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มาตรฐานระดับสมรรถนะที่ ก.พ. กาหนด
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หมายเหตุ รายละเอียดการกาหนดสมรรถนะ ให้ศึกษาเพิม่ เติมจากหนังสื อสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27
ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่ อง มาตรฐานและแนวทางการกาหนดความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญ
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สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
คาจากัดความ : ความมุ่งมัน่ จะปฏิบตั ิหน้าที่ราชการให้ดีหรื อให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจ
เป็ นผลการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมาของตนเอง หรื อเกณฑ์วดั ผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น อีกทั้งยัง
หมายรวมถึงการสร้างสรรค์พฒั นาผลงานหรื อกระบวนการปฏิบตั ิงานตามเป้ าหมายที่ยากและท้าทายชนิด
ที่อาจไม่เคยมีผใู ้ ดสามารถกระทาได้มาก่อน
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้ าทีร่ าชการให้ ดี
• พยายามทางานในหน้าที่ให้ถกู ต้อง
• พยายามปฏิบตั ิงานให้แล้วเสร็ จตามกาหนดเวลา
• มานะอดทน ขยันหมัน่ เพียรในการทางาน
• แสดงออกว่าต้องการทางานให้ได้ดีข้ ึน
• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุ งพัฒนาเมื่อเห็นความสู ญเปล่า หรื อหย่อนประสิ ทธิ ภาพในงาน

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทางานได้ ผลงานตามเป้าหมายทีว่ างไว้
• กาหนดมาตรฐาน หรื อเป้ าหมายในการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
• ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
• ทางานได้ตามเป้ าหมายที่ผบู ้ งั คับบัญชากาหนด หรื อเป้ าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทางานเพือ่ ให้ ได้ ผลงาน
ที่มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึน้
• ปรับปรุ งวิธีการที่ทาให้ทางานได้ดีข้ ึน เร็ วขึ้น มีคุณภาพดีข้ ึน มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น หรื อ
ทาให้ผรู ้ ับบริ การพึงพอใจมากขึ้น
• เสนอหรื อทดลองวิธีการทางานแบบใหม่ที่คาดว่าจะทาให้งานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถกาหนดเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนางาน เพือ่ ให้
ได้ ผลงานทีโ่ ดดเด่ น หรือแตกต่ างอย่างมีนัยสาคัญ
• กาหนดเป้ าหมายที่ทา้ ทาย และเป็ นไปได้ยาก เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชดั
• พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น หรื อแตกต่างไม่เคยมีผใู ้ ดทาได้มาก่อน

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกล้าตัดสิ นใจ แม้ ว่าการตัดสิ นใจนั้นจะมีความเสี่ ยง
เพือ่ ให้ บรรลุเป้าหมายของหน่ วยงาน หรือส่ วนราชการ
• ตัดสิ นใจได้ โดยมีการคานวณผลได้ผลเสี ยอย่างชัดเจน และดาเนินการ เพื่อให้ภาครัฐและประชาชน
ได้ประโยชน์สูงสุ ด
• บริ หารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุ ดต่อภารกิจของ
หน่วยงานตามที่วางแผนไว้
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2. บริการที่ดี (Service Mind)
คาจากัดความ : ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริ การต่อประชาชน
ข้าราชการ หรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : สามารถให้ บริการทีผ่ ู้รับบริการต้ องการได้ ด้วยความเต็มใจ
• ให้การบริ การที่เป็ นมิตร สุ ภาพ
• ให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ที่ถกู ต้อง ชัดเจนแก่ผรู ้ ับบริ การ
• แจ้งให้ผรู้ ับบริ การทราบความคืบหน้าในการดาเนินเรื่ อง หรื อขั้นตอนงานต่างๆ ที่ให้บริ การอยู่
• ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การได้รับบริ การที่ต่อเนื่อง
และรวดเร็ ว

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่ วยแก้ปัญหาให้ แก่ผู้รับบริการ
• รับเป็ นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรื อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นแก่ผรู ้ ับบริ การอย่างรวดเร็ วไม่บ่าย
เบี่ยง ไม่แก้ตวั หรื อปัดภาระ
• ดูแลให้ผรู้ ับบริ การได้รับความพึงพอใจ และนาข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริ การไป
พัฒนาการให้บริ การให้ดียงิ่ ขึ้น

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้ บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ ต้องใช้ เวลาหรือ
ความพยายามอย่ างมาก
• ให้เวลาแก่ผรู ้ ับบริ การเป็ นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
• ให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กาลังให้บริ การอยู่ ซึ่ งเป็ นประโยชน์แก่ผรู ้ ับบริ การแม้วา่
ผูร้ ับบริ การจะไม่ได้ถามถึง หรื อไม่ทราบมาก่อน
• นาเสนอวิธีการในการให้บริ การที่ผรู้ ับบริ การจะได้รับประโยชน์สูงสุ ด

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้ าใจและให้ บริการที่ตรงตามความต้ องการที่แท้ จริง
ของผู้รับบริการได้
• เข้าใจ หรื อพยายามทาความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บริ การได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริ ง
ของผูร้ ับบริ การ
• ให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์แก่ผรู ้ ับบริ การ เพื่อตอบสนองความจาเป็ นหรื อความต้องการที่แท้จริ ง
ของผูร้ ับบริ การ

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และให้ บริการที่เป็ นประโยชน์ อย่ างแท้ จริงให้ แก่
ผู้รับบริการ
• คิดถึงผลประโยชน์ของผูร้ ับบริ การในระยะยาว และพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีหรื อขั้นตอนการ
ให้บริ การ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูร้ ับบริ การ
• เป็ นที่ปรึ กษาที่มีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจที่ผรู ้ ับบริ การไว้วางใจ
• สามารถให้ความเห็นที่แตกต่างจากวิธีการ หรื อขั้นตอนที่ผรู ้ ับบริ การต้องการให้สอดคล้อง
กับความจาเป็ น ปัญหา โอกาส เพื่อเป็ นประโยชน์อย่างแท้จริ งของผูร้ ับบริ การ
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3. การสั่ งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
คาจากัดความ : ความสนใจใฝ่ รู ้ สัง่ สม ความรู ้ความสามารถของตนในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เชิงวิชาการและ
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบตั ิราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกีย่ วข้ อง
• ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
• พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียงิ่ ขึ้น
• ติดตามเทคโนโลยี และความรู ้ใหม่ๆ อยูเ่ สมอด้วยการสื บค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิราชการ

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในสาขา
อาชีพของตน
• รอบรู้ในเทคโนโลยีหรื อองค์ความรู ้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรื อที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งอาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของตน
• รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทนั สมัย และเกี่ยวข้องกับงานของตน อย่างต่อเนื่อง

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนาความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มาปรับใช้ กบั การปฏิบัติหน้ าที่ราชการ
• สามารถนาวิชาการ ความรู้ หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกตใ์์ ช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการได
• สามารถแก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดจากการนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการได้

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนาตนเองให้ มคี วามรู้ และความเชี่ยวชาญ
ในงานมากขึน้ ทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้ างอย่างต่ อเนื่อง
• มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่ องที่มีลกั ษณะเป็ นสหวิทยาการ และสามารถนาความรู้ไปปรับ
ใช้ได้อย่างกว้างขวาง
• สามารถนาความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิบตั ิงานใน
อนาคต

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการทางานของคนในส่ วนราชการทีเ่ น้ น
ความเชี่ยวชาญในวิทยาการด้ านต่ างๆ
• สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรรทรัพยากร
เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา
• บริ หารจัดการให้ส่วนราชการนาเทคโนโลยี ความรู้ หรื อวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการในงานอย่างต่อเนื่ อง
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4. การยึดมั่นในความถูกต้ องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)
คาจากัดความ : การดารงตนและประพฤติปฏิบตั ิอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย
คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรี แห่งความเป็ นข้าราชการ
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : มีความสุ จริต
• ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสุ จริ ต ไม่เลือกปฏิบตั ิ ถูกต้องตามกฎหมาย และวินยั ข้าราชการ
• แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุ จริ ต
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได้
• รักษาคาพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้
• แสดงให้ปรากฎถึงความมีจิตสานึกในความเป็ นข้าราชการ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นในหลักการ
• ยึดมัน่ ในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติ
หรื อผลประโยชน์ กล้ารับผิด และรับผิดชอบ
• เสี ยสละความสุ ขส่ วนตน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัดเพือ่ ความถูกต้ อง
• ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องโดยมุ่งพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ แม้ตกอยูใ่ น
สถานการณ์ที่อาจยากลาบาก
• กล้าตัดสิ นใจ ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง เป็ นธรรม แม้อาจก่อความไม่พงึ
พอใจให้แก่ผเู ้ สี ยประโยชน์
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทศิ ตนเพือ่ ความยุติธรรม
• ยืนหยัดพิทกั ษ์ผลประโยชน์และชื่อเสี ยงของประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ ยงต่อ
ความมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่การงาน หรื ออาจเสี่ ยงภัยต่อชีวิต
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5. การทางานเป็ นทีม (Teamwork)
คาจากัดความ : ความตั้งใจที่จะทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น เป็ นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรื อส่ วน
ราชการ โดยผูป้ ฏิบตั ิมีฐานะเป็ นสมาชิก ไม่จาเป็ นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการ
สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : ทาหน้ าทีข่ องตนในทีมให้ สาเร็จ
• สนับสนุนการตัดสิ นใจของทีม และทางานในส่ วนที่ตนได้รับมอบหมาย
• รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดาเนินงานของตนในทีม
• ให้ขอ้ มูล ที่เป็ นประโยชน์ต่อการทางานของทีม
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้ ความร่ วมมือในการทางานกับเพือ่ นร่ วมงาน
• สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผูอ้ ื่นในกลุ่มได้ดี
• ให้ความร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในทีมด้วยดี
• กล่าวถึงเพื่อนร่ วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของเพื่อนร่ วม
ทีมทั้งต่อหน้าและลับหลัง
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสานความร่ วมมือของสมาชิกในทีม
• รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่น
• ตัดสิ นใจหรื อวางแผนงานร่ วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนร่ วมทีม
• ประสานและส่ งเสริ มสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทางานร่ วมกันให้มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุน ช่ วยเหลือเพือ่ นร่ วมทีม เพือ่ ให้ งานประสบ
ความสาเร็จ
• ยกย่อง และให้กาลังใจเพื่อนร่ วมทีมอย่างจริ งใจ
• ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่ วมทีม แม้ไม่มีการร้องขอ
• รักษามิตรภาพอันดีกบั เพื่อนร่ วมทีม เพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่างๆให้งานสาเร็ จ
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถนาทีมให้ ปฏิบัติภารกิจให้ ได้ ผลสาเร็จ
• เสริ มสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่คานึงความชอบหรื อไม่ชอบส่ วนตน
• คลี่คลาย หรื อแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม
• ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญกาลังใจของทีมเพื่อปฏิบตั ิภารกิจของส่ วนราชการให้
บรรลุผล
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สมรรถนะทางการบริหาร
1. สภาวะผู้นา (Leadership)
คาจากัดความ : ความสามารถ หรื อความตั้งใจที่จะรับบทในการเป็ นผูน้ าของกลุ่ม กาหนด
ทิศทาง เป้ าหมาย วิธีการทางาน ให้ทีมปฏิบตั ิงานได้อย่างราบรื่ น เต็มประสิ ทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของส่ วนราชการ
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : ดาเนินการประชุ มได้ ดีและคอยแจ้ งข่ าวสารความเป็ นไปโดยตลอด
• ดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามระเบียบ วาระ วัตถุประสงค์ และเวลาตลอดจนมอบหมายงานให้แก่
บุคคลในกลุ่มได้
• แจ้งข่าวสารให้ผทู ้ ี่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสิ นใจรับทราบอยูเ่ สมอ แม้ไม่ได้ถกู
กาหนดให้ตอ้ งกระทา
• อธิ บายเหตุผลในการตัดสิ นใจให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบ

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเป็ นผู้นาในการทางานของกลุ่มและใช้ อานาจอย่ าง
ยุติธรรม
• ส่ งเสริ มและกระทาการเพื่อให้กลุ่มปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
• กาหนดเป้ าหมาย ทิศทางที่ชดั เจน จัดกลุ่มงานและเลือกคนให้เหมาะกับงาน หรื อกาหนด
วิธีการที่จะทาให้กลุ่มทางานได้ดีข้ ึน
• รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
• สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
• ปฏิบตั ิต่อสมาชิกในทีมด้วยความยุติธรรม

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้ การดูแลและช่ วยเหลือทีมงาน
• เป็ นที่ปรึ กษาและช่วยเหลือทีมงาน
• ปกป้ องทีมงาน และชื่อเสี ยงของส่ วนราชการ
• จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรื อข้อมูลที่สาคัญมาให้ทีมงาน

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนสมกับเป็ นผู้นา
• กาหนดธรรมเนียมปฏิบตั ิประจากลุ่มและประพฤติตนอยูใ่ นกรอบของธรรมเนียมปฏิบตั ิน้ นั
• ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
• ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และนาทีมงานให้ ก้าวไปสู่ พนั ธกิจระยะยาวขององค์ กร
• สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานเกิดความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิภารกิจให้สาเร็ จ
ลุล่วง
• เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีวสิ ัยทัศน์ในการสร้างกลยุทธ์เพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
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2. วิสัยทัศน์ (Visioning)
คาจากัดความ : ความสามารถในการกาหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้ าหมายการทางานที่ชดั เจน
และความสามารถในการสร้างความร่ วมแรงร่ วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุวตั ถุประสงค์
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : รู้และเข้ าใจวิสัยทัศน์ ขององค์ กร
• รู ้ เข้าใจและสามารถอธิบายให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้วา่ งานที่ทาอยูน่ ้ นั เกี่ยวข้องหรื อตอบสนอง
ต่อวิสยั ทัศน์ของส่ วนราชการอย่างไร
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่ วยทาให้ ผ้อู นื่ รู้และเข้ าใจวิสัยทัศน์ ขององค์ กร
• อธิบายให้ผอู ้ ื่นรู ้และเข้าใจวิสยั ทัศน์และเป้ าหมายการทางานของหน่วยงานภายใต้
ภาพรวมของส่วนราชการได้
• แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นเพื่อประกอบการกาหนดวิสยั ทัศน์
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ สร้ างแรงจูงใจให้ ผู้อนื่ เต็มใจทีจ่ ะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
• โน้มน้าวให้สมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรื อร้นที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ราชการเพื่อ
ตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์
• ให้คาปรึ กษาแนะนาแก่สมาชิกในทีมถึงแนวทางในการทางานโดยยึดถือวิสยั ทัศน์และ
เป้ าหมายขององค์กรเป็ นสาคัญ
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกาหนดนโยบายให้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของ
ส่ วนราชการ
• ริ เริ่ มและกาหนดนโยบายใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการนาวิสยั ทัศน์ไปสู่ความสาเร็ จ
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกาหนดวิสัยทัศน์ ของส่ วนราชการให้ สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ระดับประเทศ
• กาหนดวิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย และทิศทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ของส่ วนราชการเพื่อให้
บรรลุ
วิสยั ทัศน์ซ่ ึงสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ระดับประเทศ
• คาดการณ์ได้วา่ ประเทศจะได้รับผลกระทบอย่างไรจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอก
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3. การวางกลยุทธ์ ภาครัฐ (Strategic Orientation)
คาจากัดความ : ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบายภาครัฐและสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
กาหนดกลยุทธ์ของส่ วนราชการได้
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : รู้และเข้ าใจนโยบายรวมทั้งภารกิจภาครัฐ ว่ ามีความเกีย่ วโยงกับหน้ าทีค่ วาม
รับผิดชอบของหน่ วยงานอย่างไร
• เข้าใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของภาครัฐและส่วนราชการ ว่าสัมพันธ์ เชื่อมโยง
กับภารกิจของหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอย่างไร
• สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรื อโอกาสของหน่วยงานได้
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และนาประสบการณ์ มาประยุกต์ ใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์ ได้
• ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการกาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ภาครัฐได้
• ใช้ความรู ้ความเข้าใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และนาทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้ อนมาใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์
• ประยุกต์ใช้ทฤษฎี หรื อแนวคิดซับซ้อน ในการคิดและพัฒนาเป้ าหมายหรื อกลยุทธ์ของ
หน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
• ประยุกต์แนวทางปฏิบตั ิที่ประสบความสาเร็ จ (Best Practice) หรื อผลการวิจยั ต่างๆ
มากาหนดแผนงานเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ กาหนดกลยุทธ์ ทสี่ อดคล้องกับสถานการณ์ ต่างๆ
ที่เกิดขึน้
• ประเมินและสังเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น หรื อปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ภายในประเทศ หรื อของโลกโดยมองภาพในลักษณะองค์รวม เพื่อใช้ในการกาหนด กล
ยุทธ์ภาครัฐหรื อส่ วนราชการ
• คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต และกาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้นเพือ่ ให้บรรลุพนั ธกิจของส่ วนราชการ
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และบูรณาการองค์ ความรู้ใหม่ มาใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์
ภาครัฐ
• ริ เริ่ ม สร้างสรรค์ และบูรณาการองค์ความรู ้ใหม่ในการกาหนดกลยุทธ์ภาครัฐ โดย
พิจารณาจากบริ บทในภาพรวม
• ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
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4. ศักยภาพเพือ่ นาการปรับเปลีย่ น (Change Leadership)
คาจากัดความ : ความสามารถในการกระตุน้ หรื อผลักดันหน่วยงานไปสู่การปรับเปลี่ยนที่เป็ น
ประโยชน์ รวมถึงการสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ เข้าใจ และดาเนินการให้การปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริ ง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : เห็นความจาเป็ นของการปรับเปลีย่ น
• เห็นความจาเป็ นของการปรับเปลี่ยน และปรับพฤติกรรมหรื อแผนการทางานให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
• เข้าใจและยอมรับถึงความจาเป็ นของการปรับเปลี่ยน และเรี ยนรู ้เพื่อให้สามารถปรับตัว
รับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทาให้ ผู้อนื่ เข้ าใจการปรับเปลีย่ นทีจ่ ะเกิดขึน้
• ช่วยเหลือให้ผอู ้ ื่นเข้าใจถึงความจาเป็ นและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงนั้น
• สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการและมีส่วน
ร่ วมในการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุ้น และสร้ างแรงจูงใจให้ ผู้อนื่ เห็นความสาคัญของ
การปรับเปลีย่ น
• กระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้ผอู ้ ื่นเห็นความสาคัญของการปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความ
ร่ วมแรงร่ วมใจ
• เปรี ยบเทียบให้เห็นว่าสิ่ งที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นปัจจุบนั กับสิ่ งที่จะเปลี่ยนแปลงไปนั้นแตกต่างกัน
ในสาระสาคัญอย่างไร
• สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ผทู ้ ี่ยงั ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และวางแผนงานที่ดีเพือ่ รับการปรับเปลีย่ นในองค์ กร
• วางแผนอย่างเป็ นระบบและชี้ให้เห็นประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน
• เตรี ยมแผน และติดตามการบริ หารการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และผลักดันให้ เกิดการปรับเปลีย่ นอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
• ผลักดันให้การปรับเปลี่ยนสามารถดาเนินไปได้อย่างราบรื่ นและประสบความสาเร็ จ
• สร้างขวัญกาลังใจ และความเชื่อมัน่ ในการขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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5. การควบคุมตนเอง (Self Control)
คาจากัดความ : ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์ที่อาจจะถูกยัว่ ยุ หรื อ
เผชิญหน้ากับความไม่เป็ นมิตร หรื อต้องทางานภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้น
เมื่ออยูใ่ นสถานการณ์ที่ก่อความเครี ยดอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : ไม่ แสดงพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสม
• ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่สุภาพหรื อไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และควบคุมอารมณ์ ในแต่ ละสถานการณ์ ได้ เป็ นอย่ างดี
• รู ้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและควบคุมได้อย่างเหมาะสม โดยอาจหลีกเลี่ยงจาก
สถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อการเกิดความรุ นแรงขึ้น หรื ออาจเปลี่ยนหัวข้อสนทนา หรื อหยุดพัก
ชัว่ คราวเพื่อสงบสติอารมณ์
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถใช้ ถ้อยทีวาจา หรือปฏิบัติงานต่ อไปได้ อย่าง
สงบ แม้ จะอยู่ในภาวะทีถ่ ูกยัว่ ยุ
• รู ้สึกได้ถึงความรุ นแรงทางอารมณ์ในระหว่างการสนทนา หรื อการปฏิบตั ิงาน เช่น
ความโกรธ ความผิดหวัง หรื อความกดดัน แต่ไม่แสดงออกแม้จะถูกยัว่ ยุ โดยยังคงสามารถ
ปฏิบตั ิงานต่อไปได้อย่างสงบ
• สามารถเลือกใช้วิธีการแสดงออกที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลในเชิงลบทั้งต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่น
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และจัดการความเครียดได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
• สามารถจัดการกับความเครี ยดหรื อผลที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะกดดันทางอารมณ์ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
• ประยุกต์ใช้วิธีการเฉพาะตน หรื อวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดการกับความเครี ยดและความ
กดดันทางอารมณ์ที่คาดหมายได้วา่ จะเกิดขึ้น
• บริ หารจัดการอารมณ์ของตนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อลดความเครี ยดของตนเองหรื อ
ผูร้ ่ วมงาน
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเอาชนะอารมณ์ ด้วยความเข้ าใจ
• ระงับอารมณ์รุนแรง ด้วยการพยายามทาความเข้าใจและแก้ไขที่ตน้ เหตุของปัญหา
รวมทั้งบริ บทและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ
• ในสถานการณ์ที่ตึงเครี ยดมากก็ยงั สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ รวมถึงทาให้
คนอื่นๆ มีอารมณ์ที่สงบลงได้
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6. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)
คาจากัดความ : ความตั้งใจที่จะส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้หรื อการพัฒนาผูอ้ ื่นในระยะยาวจนถึงระดับ
ที่เชื่อมัน่ ว่าจะ สามารถมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผนู ้ ้ นั มีอิสระที่จะตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้า
ที่ราชการของตนได้
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : สอนงานหรือให้ คาแนะนาเกีย่ วกับวิธีปฏิบัติงาน
• สอนงานด้วยการให้คาแนะนาอย่างละเอียด หรื อด้วยการสาธิตวิธีปฏิบตั ิงาน
• ชี้แนะแหล่งข้อมูล หรื อแหล่งทรัพยากรอื่นๆ เพือ่ ใช้ในการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตั้งใจพัฒนาผู้ใต้ บังคับบัญชาให้ มีศักยภาพ
• สามารถให้คาปรึ กษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มข้อดีและปรับปรุ งข้อด้อย
ให้ลดลง
• ให้โอกาสผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้แสดงศักยภาพเพื่อสร้างความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผนเพือ่ ให้ โอกาสผู้ใต้ บังคับบัญชาแสดง
ความสามารถในการทางาน
• วางแผนในการพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• มอบหมายงานที่เหมาะสม รวมทั้งให้โอกาสผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่จะได้รับการฝึ กอบรม
หรื อพัฒนาอย่างสม่าเสมอเพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู ้
• มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสิ นใจให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นบางเรื่ อง
เพื่อให้มีโอกาสริ เริ่ มสิ่ งใหม่ๆ หรื อบริ หารจัดการด้วยตนเอง
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถช่ วยแก้ไขปัญหาทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่ อการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
• สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เป็ นปัจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
• สามารถเข้าใจถึงสาเหตุแห่งพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อนามาเป็ นปัจจัยในการพัฒนา
ศักยภาพของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และทาให้ ส่วนราชการมีระบบการสอนงานและการ
มอบหมายหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
• สร้าง และสนับสนุนให้มีการสอนงานและมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
เป็ นระบบในส่ วนราชการ
• สร้าง และสนับสนุนให้มีวฒั นธรรมแห่งการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องในส่วนราชการ
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
คาจากัดความ : การทาความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา แนวคิดโดยการ
แยกแยะประเด็นออกเป็ นส่ วนย่อยๆ หรื อทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่างเป็ นระบบระเบียบ
เปรี ยบเทียบแง่มุมต่างๆ สามารถลาดับความสาคัญ ช่วงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณี ต่างๆได้
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : แยกแยะประเด็นปัญหา หรืองานออกเป็ นส่ วนย่ อยๆ
• แยกแยะปั ญหาออกเป็ นรายการอย่างง่ายๆได้โดยไม่เรี ยงลาดับความสาคัญ
• วางแผนงานโดยแตกประเด็นปั ญหาออกเป็ นส่ วนๆ หรื อเป็ นกิจกรรมต่างๆ ได้

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้ าใจความสั มพันธ์ ข้นั พืน้ ฐานของปัญหาหรืองาน
• ระบุเหตุและผล ในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ ได้
• ระบุขอ้ ดีขอ้ เสี ยของประเด็นต่างๆได้
• วางแผนงานโดยจัดเรี ยงงาน หรื อกิจกรรมต่างๆตามลาดับความสาคัญหรื อความเร่ งด่วนได้

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้ าใจความสั มพันธ์ ที่ซับซ้ อน ของปัญหาหรืองาน
• เชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่ซบั ซ้อนของแต่ละสถานการณ์ หรื อเหตุการณ์
• วางแผนงานโดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ที่มีผเู้ กี่ยวข้องหลายฝ่ ายได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับปั ญหา หรื ออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ หรือวางแผนงานทีซ่ ับซ้ อนได้
• เข้าใจประเด็นปัญหาในระดับที่สามารถแยกแยะเหตุปัจจัยเชื่อมโยงซับซ้อนในรายละเอียดและ
สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั ญหากับสถานการณ์หนึ่งๆ ได้
• วางแผนงานที่ซบั ซ้อนโดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดาเนิ นงานต่างๆที่มีหน่วยงานหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
หลายฝ่ าย รวมถึงคาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และวางแนวทางการป้ องกันแก้ไขไว้ล่วงหน้า

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้ เทคนิค และรูปแบบต่ างๆ ในการกาหนดแผนงาน
หรือขั้นตอนการทางาน เพือ่ เตรียมทางเลือกสาหรับการป้องกัน หรือแก้ ไขปัญหา ที่เกิดขึน้
• ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปั ญหาที่ซบั ซ้อนเป็ นส่ วนๆ
• ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลากหลายรู ปแบบเพื่อหาทางเลือก ในการแก้ปัญหา รวมถึงพิจารณาข้อดี
ข้อเสี ยของทางเลือกแต่ละทาง
• วางแผนงานที่ซบั ซ้อนโดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดาเนิ นงานต่างๆ ที่มีหน่วยงานหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
หลายฝ่ าย คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค แนวทางการป้ องกันแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและข้อดี
ข้อเสี ยไว้ให้
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2. การมองภาพองค์ รวม (Conceptual Thinking)
คาจากัดความ : การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวม โดยการจับประเด็น สรุ ปรู ปแบบ
เชื่อมโยงหรื อประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์ ข้อมูล หรื อทัศนะต่าง ๆ จนได้เป็ นกรอบความคิดหรื อ
แนวคิดใหม่
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : ใช้ กฎพืน้ ฐานทัว่ ไป
• ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์ หรื อสามัญสานึกในการระบุประเด็นปัญหา หรื อแก้ปัญหาใน
งาน
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกต์ ใช้ ประสบการณ์
• ระบุถึงความเชื่อมโยงของข้อมูล แนวโน้ม และความไม่ครบถ้วนของข้อมูลได้
• ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการระบุประเด็นปัญหาหรื อแก้ปัญหาในงานได้
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้ อน
• ประยุกต์ใช้ทฤษฎี แนวคิดที่ซบั ซ้อน หรื อแนวโน้มในอดีตในการระบุหรื อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ แม้ในบางกรณี แนวคิดที่นามาใช้กบั สถานการณ์อาจไม่มีสิ่งบ่งบอกถึงความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอธิบายข้ อมูล หรือสถานการณ์ ทมี่ ีความยุ่งยาก
ซับซ้ อนให้ เข้ าใจได้ ง่าย
• สามารถอธิบายความคิด หรื อสถานการณ์ที่ซบั ซ้อนให้ง่ายและสามารถเข้าใจได้
• สามารถสังเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู ้ ที่ซบั ซ้อนให้เข้าใจได้โดยง่าย
และเป็ นประโยชน์ต่องาน
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิดริเริ่ม สร้ างสรรค์ องค์ ความรู้ใหม่
• ริ เริ่ ม สร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น รวมถึงสามารถนาเสนอรู ปแบบ วิธีการหรื อองค์ความรู ้
ใหม่ซ่ ึงอาจไม่เคยปรากฎมาก่อน
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3. การใส่ ใจและพัฒนาผู้อนื่ (Caring Others)
คาจากัดความ : ความใส่ ใจและตั้งใจที่จะส่งเสริ ม ปรับปรุ งและพัฒนาให้ผอู ้ ื่นมีศกั ยภาพ หรื อ
มีสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่ างกาย จิตใจ และทัศนคติที่ดีอย่างยัง่ ยืนเกินกว่ากรอบของการปฏิบตั ิหน้าที่
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : ใส่ ใจและให้ ความสาคัญในการส่ งเสริมและพัฒนาผู้อนื่
• สนับสนุนให้ผอู ้ ื่นพัฒนาศักยภาพหรื อสุ ขภาวะทั้งทางปั ญญา ร่ างกาย จิตใจที่ดี
• แสดงความเชื่อมัน่ ว่าผูอ้ ื่นมีศกั ยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้ดียงิ่ ขึ้นได้

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนหรือให้ คาแนะนาเพือ่ พัฒนาให้ ผู้อนื่ มีศักยภาพ
หรือมีสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่ างกาย จิตใจหรือทัศนคติทดี่ ี
• สาธิต หรื อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตน เพื่อพัฒนาศักยภาพ สุ ขภาวะหรื อทัศนคติที่ดีอย่าง
ยัง่ ยืน
• มุ่งมัน่ ที่จะสนับสนุน โดยชี้แนะแหล่งข้อมูล หรื อทรัพยากรที่จาเป็ นต่อการพัฒนาของผูอ้ ื่น

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะที่ 2 และใส่ ใจในการให้ เหตุผลประกอบการแนะนา หรือมีส่วน
สนับสนุนในการพัฒนาผู้อนื่
• ให้แนวทางพร้อมทั้งอธิ บายเหตุผลประกอบ เพื่อให้ผอู ้ ื่นมัน่ ใจว่าสามารถพัฒนาศักยภาพสุ ขภาวะ
หรื อทัศนคติที่ดีอย่างยัง่ ยืนได้
• ส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้หรื อประสบการณ์ เพื่อให้ผอู ้ ื่นมีโอกาสได้ถ่ายทอดและเรี ยนรู ้
วิธีการพัฒนาศักยภาพหรื อเสริ มสร้างสุ ขภาวะหรื อทัศนคติที่ดีอย่างยัง่ ยืน
• สนับสนุนด้วยอุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อวิธีการในภาคปฏิบตั ิเพื่อให้ผอู ้ ื่นมัน่ ใจว่าตนสามารถพัฒนา
ศักยภาพ สุ ขภาวะหรื อทัศนคติที่ดีอย่างยัง่ ยืนและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดได้

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตามและให้ คาติชมเพือ่ ส่ งเสริมการพัฒนาอย่ าง
ต่ อเนื่อง
• ติดตามผลการพัฒนาของผูอ้ ื่นรวมทั้งให้คาติชมที่จะส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• ให้คาแนะนาที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาศักยภาพ สุ ขภาวะหรื อทัศนคติที่ดีของแต่ละ
บุคคล

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมุ่งเน้ นการพัฒนาจากรากของปัญหา หรือความ
ต้ องการที่แท้ จริง
• พยายามทาความเข้าใจปัญหาหรื อความต้องการที่แท้จริ งของผูอ้ ื่น เพื่อให้สามารถจัดทา
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ สุ ขภาวะ หรื อทัศนคติที่ดีอย่างยัง่ ยืนได้
• ค้นคว้า สร้างสรรค์วธิ ี การใหม่ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ สุ ขภาวะหรื อทัศนคติที่ดี ซึ่ งตรงกับปั ญหา
หรื อความต้องการที่แท้จริ งของผูอ้ ื่น
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4. การสั่ งการตามอานาจหน้ าที่ (Holding People Accountable)
คาจากัดความ : การกากับดูแลให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยอาศัย
อานาจตามกฎหมาย หรื อตามตาแหน่งหน้าที่ การกากับดูแลนี้ หมายรวมถึงการออกคาสัง่ โดยปกติทวั่ ไป
จนถึงการใช้อานาจตามกฎหมายกับผูฝ้ ่ าฝื น
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : สั่ งให้ กระทาการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
• สัง่ ให้กระทาการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
• มอบหมายงานในรายละเอียดบางส่ วนให้ผอู ้ ื่นดาเนินการแทนได้ เพื่อให้ตนเอง
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งหน้าที่ได้มากขึ้น
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และกาหนดขอบเขตข้ อจากัดในการกระทาการใดๆ
• ปฏิเสธคาขอของผูอ้ ื่น ที่ไม่สมเหตุสมผลหรื อไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
• กาหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมหรื อแนวทางปฏิบตั ิหน้าที่ราชการไว้เป็ นมาตรฐาน
• สร้างเงื่อนไขเพื่อให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อระเบียบ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสั่ งให้ ปรับมาตรฐาน หรือปรับปรุงการปฏิบตั ิงานให้ ดีขนึ้
• กาหนดมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน ให้แตกต่าง หรื อสูงขึ้น
• สัง่ ให้ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตามควบคุมให้ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับ
• ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลให้ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
• เตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และดาเนินการในกรณีที่มีการปฏิบัติไม่ เป็ นไปตาม
มาตรฐาน หรือขัดต่ อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
• ใช้วิธีเผชิญหน้าอย่างเปิ ดเผยตรงไปตรงมาในกรณี ที่มีปัญหา หรื อมีการปฏิบตั ิที่ไม่
เป็ นไปตามมาตรฐาน หรื อขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
• ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด กรณี ที่มีการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานหรื อขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
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5. การสื บเสาะหาข้ อมูล (Information Seeking)
คาจากัดความ : ความใฝ่ รู ้เชิงลึกที่จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความเป็ นมา
ประเด็นปัญหา หรื อเรื่ องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อจะเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : หาข้ อมูลในเบือ้ งต้ น
• ใช้ขอ้ มูลที่มีอยู่ หรื อหาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้ว
• ถามผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสื บเสาะค้ นหาข้ อมูล
• สื บเสาะค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการที่มากกว่าเพียงการตั้งคาถามพื้นฐาน
• สื บเสาะค้นหาข้อมูลจากผูท้ ี่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์หรื อเรื่ องราวมากที่สุด
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหาข้ อมูลเชิงลึก
• ตั้งคาถามเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องจนได้ที่มาของสถานการณ์
เหตุการณ์ประเด็นปัญหา หรื อค้นพบโอกาสที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานต่อไป
• แสวงหาข้อมูลด้วยการสอบถามจากผูร้ ู ้อื่นเพิ่มเติม ที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงใน
เรื่ องนั้น
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสื บค้ นข้ อมูลอย่ างเป็ นระบบ
• วางแผนเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ในช่วงเวลาที่กาหนด
• สื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างจากกรณี ปกติธรรมดาโดยทัว่ ไป
• ดาเนินการวิจยั หรื อมอบหมายให้ผอู ้ ื่นเก็บข้อมูลจากหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร ระบบสื บค้น
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อประกอบการทาวิจยั
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบการสื บค้ น เพือ่ หาข้ อมูลอย่ างต่ อเนื่อง
• วางระบบการสื บค้น รวมทั้งการมอบหมายให้ผอู ้ ื่นสื บค้นข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ทนั
เหตุการณ ์์อย่างต่อเนื่อง
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6. ความเข้ าใจข้ อแตกต่ างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)
คาจากัดความ : การรับรู ้ถึงข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม และสามารถประยุกต์ความเข้าใจ เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างกันได้
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : เห็นคุณค่ าของวัฒนธรรมไทยและให้ ความสนใจวัฒนธรรมของผู้อนื่
• ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของไทย ขณะที่เห็นคุณค่าและสนใจที่จะเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของ
ผูอ้ ื่น
• ยอมรับความต่างทางวัฒนธรรม และไม่ดูถูกวัฒนธรรมอื่นว่าด้อยกว่า
• ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับบริ บททางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้ าใจ รวมทั้งปรับตัวให้ สอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่
• เข้าใจมารยาท กาลเทศะ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบตั ิของวัฒนธรรมที่แตกต่าง และ
พยายามปรับตัวให้สอดคล้อง
• สื่ อสารด้วยวิธีการ เนื้อหา และถ้อยคาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของผูอ้ ื่น
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้ าใจในวัฒนธรรมต่ างๆ อย่ างลึกซึ้ง รวมทั้งแสดงออก
ได้ อย่ างเหมาะสมกับสถานการณ์
• เข้าใจบริ บท และนัยสาคัญของวัฒนธรรมต่างๆ
• เข้าใจรากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างอันจะทาให้เข้าใจวิธีคิดของผูอ้ ื่น
• ไม่ตดั สิ นผูอ้ ื่นจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม แต่ตอ้ งพยายามทาความเข้าใจ เพื่อให้
สามารถทางานร่ วมกันได้
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้ างการยอมรับในความแตกต่ างทางวัฒนธรรม
• สร้างการยอมรับในหมู่ผคู ้ นต่างวัฒนธรรม เพื่อสัมพันธไมตรี อนั ดี
• ริ เริ่ ม และสนับสนุนการทางานร่ วมกัน เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างประเทศ หรื อ
ระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกัน
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับท่ าที รวมทั้งวิธีการทางานให้ สอดคล้องกับบริบท
ทางวัฒนธรรม
• หาทางระงับข้อพิพาทระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยพยายามประสานและ
ประนีประนอม
ด้วยความเข้าใจในแต่ละวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง
• ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ท่าที ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อประสาน
ประโยชน์ระหว่างประเทศหรื อระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกัน
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7. ความเข้ าใจผู้อนื่ (Interpersonal Understanding)
คาจากัดความ : ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิด
ตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผูท้ ี่ติดต่อด้วย
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : เข้ าใจความหมายทีผ่ ู้อนื่ ต้ องการสื่ อสาร
• เข้าใจความหมายที่ผอู ้ ื่นต้องการสื่ อสาร สามารถจับใจความ สรุ ปเนื้อหาเรื่ องราวได้
ถูกต้อง
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้ าใจอารมณ์ ความรู้สึกและคาพูด
• เข้าใจทั้งความหมายและนัยเชิงอารมณ์ จากการสังเกต สี หน้า ท่าทาง หรื อน้ าเสี ยง
ของผูท้ ี่ติดต่อด้วย
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้ าใจความหมายแฝงในกิริยา ท่ าทาง คาพูด หรือ
นา้ เสี ยง
• เข้าใจความหมายที่ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนในกิริยา ท่าทาง คาพูด หรื อน้ าเสี ยง
• เข้าใจความคิด ความกังวล หรื อความรู ้สึกของผูอ้ ื่น แม้จะแสดงออกเพียงเล็กน้อย
• สามารถระบุลกั ษณะนิสยั หรื อจุดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งของผูท้ ี่ติดต่อด้วยได้
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้ าใจการสื่ อสารทั้งทีเ่ ป็ นคาพูด และความหมายแฝง
ในการสื่ อสารกับผู้อนื่ ได้
• เข้าใจนัยของพฤติกรรม อารมณ์ และความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
• ใช้ความเข้าใจนั้นให้เป็ นประโยชน์ในการผูกมิตร ทาความรู ้จกั หรื อติดต่อประสานงาน
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้ าใจสาเหตุของพฤติกรรมผู้อนื่
• เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรื อปัญหา ตลอดจนที่มาของแรงจูงใจระยะยาวที่ทาให้
เกิดพฤติกรรมของผูอ้ ื่น
• เข้าใจพฤติกรรมของผูอ้ ื่น จนสามารถบอกถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะนิสยั ของผูน้ ้ นั
ได้อย่างถูกต้อง
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8. ความเข้ าใจองค์ กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
คาจากัดความ : ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอานาจตามกฎหมาย และอานาจที่ไม่
เป็ นทางการ ในองค์กรของตนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุ
เป้ าหมาย รวมทั้งความสามารถที่จะคาดการณ์ได้วา่ นโยบายภาครัฐ แนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้น จะมีผลต่อองค์กรอย่างไร
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : เข้ าใจโครงสร้ างองค์ กร
• เข้าใจโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้ าใจความสั มพันธ์ เชิงอานาจที่ไม่ เป็ นทางการ
• เข้าใจสัมพันธภาพอย่างไม่เป็ นทางการระหว่างบุคคลในองค์กร รับรู ้วา่ ผูใ้ ดมีอานาจ
ตัดสิ นใจหรื อผูใ้ ดมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจในระดับต่างๆ และนาความเข้าใจนี้มาใช้
ประโยชน์โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็ นสาคัญ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้ าใจวัฒนธรรมองค์ กร
• เข้าใจประเพณี ปฏิบตั ิ ค่านิยม และวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าใจ
วิธีการสื่ อสารให้มีประสิ ทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
• เข้าใจข้อจากัดขององค์กร รู ้วา่ สิ่ งใดอาจกระทาได้หรื อไม่อาจกระทาให้บรรลุผลได้
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้ าใจความสั มพันธ์ ของผู้มีบทบาทสาคัญในองค์ กร
• รับรู ้ถึงความสัมพันธ์เชิงอานาจของผูม้ ีบทบาทสาคัญในองค์กร เพื่อประโยชน์ในการ
ผลักดันภารกิจตามหน้าที่รับผิดชอบให้เกิดประสิ ทธิผล
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้ าใจสาเหตุพนื้ ฐานของพฤติกรรมองค์ กร
• เข้าใจสาเหตุพ้นื ฐานของพฤติกรรมองค์กรในหน่วยงานของตนและของภาครัฐโดยรวม
ตลอดจนปัญหา และโอกาสที่มีอยู่ และนาความเข้าใจนี้มาขับเคลื่อนการปฏิบตั ิงานใน
ส่ วนที่ตนดูแลรับผิดชอบอยูอ่ ย่างเป็ นระบบ
• เข้าใจประเด็นปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มี
ผลกระทบต่อนโยบายภาครัฐและภารกิจขององค์กร เพื่อแปลงวิกฤติเป็ นโอกาส กาหนด
จุดยืนและท่าทีตามภารกิจในหน้าที่ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมโดยมุ่งประโยชน์ของชาติ
เป็ นสาคัญ
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9. การดาเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
คาจากัดความ : การเล็งเห็นปัญหาหรื อโอกาสพร้อมทั้งจัดการเชิงรุ กกับปัญหานั้นโดยอาจไม่มี
ใครร้องขอ และอย่างไม่ยอ่ ท้อ หรื อใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์ต่องาน ตลอดจนการคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ เกี่ยวกับงานด้วย เพื่อแก้ปัญหา ป้ องกันปัญหา หรื อสร้างโอกาสด้วย
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : เห็นปัญหาหรือโอกาสระยะสั้ นและลงมือดาเนินการ
• เล็งเห็นปัญหา อุปสรรค และหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า
• เล็งเห็นโอกาสและไม่รีรอที่จะนาโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในงาน
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดการปัญหาเฉพาะหน้ าหรือเหตุวกิ ฤติ
• ลงมือทันทีเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าหรื อในเวลาวิกฤติ โดยอาจไม่มีใครร้องขอ และไม่
ย่อท้อ
• แก้ไขปัญหาอย่างเร่ งด่วน ในขณะที่คนส่วนใหญ่จะวิเคราะห์สถานการณ์และรอให้
ปัญหาคลี่คลายไปเอง
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเตรียมการล่วงหน้ า เพือ่ สร้ างโอกาส หรือหลีกเลีย่ ง
ปัญหาระยะสั้ น
• คาดการณ์และเตรี ยมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรื อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
ในระยะสั้น
• ทดลองใช้วิธีการที่แปลกใหม่ในการแก้ไขปัญหาหรื อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นใน
วงราชการ
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการล่วงหน้ า เพือ่ สร้ างโอกาส หรือหลีกเลีย่ ง
ปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระยะปานกลาง
• คาดการณ์และเตรี ยมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรื อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
ในระยะปานกลาง
• คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการล่วงหน้ า เพือ่ สร้ างโอกาส หรือหลีกเลีย่ ง
ปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระยะยาว
• คาดการณ์และเตรี ยมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรื อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
ในอนาคต
• สร้างบรรยากาศของการคิดริ เริ่ มให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและกระตุน้ ให้เพื่อนร่ วมงาน
เสนอความคิดใหม่ๆในการทางาน เพื่อแก้ปัญหาหรื อสร้างโอกาสในระยะยาว
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10. การตรวจสอบความถูกต้ องตามกระบวนงาน (Concern for Order)
คาจากัดความ : ความใส่ ใจทีจ่ ะปฏิบัตงิ านให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน มุ่งเน้ นความชัดเจนของบทบาท
หน้ าที่ และลดข้ อบกพร่ องทีอ่ าจเกิดจากสภาพแวดล้อม โดยติดตาม ตรวจสอบการทางานหรือข้ อมูล
ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพือ่ ความถูกต้ องของกระบวนงาน
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : ต้ องการความถูกต้ อง ชัดเจนในงาน และรักษากฎ ระเบียบ
• ต้องการให้ขอ้ มูล และบทบาทในการปฏิบตั ิงาน มีความถูกต้อง ชัดเจน
• ดูแลให้เกิดความเป็ นระเบียบในสภาพแวดล้อมของการทางาน
• ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอน ที่กาหนด อย่างเคร่ งครัด
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตรวจทานความถูกต้ องของงานทีต่ นรับผิดชอบ
• ตรวจทานงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างละเอียด เพื่อความถูกต้อง
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และดูแลความถูกต้ องของงานทั้งของตนและผู้อนื่ ทีอ่ ยู่ใน
ความรับผิดชอบของตน
• ตรวจสอบความถูกต้องของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
• ตรวจสอบความถูกต้องงานของผูอ้ ื่น ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดโดยกฎหมาย กฎ
ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจความถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนงานทั้งของตนเองและผูอ้ ื่น ตามอานาจ
หน้าที่
• บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทั้งของตนเองและของผูอ้ ื่น เพื่อความถูกต้องของ
งาน
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และตรวจสอบความถูกต้ องรวมถึงคุณภาพของข้ อมูลหรือ
โครงการ
• ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการตามกาหนดเวลา
• ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูล
• สามารถระบุขอ้ บกพร่ องหรื อข้อมูลที่หายไป และเพิม่ เติมให้ครบถ้วนเพื่อความถูกต้อง
ของงาน
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้ องของ
กระบวนงาน
• พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่อความถูกต้องตามขั้นตอน และเพิม่ คุณภาพของข้อมูล
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11. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)
คาจากัดความ : ความมัน่ ใจในความสามารถ ศักยภาพ และการตัดสิ นใจของตนที่จะปฏิบตั ิงาน
ให้บรรลุผล หรื อเลือกวิธีที่มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน หรื อแก้ไขปัญหาให้สาเร็จลุล่วง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : ปฏิบัติงานได้ ตามอานาจหน้ าทีโ่ ดยไม่ ต้องมีการกากับดูแล
• ปฏิบตั ิงานได้โดยอาจไม่ตอ้ งมีการกากับดูแลใกล้ชิด
• ตัดสิ นใจเองได้ในภารกิจภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่รับผิดชอบของตน
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และปฏิบัตงิ านในหน้ าทีอ่ ย่ างมั่นใจ
• กล้าตัดสิ นใจเรื่ องที่เห็นว่าถูกต้องแล้วในหน้าที่ แม้จะมีผไู ้ ม่เห็นด้วยอยูบ่ า้ งก็ตาม
• แสดงออกอย่างมัน่ ใจในการปฏิบตั ิหน้าที่แม้อยูใ่ นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมั่นใจในความสามารถของตน
• เชื่อมัน่ ในความรู ้ความสามารถ และศักยภาพของตนว่าจะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้
ประสบผลสาเร็ จได้
• แสดงความมัน่ ใจอย่างเปิ ดเผยในการตัดสิ นใจหรื อความสามารถของตน
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และมั่นใจในการทางานทีท่ ้ าทาย
• ชอบงานที่ทา้ ทายความสามารถ
• แสดงความคิดเห็นของตนเมื่อไม่เห็นด้วยกับผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูม้ ีอานาจ หรื อใน
สถานการณ์ที่ขดั แย้ง
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเต็มใจทางานทีท่ ้ าทายมากและกล้าแสดงจุดยืนของตน
• เต็มใจและรับอาสาปฏิบตั ิงานที่ทา้ ทาย หรื อมีความเสี่ ยงสูง
• กล้ายืนหยัดเผชิญหน้ากับผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ีอานาจ
• กล้าแสดงจุดยืนของตนอย่างตรงไปตรงมาในประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญ
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12. ความยืดหยุ่นผ่ อนปรน (Flexibility)
คาจากัดความ : ความสามารถในการปรับตัว และปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพใน
สถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป
ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1: มีความคล่องตัวในการปฏิบัตงิ าน
• ปรับตัวเข้ากับสภาพการทางานที่ยากลาบาก หรื อไม่เอื้ออานวยต่อการปฏิบตั ิงาน
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอมรับความจาเป็ นทีจ่ ะต้ องปรับเปลีย่ น
• ยอมรับและเข้าใจความเห็นของผูอ้ ื่น
• เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เมื่อได้รับข้อมูลใหม่
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีวจิ ารณญานในการปรับใช้ กฎระเบียบ
• มีวิจารณญานในการปรับใช้กฎระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อผลสาเร็ จของ
งานและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และปรับเปลีย่ นวิธีการดาเนินงาน
• ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบตั ิงาน ให้เข้ากับสถานการณ์ หรื อบุคคลแต่ยงั คงเป้ าหมายเดิมไว้
• ปรับขั้นตอนการทางาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของหน่วยงาน
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลีย่ นแผนกลยุทธ์
• ปรับแผนงาน เป้ าหมาย หรื อโครงการ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะหน้า
• ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หรื อกระบวนงาน เป็ นการเฉพาะกาล เพื่อให้รับกับสถานการณ์
เฉพาะหน้า
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13. ศิลปะการสื่ อสารจูงใจ (Communication & Influencing)
คาจากัดความ : ความสามารถที่จะสื่ อความด้วยการเขียน พูด โดยใช้สื่อต่างๆ เพื่อให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ
ยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน
ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1: นาเสนอข้ อมูล หรือความเห็นอย่ างตรงไปตรงมา
• นาเสนอ ข้อมูล หรื อความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยยังมิได้ปรับรู ปแบบการนาเสนอ
ตามความสนใจและระดับของผูฟ้ ัง
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใช้ ความพยายามขั้นต้ นในการจูงใจ
• นาเสนอข้อมูล ความเห็น ประเด็น หรื อตัวอย่างประกอบที่มีการเตรี ยมอย่างรอบคอบ
เพื่อให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ ยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับรูปแบบการนาเสนอเพือ่ จูงใจ
• ปรับรู ปแบบการนาเสนอให้เหมาะสมกับความสนใจและระดับของผูฟ้ ัง
• คาดการณ์ถึงผลของการนาเสนอ และคานึงถึงภาพลักษณ์ของตนเอง
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใช้ ศิลปะการจูงใจ
• วางแผนการนาเสนอโดยคาดหวังว่าจะสามารถจูงใจให้ผอู ้ ื่นคล้อยตาม
• ปรับแต่ละขั้นตอนของการสื่ อสาร นาเสนอ และจูงใจให้เหมาะสมกับผูฟ้ ังแต่ละกลุ่ม
หรื อแต่ละราย
• คาดการณ์และพร้อมที่จะรับมือกับปฏิกิริยาทุกรู ปแบบของผูฟ้ ังที่อาจเกิดขึ้น
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้ กลยุทธ์ ซับซ้ อนในการจูงใจ
• แสวงหาผูส้ นับสนุน เพื่อเป็ นแนวร่ วมในการผลักดันแนวคิด แผนงานโครงการ ให้
สัมฤทธิ์ผล
• ใช้ความรู ้เกี่ยวกับจิตวิทยามวลชน ให้เป็ นประโยชน์ในการสื่ อสารจูงใจ
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14. สุ นทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality)
คาจากัดความ : ความซาบซึ้งในอรรถรสและเห็นคุณค่าของงานศิลปะที่เป็ นเอกลักษณ์และมรดก
ของชาติ รวมถึงงานศิลปะอื่น ๆ และนามาประยุกต์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตนได้
ระดับที่ 0

: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน

ระดับที่ 1 : ซาบซึ้งในงานศิลปะ
• เห็นคุณค่าในงานศิลปะของชาติและศิลปะอื่นๆ โดยแสดงความรักและหวงแหนในงาน
ศิลปะ
• สนใจที่จะมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ ติดตาม หรื อสร้างงานศิลปะแขนงต่างๆ
• ฝึ กฝนเพื่อสร้างความชานาญในงานศิลปะของตนอย่างสม่าเสมอ
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้ าใจรูปแบบต่ างๆ ของงานศิลปะ
• แยกแยะความแตกต่างของงานศิลปะรู ปแบบต่างๆ และอธิบายให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ถึงคุณค่าของ
งานศิลปะเหล่านั้นได้
• เข้าใจรู ปแบบและจุดเด่นของงานศิลปะรู ปแบบต่างๆ และนาไปใช้ในงานศิลปะของตน
ได้
• สามารถถ่ายทอดคุณค่าในเชิงศิลปะเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ในวงกว้าง
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ ในการสร้ างสรรค์ งานศิลปะ
• นาอิทธิพลของงานศิลปะยุคสมัยต่างๆ มาเป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ของตน
• ประยุกต์ความรู ้และประสบการณ์ในงานศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตน
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้ างแรงบันดาลใจให้ แก่ตนเองและผู้อนื่ ได้
• ประยุกต์คุณค่าและลักษณะเด่นของงานศิลปะยุคต่างๆ มาใช้ในการรังสรรค์ผลงาน และ
เป็ นแรงบันดาลใจให้ผอู ้ ื่นเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์งานศิลปะ
• นาศาสตร์ทางศิลปะหลายแขนงมาผสมผสาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่าง
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และรังสรรค์ งานศิลปะที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตน
• รังสรรค์งานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนที่เป็ นที่ยอมรับ ไม่วา่ จะเป็ นการรังสรรค์งาน
แนวใหม่ หรื ออนุรักษ์ไว้ซ่ ึงงานศิลปะดั้งเดิม
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15. ความผูกพันทีม่ ีต่อส่ วนราชการ (Organizational Commitment)
คาจากัดความ : จิตสานึกหรื อความตั้งใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ และเป้ าหมายของส่วนราชการ ยึดถือประโยชน์ของส่ วนราชการเป็ นที่ต้ งั ก่อนประโยชน์
ส่ วนตัว
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : ปฏิบัติตนเป็ นส่ วนหนึ่งของส่ วนราชการ
• เคารพและถือปฏิบตั ิตามแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบตั ิของส่ วนราชการ
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และแสดงความภักดีต่อส่ วนราชการ
• แสดงความพึงพอใจและความภาคภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่งของส่ วนราชการ
• มีส่วนสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงให้แก่ส่วนราชการ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีส่วนร่ วมในการผลักดันพันธกิจของส่ วนราชการ
• มีส่วนร่ วมในการสนับสนุนพันธกิจของส่ วนราชการจนบรรลุเป้ าหมาย
• จัดลาดับความเร่ งด่วนหรื อความสาคัญของงานเพื่อให้พนั ธกิจของส่วนราชการบรรลุ
เป้ าหมาย
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยึดถือประโยชน์ ของส่ วนราชการเป็ นทีต่ ้งั
• ยึดถือประโยชน์ของส่ วนราชการหรื อหน่วยงานเป็ นที่ต้ งั ก่อนที่จะคิดถึงประโยชน์ของ
บุคคลหรื อความต้องการของตนเอง
• ยืนหยัดในการตัดสิ นใจที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนราชการ แม้วา่ การตัดสิ นใจนั้นอาจจะมีผู ้
ต่อต้านหรื อแสดงความไม่เห็นด้วยก็ตาม
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเสี ยสละเพือ่ ประโยชน์ ของส่ วนราชการ
• เสี ยสละประโยชน์ระยะสั้นของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ระยะยาวของ
ส่ วนราชการโดยรวม
• เสี ยสละหรื อโน้มน้าวผูอ้ ื่นให้เสี ยสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชนข์ องส่ วนราชการ
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16. การสร้ างสัมพันธภาพ (Relationship Building)
คาจากัดความ : สร้างหรื อรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูเ้ กี่ยวข้องกับงาน
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรือแสดงอย่ างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : สร้ างหรือรักษาการติดต่ อกับผู้ทตี่ ้ องเกีย่ วข้ องกับงาน
• สร้างหรื อรักษาการติดต่อกับผูท้ ี่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับงานเพือ่ ประโยชน์ในงาน
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสร้ างหรือรักษาความสั มพันธ์ ทดี่ ีกบั ผู้ทตี่ ้ องเกีย่ วข้ อง
กับงานอย่างใกล้ชิด
• สร้างหรื อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูท้ ี่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับงานอย่างใกล้ชิด
• เสริ มสร้างมิตรภาพกับเพื่อนร่ วมงาน ผูร้ ับบริ การ หรื อผูอ้ ื่น
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสร้ างหรือรักษาการติดต่ อสั มพันธ์ ทางสังคม
• ริ เริ่ มกิจกรรมเพื่อให้มีการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมกับผูท้ ี่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับงาน
• เข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคมในวงกว้างเพื่อประโยชน์ในงาน
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้ างหรือรักษาความสั มพันธ์ ฉันมิตร
• สร้างหรื อรักษามิตรภาพโดยมีลกั ษณะเป็ นความสัมพันธ์ในทางส่ วนตัวมากขึ้น
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และรักษาความสั มพันธ์ ฉันมิตรในระยะยาว
• รักษาความสัมพันธ์ฉนั มิตรไว้ได้อย่างต่อเนื่อง แม้อาจจะไม่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์ใน
งานกันแล้วก็ตาม แต่ยงั อาจมีโอกาสที่จะติดต่อสัมพันธ์ในงานได้อีกในอนาคต
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