศกัยภาพ หรือ 
มีสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ และทศันคติท่ีดีอยา่งย ัง่ยนืเกินกวา่กรอบของการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับที ่1 : ใส่ใจและให้ความส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาผู้อืน่ 
• สนบัสนุนใหผู้อ่ื้นพฒันาศกัยภาพหรือสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจท่ีดี 
• แสดงความเช่ือมัน่วา่ผูอ่ื้นมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองใหดี้ยิง่ข้ึนได ้

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และสอนหรือให้ค าแนะน าเพือ่พฒันาให้ผู้อืน่มีศักยภาพ 
หรือมีสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจหรือทัศนคติทีด่ี 
• สาธิต หรือใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัตน เพื่อพฒันาศกัยภาพ สุขภาวะหรือทศันคติท่ีดีอยา่ง
ย ัง่ยนื 
• มุ่งมัน่ท่ีจะสนบัสนุน โดยช้ีแนะแหล่งขอ้มูล หรือทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาของผูอ่ื้น 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะที ่2 และใส่ใจในการให้เหตุผลประกอบการแนะน า หรือมีส่วน 
สนับสนุนในการพฒันาผู้อืน่ 
• ใหแ้นวทางพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ เพ่ือใหผู้อ่ื้นมัน่ใจวา่สามารถพฒันาศกัยภาพสุขภาวะ
หรือทศันคติท่ีดีอยา่งย ัง่ยนืได ้
• ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนการเรียนรู้หรือประสบการณ์ เพ่ือใหผู้อ่ื้นมีโอกาสไดถ่้ายทอดและเรียนรู้
วธีิการพฒันาศกัยภาพหรือเสริมสร้างสุขภาวะหรือทศันคติท่ีดีอยา่งย ัง่ยนื 
• สนบัสนุนดว้ยอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือวธีิการในภาคปฏิบติัเพ่ือใหผู้อ่ื้นมัน่ใจวา่ตนสามารถพฒันา
ศกัยภาพ สุขภาวะหรือทศันคติท่ีดีอยา่งย ัง่ยนืและมีประสิทธิภาพสูงสุดได ้

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และติดตามและให้ค าติชมเพือ่ส่งเสริมการพฒันาอย่าง 
ต่อเน่ือง 
• ติดตามผลการพฒันาของผูอ่ื้นรวมทั้งใหค้  าติชมท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
• ใหค้  าแนะน าท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะ เพื่อพฒันาศกัยภาพ สุขภาวะหรือทศันคติท่ีดีของแต่ละ
บุคคล 

ระดับที ่5 :  
 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และมุ่งเน้นการพฒันาจากรากของปัญหา หรือความ 
ต้องการที่แท้จริง 
• พยายามท าความเขา้ใจปัญหาหรือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูอ่ื้น เพื่อใหส้ามารถจดัท า 
แนวทางในการพฒันาศกัยภาพ สุขภาวะ หรือทศันคติท่ีดีอยา่งย ัง่ยนืได ้
• คน้ควา้ สร้างสรรคว์ธีิการใหม่ๆ ในการพฒันาศกัยภาพ สุขภาวะหรือทศันคติท่ีดี ซ่ึงตรงกบัปัญหา
หรือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูอ่ื้น 
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4. การส่ังการตามอ านาจหน้าที่ (Holding People Accountable) 

ค าจ ากดัความ : การก ากบัดูแลใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั โดยอาศยั 
อ านาจตามกฎหมาย หรือตามต าแหน่งหนา้ท่ี การก ากบัดูแลน้ี หมายรวมถึงการออกค าสัง่โดยปกติทัว่ไป 
จนถึงการใชอ้  านาจตามกฎหมายกบัผูฝ่้าฝืน 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับที ่1 : ส่ังให้กระท าการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั 
• สัง่ใหก้ระท าการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
• มอบหมายงานในรายละเอียดบางส่วนใหผู้อ่ื้นด าเนินการแทนได ้เพื่อใหต้นเอง
ปฏิบติังานตามต าแหน่งหนา้ท่ีไดม้ากข้ึน 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และก าหนดขอบเขตข้อจ ากดัในการกระท าการใดๆ 
• ปฏิเสธค าขอของผูอ่ื้น ท่ีไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั 
• ก าหนดลกัษณะเชิงพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบติัหนา้ท่ีราชการไวเ้ป็นมาตรฐาน 
• สร้างเง่ือนไขเพื่อใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามกฎหมายหรือระเบียบ 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และส่ังให้ปรับมาตรฐาน หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึน้ 
• ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบติังาน ใหแ้ตกต่าง หรือสูงข้ึน 
• สัง่ใหป้รับปรุงการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และติดตามควบคุมให้ปฏิบัตติามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคบั 
• ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบหน่วยงานภายใตก้ารก ากบัดูแลใหป้ฏิบติัตามมาตรฐาน 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
• เตือนใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งชดัเจนถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบติัตามมาตรฐาน กฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และด าเนินการในกรณีที่มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม 
มาตรฐาน หรือขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั 
• ใชว้ิธีเผชิญหนา้อยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมาในกรณีท่ีมีปัญหา หรือมีการปฏิบติัท่ีไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน หรือขดัต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
• ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีมีการปฏิบติัไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานหรือขดัต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
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5. การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) 

ค าจ ากดัความ : ความใฝ่รู้เชิงลึกท่ีจะแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ ภูมิหลงั ประวติัความเป็นมา 
ประเดน็ปัญหา หรือเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจะเป็นประโยชนใ์นการปฏิบติังาน 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดบัที ่1 : หาข้อมูลในเบือ้งต้น 
• ใชข้อ้มูลท่ีมีอยู ่หรือหาจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ 
• ถามผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และสืบเสาะค้นหาข้อมูล 
• สืบเสาะคน้หาขอ้มูลดว้ยวธีิการท่ีมากกวา่เพียงการตั้งค  าถามพื้นฐาน 
• สืบเสาะคน้หาขอ้มูลจากผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัเหตุการณ์หรือเร่ืองราวมากท่ีสุด 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และแสวงหาข้อมูลเชิงลกึ 
• ตั้งค  าถามเชิงลึกในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ืองจนไดท่ี้มาของสถานการณ์ 
เหตุการณ์ประเดน็ปัญหา หรือคน้พบโอกาสท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานต่อไป 
• แสวงหาขอ้มูลดว้ยการสอบถามจากผูรู้้อ่ืนเพิ่มเติม ท่ีไม่ไดมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงใน
เร่ืองนั้น 

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
• วางแผนเกบ็ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ในช่วงเวลาท่ีก าหนด 
• สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีแตกต่างจากกรณีปกติธรรมดาโดยทัว่ไป 
• ด าเนินการวิจยั หรือมอบหมายใหผู้อ่ื้นเกบ็ขอ้มูลจากหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ระบบสืบคน้
โดยอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ เพื่อประกอบการท าวิจยั 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และวางระบบการสืบค้น เพือ่หาข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 
• วางระบบการสืบคน้ รวมทั้งการมอบหมายใหผู้อ่ื้นสืบคน้ขอ้มูล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีทนั 
เหตุการณ ์์อยา่งต่อเน่ือง 
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6. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) 

ค าจ ากดัความ : การรับรู้ถึงขอ้แตกต่างทางวฒันธรรม และสามารถประยกุตค์วามเขา้ใจ เพื่อสร้าง 
สมัพนัธภาพระหวา่งกนัได ้
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับที ่1 : เห็นคุณค่าของวฒันธรรมไทยและให้ความสนใจวฒันธรรมของผู้อืน่ 
• ภาคภูมิใจในวฒันธรรมของไทย ขณะท่ีเห็นคุณค่าและสนใจท่ีจะเรียนรู้วฒันธรรมของ
ผูอ่ื้น 
• ยอมรับความต่างทางวฒันธรรม และไม่ดูถูกวฒันธรรมอ่ืนวา่ดอ้ยกวา่ 
• ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหส้อดคลอ้งกบับริบททางวฒันธรรมท่ีเปล่ียนไป 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเข้าใจ รวมทั้งปรับตัวให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมใหม่ 
• เขา้ใจมารยาท กาลเทศะ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบติัของวฒันธรรมท่ีแตกต่าง และ
พยายามปรับตวัใหส้อดคลอ้ง 
• ส่ือสารดว้ยวิธีการ เน้ือหา และถอ้ยค าท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมของผูอ่ื้น 

ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และเข้าใจในวฒันธรรมต่างๆ อย่างลกึซ้ึง รวมทั้งแสดงออก 
ได้อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
• เขา้ใจบริบท และนยัส าคญัของวฒันธรรมต่างๆ 
• เขา้ใจรากฐานทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างอนัจะท าใหเ้ขา้ใจวิธีคิดของผูอ่ื้น 
• ไม่ตดัสินผูอ่ื้นจากความแตกต่างทางวฒันธรรม แต่ตอ้งพยายามท าความเขา้ใจ เพื่อให้
สามารถท างานร่วมกนัได ้

ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสร้างการยอมรับในความแตกต่างทางวฒันธรรม 
• สร้างการยอมรับในหมู่ผูค้นต่างวฒันธรรม เพื่อสัมพนัธไมตรีอนัดี 
• ริเร่ิม และสนบัสนุนการท างานร่วมกนั เพื่อสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งประเทศ หรือ
ระหวา่งวฒันธรรมท่ีต่างกนั 

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และปรับท่าท ีรวมทั้งวธีิการท างานให้สอดคล้องกบับริบท 
ทางวฒันธรรม 
• หาทางระงบัขอ้พิพาทระหวา่งวฒันธรรมท่ีแตกต่าง โดยพยายามประสานและ
ประนีประนอม 
ดว้ยความเขา้ใจในแต่ละวฒันธรรมอยา่งลึกซ้ึง 
• ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ ท่าที ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมท่ีแตกต่าง เพื่อประสาน 
ประโยชน์ระหวา่งประเทศหรือระหวา่งวฒันธรรมท่ีต่างกนั 
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7. ความเข้าใจผู้อืน่ (Interpersonal Understanding) 

ค าจ ากดัความ : ความสามารถในการรับฟังและเขา้ใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิด 
ตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผูท่ี้ติดต่อดว้ย 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับที ่1 : เข้าใจความหมายทีผู้่อืน่ต้องการส่ือสาร 
• เขา้ใจความหมายท่ีผูอ่ื้นตอ้งการส่ือสาร สามารถจบัใจความ สรุปเน้ือหาเร่ืองราวได้
ถูกตอ้ง 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและค าพูด 
• เขา้ใจทั้งความหมายและนยัเชิงอารมณ์ จากการสังเกต สีหนา้ ท่าทาง หรือน ้าเสียง 
ของผูท่ี้ติดต่อดว้ย 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และเข้าใจความหมายแฝงในกริิยา ท่าทาง ค าพูด หรือ 
น า้เสียง 
• เขา้ใจความหมายท่ีไม่ไดแ้สดงออกอยา่งชดัเจนในกิริยา ท่าทาง ค าพดู หรือน ้าเสียง 
• เขา้ใจความคิด ความกงัวล หรือความรู้สึกของผูอ่ื้น แมจ้ะแสดงออกเพยีงเลก็นอ้ย 
• สามารถระบุลกัษณะนิสยัหรือจุดเด่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงของผูท่ี้ติดต่อดว้ยได ้

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเข้าใจการส่ือสารทั้งทีเ่ป็นค าพูด และความหมายแฝง 
ในการส่ือสารกบัผู้อืน่ได้ 
• เขา้ใจนยัของพฤติกรรม อารมณ์ และความรู้สึกของผูอ่ื้น 
• ใชค้วามเขา้ใจนั้นใหเ้ป็นประโยชน์ในการผกูมิตร ท าความรู้จกั หรือติดต่อประสานงาน 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมผู้อืน่ 
• เขา้ใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือปัญหา ตลอดจนท่ีมาของแรงจูงใจระยะยาวท่ีท าให้
เกิดพฤติกรรมของผูอ่ื้น 
• เขา้ใจพฤติกรรมของผูอ่ื้น จนสามารถบอกถึงจุดอ่อน จุดแขง็ และลกัษณะนิสยัของผูน้ั้น
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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8. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness) 

ค าจ ากดัความ : ความสามารถในการเขา้ใจความสัมพนัธ์เชิงอ านาจตามกฎหมาย และอ านาจท่ีไม่ 
เป็นทางการ ในองคก์รของตนและองคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้รรลุ 
เป้าหมาย รวมทั้งความสามารถท่ีจะคาดการณ์ไดว้า่นโยบายภาครัฐ แนวโนม้ทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลย ีตลอดจนเหตุการณ์ ท่ีจะเกิดข้ึน จะมีผลต่อองคก์รอยา่งไร 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับที ่1 : เข้าใจโครงสร้างองค์กร 
• เขา้ใจโครงสร้างองคก์ร สายการบงัคบับญัชา กฎ ระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนการ
ปฏิบติังานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเข้าใจความสัมพนัธ์เชิงอ านาจที่ไม่เป็นทางการ 
• เขา้ใจสมัพนัธภาพอยา่งไม่เป็นทางการระหวา่งบุคคลในองคก์ร รับรู้วา่ผูใ้ดมีอ านาจ
ตดัสินใจหรือผูใ้ดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในระดบัต่างๆ และน าความเขา้ใจน้ีมาใช้
ประโยชน์โดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิขององคก์รเป็นส าคญั 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร 
• เขา้ใจประเพณีปฏิบติั ค่านิยม และวฒันธรรมของแต่ละองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเขา้ใจ
วิธีการส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
• เขา้ใจขอ้จ ากดัขององคก์ร รู้วา่ส่ิงใดอาจกระท าไดห้รือไม่อาจกระท าใหบ้รรลุผลได ้

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเข้าใจความสัมพนัธ์ของผู้มีบทบาทส าคญัในองค์กร 
• รับรู้ถึงความสัมพนัธ์เชิงอ านาจของผูมี้บทบาทส าคญัในองคก์ร เพื่อประโยชน์ในการ
ผลกัดนัภารกิจตามหนา้ท่ีรับผดิชอบใหเ้กิดประสิทธิผล 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเข้าใจสาเหตุพืน้ฐานของพฤติกรรมองค์กร 
• เขา้ใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองคก์รในหน่วยงานของตนและของภาครัฐโดยรวม 
ตลอดจนปัญหา และโอกาสท่ีมีอยู ่และน าความเขา้ใจน้ีมาขบัเคล่ือนการปฏิบติังานใน
ส่วนท่ีตนดูแลรับผดิชอบอยูอ่ยา่งเป็นระบบ 
• เขา้ใจประเดน็ปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีมี 
ผลกระทบต่อนโยบายภาครัฐและภารกิจขององคก์ร เพื่อแปลงวิกฤติเป็นโอกาส ก าหนด
จุดยนืและท่าทีตามภารกิจในหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสอดคลอ้งเหมาะสมโดยมุ่งประโยชน์ของชาติ
เป็นส าคญั 
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9. การด าเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 

ค าจ ากดัความ : การเลง็เห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้งจดัการเชิงรุกกบัปัญหานั้นโดยอาจไม่มี 
ใครร้องขอ และอยา่งไม่ยอ่ทอ้ หรือใชโ้อกาสนั้นใหเ้กิดประโยชน์ต่องาน ตลอดจนการคิดริเร่ิม 
สร้างสรรคใ์หม่ๆ เก่ียวกบังานดว้ย เพื่อแกปั้ญหา ป้องกนัปัญหา หรือสร้างโอกาสดว้ย 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับที ่1 : เห็นปัญหาหรือโอกาสระยะส้ันและลงมือด าเนินการ 
• เลง็เห็นปัญหา อุปสรรค และหาวิธีแกไ้ขโดยไม่รอชา้ 
• เลง็เห็นโอกาสและไม่รีรอท่ีจะน าโอกาสนั้นมาใชป้ระโยชน์ในงาน 

ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุวกิฤติ 
• ลงมือทนัทีเม่ือเกิดปัญหาเฉพาะหนา้หรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไม่มีใครร้องขอ และไม่
ยอ่ทอ้ 
• แกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วน ในขณะท่ีคนส่วนใหญ่จะวิเคราะห์สถานการณ์และรอให้
ปัญหาคล่ีคลายไปเอง 

ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และเตรียมการล่วงหน้า เพือ่สร้างโอกาส หรือหลกีเลีย่ง 
ปัญหาระยะส้ัน 
• คาดการณ์และเตรียมการล่วงหนา้เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้
ในระยะสั้น 
• ทดลองใชว้ิธีการท่ีแปลกใหม่ในการแกไ้ขปัญหาหรือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ใหเ้กิดข้ึนใน 
วงราชการ 

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเตรียมการล่วงหน้า เพือ่สร้างโอกาส หรือหลกีเลีย่ง 
ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในระยะปานกลาง 
• คาดการณ์และเตรียมการล่วงหนา้เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้
ในระยะปานกลาง 
• คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการท่ีแปลกใหม่และสร้างสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหาท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเตรียมการล่วงหน้า เพือ่สร้างโอกาส หรือหลกีเลีย่ง 
ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในระยะยาว 
• คาดการณ์และเตรียมการล่วงหนา้เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้
ในอนาคต 
• สร้างบรรยากาศของการคิดริเร่ิมใหเ้กิดข้ึนในหน่วยงานและกระตุน้ใหเ้พื่อนร่วมงาน
เสนอความคิดใหม่ๆในการท างาน เพื่อแกปั้ญหาหรือสร้างโอกาสในระยะยาว 
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10. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order) 

ค าจ ากดัความ : ความใส่ใจทีจ่ะปฏิบัตงิานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาท 
หน้าที ่และลดข้อบกพร่องทีอ่าจเกดิจากสภาพแวดล้อม โดยตดิตาม ตรวจสอบการท างานหรือข้อมูล 
ตลอดจนพฒันาระบบการตรวจสอบเพือ่ความถูกต้องของกระบวนงาน 

ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับที ่1 : ต้องการความถูกต้อง ชัดเจนในงาน และรักษากฎ ระเบียบ 
• ตอ้งการใหข้อ้มูล และบทบาทในการปฏิบติังาน มีความถูกตอ้ง ชดัเจน 
• ดูแลใหเ้กิดความเป็นระเบียบในสภาพแวดลอ้มของการท างาน 
• ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอน ท่ีก าหนด อยา่งเคร่งครัด 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และตรวจทานความถูกต้องของงานทีต่นรับผดิชอบ 
• ตรวจทานงานในหนา้ท่ี ความรับผดิชอบอยา่งละเอียด เพื่อความถูกตอ้ง 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และดูแลความถูกต้องของงานทั้งของตนและผู้อืน่ทีอ่ยู่ใน 
ความรับผดิชอบของตน 
• ตรวจสอบความถูกตอ้งของงานในหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตนเอง 
• ตรวจสอบความถูกตอ้งงานของผูอ่ื้น ตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดโดยกฎหมาย กฎ 
ระเบียบขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้ง 
• ตรวจความถูกตอ้งตามขั้นตอนและกระบวนงานทั้งของตนเองและผูอ่ื้น ตามอ านาจ
หนา้ท่ี 
• บนัทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทั้งของตนเองและของผูอ่ื้น เพื่อความถูกตอ้งของ
งาน 

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงคุณภาพของข้อมูลหรือ 
โครงการ 
• ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหนา้ของโครงการตามก าหนดเวลา 
• ตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น และคุณภาพของขอ้มูล 
• สามารถระบุขอ้บกพร่องหรือขอ้มูลท่ีหายไป และเพิ่มเติมใหค้รบถว้นเพื่อความถูกตอ้ง
ของงาน 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และพฒันาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของ 
กระบวนงาน 
• พฒันาระบบการตรวจสอบ เพื่อความถูกตอ้งตามขั้นตอน และเพิ่มคุณภาพของขอ้มูล 
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11. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) 

ค าจ ากดัความ : ความมัน่ใจในความสามารถ ศกัยภาพ และการตดัสินใจของตนท่ีจะปฏิบติังาน 
ใหบ้รรลุผล หรือเลือกวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน หรือแกไ้ขปัญหาใหส้ าเร็จลุล่วง 
 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับที ่1 : ปฏิบัติงานได้ตามอ านาจหน้าทีโ่ดยไม่ต้องมีการก ากบัดูแล 
• ปฏิบติังานไดโ้ดยอาจไม่ตอ้งมีการก ากบัดูแลใกลชิ้ด 
• ตดัสินใจเองไดใ้นภารกิจภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ท่ีรับผดิชอบของตน 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และปฏิบัตงิานในหน้าทีอ่ย่างมั่นใจ 
• กลา้ตดัสินใจเร่ืองท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งแลว้ในหนา้ท่ี แมจ้ะมีผูไ้ม่เห็นดว้ยอยูบ่า้งกต็าม 
• แสดงออกอยา่งมัน่ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีแมอ้ยูใ่นสถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และม่ันใจในความสามารถของตน 
• เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถ และศกัยภาพของตนวา่จะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีให้
ประสบผลส าเร็จได ้
• แสดงความมัน่ใจอยา่งเปิดเผยในการตดัสินใจหรือความสามารถของตน 

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และม่ันใจในการท างานทีท้่าทาย 
• ชอบงานท่ีทา้ทายความสามารถ 
• แสดงความคิดเห็นของตนเม่ือไม่เห็นดว้ยกบัผูบ้งัคบับญัชา หรือผูมี้อ  านาจ หรือใน
สถานการณ์ท่ีขดัแยง้ 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเต็มใจท างานทีท้่าทายมากและกล้าแสดงจุดยนืของตน 
• เตม็ใจและรับอาสาปฏิบติังานท่ีทา้ทาย หรือมีความเส่ียงสูง 
• กลา้ยนืหยดัเผชิญหนา้กบัผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจ 
• กลา้แสดงจุดยนืของตนอยา่งตรงไปตรงมาในประเดน็ท่ีเป็นสาระส าคญั 
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12. ความยดืหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) 

ค าจ ากดัความ : ความสามารถในการปรับตวั และปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพใน 
สถานการณ์และกลุ่มคนท่ีหลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นท่ีแตกต่าง และ
ปรับเปล่ียนวิธีการเม่ือสถานการณ์เปล่ียนไป 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับที ่1: มีความคล่องตวัในการปฏิบัตงิาน 
• ปรับตวัเขา้กบัสภาพการท างานท่ียากล าบาก หรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติังาน 

ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และยอมรับความจ าเป็นทีจ่ะต้องปรับเปลีย่น 
• ยอมรับและเขา้ใจความเห็นของผูอ่ื้น 
• เตม็ใจท่ีจะเปล่ียนความคิด ทศันคติ เม่ือไดรั้บขอ้มูลใหม่ 
 

ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และมีวจิารณญานในการปรับใช้กฎระเบียบ 
• มีวิจารณญานในการปรับใชก้ฎระเบียบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ เพื่อผลส าเร็จของ
งานและวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 
 

ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และปรับเปลีย่นวิธีการด าเนินงาน 
• ปรับเปล่ียนวธีิการปฏิบติังาน ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ หรือบุคคลแต่ยงัคงเป้าหมายเดิมไว ้
• ปรับขั้นตอนการท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
 

ระดับที ่5:  
 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และปรับเปลีย่นแผนกลยุทธ์ 
• ปรับแผนงาน เป้าหมาย หรือโครงการ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์เฉพาะหนา้ 
• ปรับเปล่ียนโครงสร้าง หรือกระบวนงาน เป็นการเฉพาะกาล เพื่อใหรั้บกบัสถานการณ์ 
เฉพาะหนา้ 
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13. ศิลปะการส่ือสารจูงใจ (Communication & Influencing) 

ค าจ ากดัความ : ความสามารถท่ีจะส่ือความดว้ยการเขียน พดู โดยใชส่ื้อต่างๆ เพื่อใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
ยอมรับ และสนบัสนุนความคิดของตน 
 

ระดับที ่0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
 

ระดับที ่1: น าเสนอข้อมูล หรือความเห็นอย่างตรงไปตรงมา 
• น าเสนอ ขอ้มูล หรือความเห็นอยา่งตรงไปตรงมา โดยยงัมิไดป้รับรูปแบบการน าเสนอ
ตามความสนใจและระดบัของผูฟั้ง 

ระดับที ่2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และใช้ความพยายามขั้นต้นในการจูงใจ 
• น าเสนอขอ้มลู ความเห็น ประเดน็ หรือตวัอยา่งประกอบท่ีมีการเตรียมอยา่งรอบคอบ 
เพื่อใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ ยอมรับ และสนบัสนุนความคิดของตน 
 

ระดับที ่3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และปรับรูปแบบการน าเสนอเพือ่จูงใจ 
• ปรับรูปแบบการน าเสนอใหเ้หมาะสมกบัความสนใจและระดบัของผูฟั้ง 
• คาดการณ์ถึงผลของการน าเสนอ และค านึงถึงภาพลกัษณ์ของตนเอง 
 

ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และใช้ศิลปะการจูงใจ 
• วางแผนการน าเสนอโดยคาดหวงัวา่จะสามารถจูงใจใหผู้อ่ื้นคลอ้ยตาม 
• ปรับแต่ละขั้นตอนของการส่ือสาร น าเสนอ และจูงใจใหเ้หมาะสมกบัผูฟั้งแต่ละกลุ่ม 
หรือแต่ละราย 
• คาดการณ์และพร้อมท่ีจะรับมือกบัปฏิกิริยาทุกรูปแบบของผูฟั้งท่ีอาจเกิดข้ึน 

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และใช้กลยุทธ์ซับซ้อนในการจูงใจ 
• แสวงหาผูส้นบัสนุน เพื่อเป็นแนวร่วมในการผลกัดนัแนวคิด แผนงานโครงการ ให้
สมัฤทธ์ิผล 
• ใชค้วามรู้เก่ียวกบัจิตวิทยามวลชน ใหเ้ป็นประโยชน์ในการส่ือสารจูงใจ 
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14. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) 

ค าจ ากดัความ : ความซาบซ้ึงในอรรถรสและเห็นคุณค่าของงานศิลปะท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมรดก 
ของชาติ รวมถึงงานศิลปะอ่ืน ๆ และน ามาประยกุตใ์นการสร้างสรรคง์านศิลปะของตนได ้
 

ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
 

ระดับที ่1 : ซาบซ้ึงในงานศิลปะ 
• เห็นคุณค่าในงานศิลปะของชาติและศิลปะอ่ืนๆ โดยแสดงความรักและหวงแหนในงาน
ศิลปะ 
• สนใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ติดตาม หรือสร้างงานศิลปะแขนงต่างๆ 
• ฝึกฝนเพื่อสร้างความช านาญในงานศิลปะของตนอยา่งสม ่าเสมอ 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเข้าใจรูปแบบต่างๆ ของงานศิลปะ 
• แยกแยะความแตกต่างของงานศิลปะรูปแบบต่างๆ และอธิบายใหผู้อ่ื้นรับรู้ถึงคุณค่าของ
งานศิลปะเหล่านั้นได ้
• เขา้ใจรูปแบบและจุดเด่นของงานศิลปะรูปแบบต่างๆ และน าไปใชใ้นงานศิลปะของตน
ได ้
• สามารถถ่ายทอดคุณค่าในเชิงศิลปะเพื่อใหเ้กิดการอนุรักษใ์นวงกวา้ง 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และประยุกต์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
• น าอิทธิพลของงานศิลปะยคุสมยัต่างๆ มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์านศิลปะ
ของตน 
• ประยกุตค์วามรู้และประสบการณ์ในงานศิลปะมาใชใ้นการสร้างสรรคง์านศิลปะของตน 

ระดับที ่4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองและผู้อืน่ได้ 
• ประยกุตคุ์ณค่าและลกัษณะเด่นของงานศิลปะยคุต่างๆ มาใชใ้นการรังสรรคผ์ลงาน และ
เป็นแรงบนัดาลใจใหผู้อ่ื้นเกิดจิตส านึกในการอนุรักษง์านศิลปะ 
• น าศาสตร์ทางศิลปะหลายแขนงมาผสมผสาน เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานท่ีแตกต่าง 

ระดับที ่5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และรังสรรค์งานศิลปะที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน 
• รังสรรคง์านศิลปะท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตนท่ีเป็นท่ียอมรับ ไม่วา่จะเป็นการรังสรรคง์าน
แนวใหม่ หรืออนุรักษไ์วซ่ึ้งงานศิลปะดั้งเดิม 
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15. ความผูกพนัทีมี่ต่อส่วนราชการ (Organizational Commitment) 

ค าจ ากดัความ : จิตส านึกหรือความตั้งใจท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความ 
ตอ้งการ และเป้าหมายของส่วนราชการ ยดึถือประโยชนข์องส่วนราชการเป็นท่ีตั้งก่อนประโยชน์
ส่วนตวั 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

 

ระดับที ่1 : ปฏิบัติตนเป็นส่วนหน่ึงของส่วนราชการ 
• เคารพและถือปฏิบติัตามแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบติัของส่วนราชการ 
 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และแสดงความภักดีต่อส่วนราชการ 
• แสดงความพึงพอใจและความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของส่วนราชการ 
• มีส่วนสร้างภาพลกัษณ์และช่ือเสียงใหแ้ก่ส่วนราชการ 
 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และมีส่วนร่วมในการผลกัดันพนัธกจิของส่วนราชการ 
• มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนพนัธกิจของส่วนราชการจนบรรลุเป้าหมาย 
• จดัล าดบัความเร่งด่วนหรือความส าคญัของงานเพื่อใหพ้นัธกิจของส่วนราชการบรรลุ 
เป้าหมาย 
 

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และยึดถือประโยชน์ของส่วนราชการเป็นทีต่ั้ง 
• ยดึถือประโยชน์ของส่วนราชการหรือหน่วยงานเป็นท่ีตั้ง ก่อนท่ีจะคิดถึงประโยชนข์อง 
บุคคลหรือความตอ้งการของตนเอง 
• ยนืหยดัในการตดัสินใจท่ีเป็นประโยชนต่์อส่วนราชการ แมว้า่การตดัสินใจนั้นอาจจะมีผู ้
ต่อตา้นหรือแสดงความไม่เห็นดว้ยกต็าม 
 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเสียสละเพือ่ประโยชน์ของส่วนราชการ 
• เสียสละประโยชน์ระยะสั้นของหน่วยงานท่ีตนรับผดิชอบ เพื่อประโยชน์ระยะยาวของ
ส่วนราชการโดยรวม 
• เสียสละหรือโนม้นา้วผูอ่ื้นใหเ้สียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชนข ์องส่วนราชการ 
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16. การสร้างสัมพนัธภาพ (Relationship Building) 

ค าจ ากดัความ : สร้างหรือรักษาสมัพนัธภาพฉนัมิตร เพื่อความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งกบังาน 
 

ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
 

ระดับที ่1 : สร้างหรือรักษาการติดต่อกบัผู้ทีต้่องเกีย่วข้องกบังาน 
• สร้างหรือรักษาการติดต่อกบัผูท่ี้ตอ้งเก่ียวขอ้งกบังานเพือ่ประโยชน์ในงาน 
 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และสร้างหรือรักษาความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัผู้ทีต้่องเกีย่วข้อง 
กบังานอย่างใกล้ชิด 
• สร้างหรือรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูท่ี้ตอ้งเก่ียวขอ้งกบังานอยา่งใกลชิ้ด 
• เสริมสร้างมิตรภาพกบัเพื่อนร่วมงาน ผูรั้บบริการ หรือผูอ่ื้น 
 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และสร้างหรือรักษาการติดต่อสัมพนัธ์ทางสังคม 
• ริเร่ิมกิจกรรมเพื่อใหมี้การติดต่อสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัผูท่ี้ตอ้งเก่ียวขอ้งกบังาน 
• เขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคมในวงกวา้งเพื่อประโยชน์ในงาน 
 

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสร้างหรือรักษาความสัมพนัธ์ฉันมติร 
• สร้างหรือรักษามิตรภาพโดยมีลกัษณะเป็นความสมัพนัธ์ในทางส่วนตวัมากข้ึน 
 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และรักษาความสัมพนัธ์ฉันมติรในระยะยาว 
• รักษาความสมัพนัธ์ฉนัมิตรไวไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง แมอ้าจจะไม่ไดมี้การติดต่อสมัพนัธ์ใน
งานกนัแลว้กต็าม แต่ยงัอาจมีโอกาสท่ีจะติดต่อสมัพนัธ์ในงานไดอี้กในอนาคต 
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