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สมรรถนะหลกั สํานักงาน ก.พ. 
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ         ๒ 
บริการที่ดี         ๓ 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ      ๔ 
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม     ๕ 
การทํางานเป็นทีม        ๖ 

 
สมรรถนะทางการบริหาร 

สภาวะผู้นํา         ๗ 
วิสัยทัศน์         ๘ 
การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ       ๙ 
ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน       ๑๐ 
การควบคุมตนเอง        ๑๑ 
การสอนงานและการมอบหมายงาน      ๑๒ 

 
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

การคิดวิเคราะห์         ๑๓ 
การดําเนินการเชิงรุก        ๑๔ 
การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน     ๑๕ 
การมองภาพองค์รวม        ๑๖ 
การสืบเสาะหาข้อมูล        ๑๗ 
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ      ๑๘ 
ความมั่นใจในตนเอง        ๑๙  
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน        ๒๐ 
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ        ๒๑ 
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สมรรถนะหลัก สํานักงาน ก.พ. 
สมรรถนะ : การมุงผลสัมฤทธิ์  
Competency : Achievement Motivation – ACH  

รหัส :  
กลุมงาน : ทุกกลุมงาน 
ตําแหนง : ทุกตําแหนง 

 

คําจํากัดความ 
(Definition) 

ความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาท่ีราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผล
การปฏิบัติงานท่ีผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีสวนราชการกําหนดขึ้น อีกท้ังยัง
หมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียากและ 
ทาทายชนิดท่ีอาจ  ไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 

 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไมแสดงสมรรถนะดานน้ีอยางชัดเจน 

1 แสดงความพยายามในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหดี   

 พยายามทํางานในหนาท่ีใหถูกตอง 
 พยายามปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
 มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน 
 แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีขึ้น 
 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปลา หรือหยอนประสิทธิภาพ ในงาน 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสามารถทํางานไดผลงานตามเปาหมายท่ีวางไว   

 กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่ดี 
 ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐาน 
 ทํางานไดตามเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนด หรือเปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความถูกตอง เพ่ือใหไดงานท่ีมีคุณภาพ 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน   

 ปรับปรุงวิธีการท่ีทําใหทํางานไดดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทําให    
    ผูรับบริการพึงพอใจมากขึ้น 

 เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมท่ีคาดวาจะทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถกําหนดเปาหมาย รวมท้ังพัฒนางาน เพื่อใหไดผลงาน 

ท่ีโดดเดน หรือแตกตางอยางมีนัยสําคัญ   

 กําหนดเปาหมายที่ทาทาย และเปนไปไดยาก เพ่ือใหไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด 
 พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพ่ือใหไดผลงานที่โดดเดน หรือแตกตางไมเคยมีผูใดทําไดมากอน 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และกลาตัดสินใจ แมวาการตัดสินใจน้ันจะมีความเสี่ยงเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของหนวยงาน หรือสวนราชการ   

 ตัดสินใจได โดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยางชัดเจน และดําเนินการ เพ่ือใหภาครัฐและประชาชนได 
    ประโยชนสูงสุด 

 บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพ่ือใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจของหนวยงาน 
    ตามท่ีวางแผนไว 



 

 ๓

 

 
สมรรถนะหลัก สํานักงาน ก.พ. 
สมรรถนะ : บริการท่ีดี  
Competency : Service Mind – SERV 

รหัส :  
กลุมงาน : ทุกกลุมงาน 
ตําแหนง : ทุกตําแหนง 

 

คําจํากัดความ 
(Definition) 

ความต้ังใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอประชาชนขาราชการหรือ
หนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไมแสดงสมรรถนะดานน้ีอยางชัดเจน 

1 สามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการไดดวยความเต็มใจ   

 ใหการบริการที่เปนมิตร สุภาพ 
 ใหขอมูล ขาวสาร ท่ีถูกตอง ชัดเจนแกผูรับบริการ 
 แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรอืขั้นตอนงานตางๆ ท่ีใหบริการอยู 
 ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหผูรับบริการไดรับบริการที่ตอเนื่อง 

    และรวดเร็ว 
2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี  1  และชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ   

 รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นแกผูรับบริการอยางรวดเร็ว ไมบายเบ่ียง  
    ไมแกตัว หรือปดภาระ 

 ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของใด  ๆในการใหบริการไปพัฒนาการใหบริการใหดีย่ิงขึ้น 
3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และใหบริการที่เกินความคาดหวัง แมตองใชเวลาหรือความพยายามอยางมาก   

   ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพ่ือชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ 
 ใหขอมูล ขาวสาร ท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีกําลังใหบริการอยู ซึ่งเปนประโยชนแกผูรับบริการ แมวาผูรับ  

    บริการจะไมไดถามถึง หรือไมทราบมากอน 
 นําเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบริการจะไดรับประโยชนสูงสุด 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และเขาใจและใหบริการที่ตรงตามความตองการที่แทจริงของ
ผูรับบริการได   

 เขาใจ หรือพยายามทําความเขาใจดวยวิธีการตางๆ เพ่ือใหบริการไดตรงตามความตองการท่ีแทจริง 
    ของผูรับบริการ 

 ใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนแกผูรับบริการ เพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือความตองการท่ีแทจริงของ 
    ผูรับบริการ 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และใหบริการท่ีเปนประโยชนอยางแทจริงใหแกผูรับบริการ   

 คิดถึงผลประโยชนของผูรับบริการในระยะยาว และพรอมท่ีจะเปล่ียนวิธีหรือขั้นตอนการใหบริการ  
    เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ 

 เปนท่ีปรึกษาที่มีสวนชวยในการตัดสินใจท่ีผูรับบริการไววางใจ 
 สามารถใหความเห็นท่ีแตกตางจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผูรบับริการตองการใหสอดคลองกบัความจําเปน  

    ปญหา โอกาส เพ่ือเปนประโยชนอยางแทจริงของผูรับบริการ 



 

 ๔

 

 
สมรรถนะหลัก สํานักงาน ก.พ. 
สมรรถนะ : การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
Competency : Expertise-EXP 

รหัส :  
กลุมงาน : ทุกกลุมงาน 
ตําแหนง : ทุกตําแหนง 

 

คําจํากัดความ 
(Definition) 

ความสนใจใฝรู ส่ังสม ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยการศึกษา 
คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยี
ตางๆ เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไมแสดงสมรรถนะดานน้ีอยางชัดเจน 

1 แสดงความสนใจและติดตามความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ีเกี่ยวของ   

 ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน 
 พัฒนาความรูความสามารถของตนใหดีย่ิงขึ้น 
 ติดตามเทคโนโลยี และความรูใหมๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ท่ีจะเปนประโยชน 

    ตอการปฏิบัติราชการ 
2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีความรูในวิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน 

 รอบรูในเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือท่ีเกี่ยวของ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ 
    การปฏิบัติหนาท่ีราชการของตน 

 รับรูถึงแนวโนมวิทยาการท่ีทันสมัย และเกี่ยวของกับงานของตน อยางตอเนื่อง 
3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถนําความรู วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหมๆมาปรับใชกับ 

การปฏิบัติหนาท่ีราชการ   

 สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการได  
 สามารถแกไขปญหาท่ีอาจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการได 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และศึกษา พัฒนาตนเองใหมีความรู และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น 
ท้ังในเชิงลึก และเชิงกวางอยางตอเน่ือง   

 มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีมีลักษณะเปนสหวิทยาการ และสามารถนําความรูไปปรับใชไดอยาง 
    กวางขวาง 

 สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศน เพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต 
5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสนับสนุนการทํางานของคนในสวนราชการท่ีเนนความเชี่ยวชาญ

ในวิทยาการดานตางๆ   

 สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองคกร ดวยการจัดสรรทรัพยากร 
    เครื่องมือ อุปกรณท่ีเอ้ือตอการพัฒนา 

 บริหารจัดการใหสวนราชการนําเทคโนโลยี ความรู หรือวิทยาการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติหนาท่ี 
    ราชการในงานอยางตอเนื่อง 

 
 



 

 ๕

 
 
สมรรถนะหลัก สํานักงาน ก.พ. 
สมรรถนะ :การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และ
จริยธรรม  
Competency : Integrity  

รหัส :  
กลุมงาน : ทุกกลุมงาน 
ตําแหนง : ทุกตําแหนง 

 

คําจํากัดความ 
(Definition) 

การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมท้ังตามกฎหมายคุณธรรม จรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการเพ่ือรักษาศักด์ิศรีแหงความเปนขาราชการ 

 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไมแสดงสมรรถนะดานน้ีอยางชัดเจน 

1 มีความสุจริต   

 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ ถูกตองตามกฎหมาย และวินัยขาราชการ 
 แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีสัจจะเชื่อถือได   

 รักษาคําพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได 
 แสดงใหปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความเปนขาราชการ 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และยึดมั่นในหลักการ   

 ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการไมเบ่ียงเบนดวยอคติหรือผลประโยชน  
    กลารับผิด และรับผิดชอบ 

 เสียสละความสุขสวนตน เพ่ือใหเกิดประโยชนแกทางราชการ 
4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และยืนหยัดเพื่อความถูกตอง   

 ยืนหยัดเพ่ือความถูกตองโดยมุงพิทักษผลประโยชนของทางราชการ แมตกอยูในสถานการณท่ีอาจ 
    ยากลําบาก 

 กลาตัดสินใจ ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความถูกตอง เปนธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจใหแกผูเสีย 
    ประโยชน 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม   

 ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติแมในสถานการณท่ีอาจเส่ียงตอความมั่นคงใน   
    ตําแหนงหนาท่ีการงาน หรืออาจเส่ียงภัยตอชีวิต 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 ๖ 

 
 
สมรรถนะหลัก สํานักงาน ก.พ. 
สมรรถนะ : การทํางานเปนทีม 
Competency : Teamwork 

รหัส :  
กลุมงาน : ทุกกลุมงาน 
ตําแหนง : ทุกตําแหนง 

 

คําจํากัดความ 
(Definition) 

ความตั้งใจท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงาน หรือสวนราชการ โดยผูปฏบัิติ 
มีฐานะเปนสมาชิก ไมจําเปนตองมีฐานะหัวหนาทีม รวมท้ังความสามารถในการสรางและรักษา
สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไมแสดงสมรรถนะดานน้ีอยางชัดเจน 

1 ทําหนาท่ีของตนในทีมใหสําเร็จ   

 สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในสวนท่ีตนไดรับมอบหมาย 
 รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงานของตนในทีม 
 ใหขอมูล ท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของทีม 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และใหความรวมมือในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน   

 สรางสัมพันธ เขากับผูอ่ืนในกลุมไดดี 
 ใหความรวมมือกับผูอ่ืนในทีมดวยดี 
 กลาวถึงเพ่ือนรวมงานในเชิงสรางสรรคและแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนรวมทีมท้ังตอหนา 

    และลับหลัง 
3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม   

 รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจากผูอ่ืน 
 ตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนรวมทีม 
 ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสนับสนุน ชวยเหลือเพื่อนรวมทีม เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ   

 ยกยอง และใหกําลังใจเพ่ือนรวมทีมอยางจริงใจ 
 ใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกเพ่ือนรวมทีม แมไมมีการรองขอ 
 รักษามิตรภาพอันดีกับเพ่ือนรวมทีม เพ่ือชวยเหลือกันในวาระตางๆใหงานสําเร็จ 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสามารถนําทีมใหปฏิบัติภารกิจใหไดผลสําเร็จ  

 เสริมสรางความสามัคคีในทีม โดยไมคํานึงความชอบหรือไมชอบสวนตน 
 คล่ีคลาย หรือแกไขขอขัดแยงท่ีเกิดขึ้นในทีม 
 ประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจของทีมเพ่ือปฏิบัติภารกิจของสวนราชการใหบรรลุผล 
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สมรรถนะทางการบริหาร 
สมรรถนะ : สภาวะผูนํา  
Competency: Leadership 

รหัส : กวก.  
กลุมงาน :  
ตําแหนง :  

 

คําจํากัดความ 
(Definition) 

ความสามารถ หรือความต้ังใจท่ีจะรับบทในการเปนผูนําของกลุม กําหนดทิศทาง เปาหมาย 
วิธีการทํางาน ใหทีมปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของ 
สวนราชการ 

 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไมแสดงสมรรถนะดานน้ีอยางชัดเจน 

1 ดําเนินการประชุมไดดีและคอยแจงขาวสารความเปนไปโดยตลอด   

 ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบ วาระ วัตถุประสงค และเวลาตลอดจนมอบหมายงานใหแก 
    บุคคลในกลุมได 

 แจงขาวสารใหผูท่ีจะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยูเสมอ แมไมไดถูกกําหนดใหตอง 
    กระทํา 

 อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ 
2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และเปนผูนําในการทํางานของกลุมและใชอํานาจอยางยุติธรรม   

 สงเสริมและกระทําการเพ่ือใหกลุมปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 กําหนดเปาหมาย ทิศทางท่ีชัดเจน จัดกลุมงานและเลือกคนใหเหมาะกับงาน หรือกําหนดวิธีการท่ีจะทํา 

    ใหกลุมทํางานไดดีขึ้น 
 รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ปฏิบัติตอสมาชิกในทีมดวยความยุติธรรม 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และใหการดูแลและชวยเหลือทีมงาน   

 เปนท่ีปรึกษาและชวยเหลือทีมงาน 
 ปกปองทีมงาน และชื่อเสียงของสวนราชการ 
 จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือขอมูลท่ีสําคัญมาใหทีมงาน 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และประพฤติตนสมกับเปนผูนํา   

 กําหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจํากลุมและประพฤติตนอยูในกรอบของธรรมเนียมปฏิบัตินั้น 
 ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และนําทีมงานใหกาวไปสูพันธกิจระยะยาวขององคกร   

 สามารถรวมใจคนและสรางแรงบันดาลใจใหทีมงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวง 
 เล็งเห็นการเปล่ียนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทัศนในการสรางกลยุทธเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงนั้น 
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สมรรถนะทางการบริหาร 
สมรรถนะ : วิสัยทัศน 
Competency: Visioning 

รหัส : กวก.  
กลุมงาน :  
ตําแหนง :  

 

คําจํากัดความ 
(Definition) 

ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจนและความสามารถ
ในการสรางความรวมแรงรวมใจเพื่อใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค 

 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไมแสดงสมรรถนะดานน้ีอยางชัดเจน 

1 รูและเขาใจวิสัยทัศนขององคกร   

   รู เขาใจและสามารถอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจไดวางานท่ีทําอยูนั้นเกี่ยวของหรือตอบสนองตอวิสัยทัศนของ 
     สวนราชการอยางไร 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และชวยทําใหผูอ่ืนรูและเขาใจวิสัยทัศนขององคกร   

 อธิบายใหผูอ่ืนรูและเขาใจวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางานของหนวยงานภายใตภาพรวมของ 
    สวนราชการได 

 แลกเปล่ียนขอมูลรวมถึงรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเพ่ือประกอบการกําหนดวิสัยทัศน 
3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และ สรางแรงจูงใจใหผูอ่ืนเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน   

 โนมนาวใหสมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการเพื่อตอบสนองตอ 
    วิสัยทัศน 

 ใหคําปรึกษาแนะนําแกสมาชิกในทีมถึงแนวทางในการทํางานโดยยึดถือวิสัยทัศนและเปาหมายของ 
    องคกรเปนสําคัญ 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสวนราชการ   

 ริเริ่มและกําหนดนโยบายใหมๆ เพ่ือตอบสนองตอการนําวิสัยทัศนไปสูความสําเร็จ 
5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และกําหนดวิสัยทัศนของสวนราชการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน

ระดับประเทศ   

 กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทางในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนซึ่ง 
    สอดคลองกับวิสัยทัศนระดับประเทศ 

 คาดการณไดวาประเทศจะไดรับผลกระทบอยางไรจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 ๙

 
 
สมรรถนะทางการบริหาร 
สมรรถนะ : การวางกลยุทธภาครัฐ  
Competency: Strategic Orientation 

รหัส : กวก.  
กลุมงาน :  
ตําแหนง :  

 

คําจํากัดความ 
(Definition) 

ความเขาใจวิสัยทัศนและนโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธของ
สวนราชการได 

 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไมแสดงสมรรถนะดานน้ีอยางชัดเจน 

1 รูและเขาใจนโยบายรวมทั้งภารกิจภาครัฐ วามีความเกี่ยวโยงกับหนาท่ีความรับผิดชอบของ
หนวยงานอยางไร    

 เขาใจนโยบาย ภารกิจ รวมท้ังกลยุทธของภาครัฐและสวนราชการ วาสัมพันธ เชื่อมโยงกับภารกิจของ 
    หนวยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบอยางไร 

 สามารถวิเคราะหปญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหนวยงานได 
2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และนําประสบการณมาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธได   

 ประยุกตใชประสบการณในการกําหนดกลยุทธของหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบใหสอดคลองกับ 
    กลยุทธภาครัฐได 

 ใชความรูความเขาใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไปได 
3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และนําทฤษฎีหรือแนวคิดซับซอนมาใชในการกําหนดกลยุทธ   

 ประยุกตใชทฤษฎี หรือแนวคิดซับซอน ในการคิดและพัฒนาเปาหมายหรือกลยุทธของหนวยงานท่ีตน 
     ดูแลรับผิดชอบ 

 ประยุกตแนวทางปฏิบัติท่ีประสบความสําเร็จ (Best Practice) หรือผลการวิจัยตางๆมากําหนดแผนงาน 
    เชิงกลยุทธในหนวยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบ 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และ กําหนดกลยุทธท่ีสอดคลองกับสถานการณตางๆท่ีเกิดข้ึน   

 ประเมินและสังเคราะหสถานการณ ประเด็น หรือปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศ  
    หรือของโลกโดยมองภาพในลักษณะองครวม เพ่ือใชในการกําหนด กลยุทธภาครัฐหรือสวนราชการ 

 คาดการณสถานการณในอนาคต และกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้น 
    เพ่ือใหบรรลุพันธกิจของสวนราชการ 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และบูรณาการองคความรูใหมมาใชในการกําหนดกลยุทธภาครัฐ   

 ริเริ่ม สรางสรรค และบูรณาการองคความรูใหมในการกําหนดกลยุทธภาครัฐ โดยพิจารณาจากบริบทใน   
    ภาพรวม 

 ปรับเปล่ียนทิศทางของกลยุทธในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง 
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สมรรถนะทางการบริหาร 
สมรรถนะ : ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน  
Competency: Change Leadership 

รหัส : กวก.  
กลุมงาน :  
ตําแหนง :  

 

คําจํากัดความ 
(Definition) 

ความสามารถในการกระตุน หรือผลักดันหนวยงานไปสูการปรับเปล่ียนท่ีเปนประโยชน รวมถึง
การส่ือสารใหผูอ่ืนรับรู เขาใจ และดําเนินการใหการปรับเปล่ียนนั้นเกิดขึ้นจริง 

 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไมแสดงสมรรถนะดานน้ีอยางชัดเจน 

1 เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน   

 เห็นความจําเปนของการปรับเปล่ียน และปรับพฤติกรรมหรือแผนการทํางานใหสอดคลองกับ 
    การเปล่ียนแปลงนั้น 

 เขาใจและยอมรับถึงความจาํเปนของการปรับเปล่ียน และเรียนรูเพ่ือใหสามารถปรับตัวรับการเปล่ียนแปลง  
    นั้นได 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสามารถทําใหผูอ่ืนเขาใจการปรับเปลี่ยนท่ีจะเกิดข้ึน   

 ชวยเหลือใหผูอ่ืนเขาใจถึงความจําเปนและประโยชนของการเปล่ียนแปลงนั้น 
 สนับสนุนความพยายามในการปรับเปล่ียนองคกร พรอมท้ังเสนอแนะวิธีการและมีสวนรวมในการ 

    ปรับเปล่ียนดังกลาว 
3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และกระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอ่ืนเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยน   

 กระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอ่ืนเห็นความสําคัญของการปรับเปล่ียน เพ่ือใหเกิดความรวมแรงรวมใจ 
 เปรียบเทียบใหเห็นวาส่ิงท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบันกับส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงไปนั้นแตกตางกันในสาระสําคัญ 

    อยางไร 
 สรางความเขาใจใหเกิดขึ้นแกผูท่ียังไมยอมรับการเปล่ียนแปลงนั้น 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และวางแผนงานท่ีดีเพื่อรับการปรับเปลี่ยนในองคกร   

 วางแผนอยางเปนระบบและชี้ใหเห็นประโยชนของการปรับเปล่ียน 
 เตรียมแผน และติดตามการบริหารการเปล่ียนแปลงอยางสม่ําเสมอ 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนอยางมีประสิทธิภาพ   

 ผลักดันใหการปรับเปล่ียนสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จ 
 สรางขวัญกําลังใจ และความเชื่อมั่นในการขับเคล่ือนใหเกิดการปรับเปล่ียนอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๑

 
 
สมรรถนะทางการบริหาร 
สมรรถนะ : การควบคุมตนเอง  
Competency: Self Control 

รหัส : กวก.  
กลุมงาน :  
ตําแหนง :  

 

คําจํากัดความ 
(Definition) 

ความสามารถในการควบคุมอารมณและพฤติกรรมในสถานการณท่ีอาจจะถูกย่ัวยุ หรือเผชิญหนา
กับความไมเปนมิตร หรือตองทํางานภายใตสภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกล้ัน  เมื่ออยูใน
สถานการณท่ีกอความเครียดอยางตอเนื่อง 

 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไมแสดงสมรรถนะดานน้ีอยางชัดเจน 

1 ไมแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม  

 ไมแสดงพฤติกรรมท่ีไมสุภาพหรือไมเหมาะสมในทุกสถานการณ 
2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และควบคุมอารมณในแตละสถานการณไดเปนอยางดี   

 รูเทาทันอารมณของตนเองและควบคุมไดอยางเหมาะสม โดยอาจหลีกเล่ียงจากสถานการณท่ีเส่ียงตอ 
    การเกิดความรุนแรงขึ้น หรืออาจเปล่ียนหัวขอสนทนา หรือหยุดพักชั่วคราวเพ่ือสงบสติอารมณ 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถใชถอยทีวาจา หรือปฏิบัติงานตอไปไดอยางสงบ แมจะอยู
ในภาวะท่ีถูกยั่วยุ   

 รูสึกไดถึงความรุนแรงทางอารมณในระหวางการสนทนา หรือการปฏิบัติงาน เชน  ความโกรธ ความ 
    ผิดหวัง หรือความกดดัน แตไมแสดงออกแมจะถูกย่ัวยุ โดยยังคงสามารถปฏิบัติงานตอไปไดอยางสงบ 

 สามารถเลือกใชวิธีการแสดงออกท่ีเหมาะสมเพ่ือไมใหเกิดผลในเชิงลบทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 
4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และจัดการความเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะกดดันทางอารมณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ประยุกตใชวิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนลวงหนาเพ่ือจัดการกับความเครียดและความกดดันทาง 

    อารมณท่ีคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น 
 บริหารจัดการอารมณของตนไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเครียดของตนเองหรือผูรวมงาน 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และเอาชนะอารมณดวยความเขาใจ   

 ระงับอารมณรุนแรง ดวยการพยายามทําความเขาใจและแกไขท่ีตนเหตุของปญหา รวมท้ังบริบทและ 
    ปจจัยแวดลอมตางๆ 

 ในสถานการณท่ีตึงเครียดมากก็ยังสามารถควบคุมอารมณของตนเองได รวมถึงทําใหคนอื่นๆ มีอารมณ 
    ท่ีสงบลงได 

 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๒ 

 
 
สมรรถนะทางการบริหาร 
สมรรถนะ : การสอนงานและการมอบหมายงาน  
Competency: Coaching and Empowering Others 

รหัส : กวก.  
กลุมงาน :  
ตําแหนง :  

 

คําจํากัดความ 
(Definition) 

ความต้ังใจท่ีจะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอ่ืนในระยะยาวจนถึงระดับท่ีเชื่อมั่นวาจะ 
สามารถมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระท่ีจะตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ของตนได 

 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไมแสดงสมรรถนะดานน้ีอยางชัดเจน 

1 สอนงานหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน   

 สอนงานดวยการใหคําแนะนําอยางละเอียด หรือดวยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน 
 ชี้แนะแหลงขอมูล หรือแหลงทรัพยากรอื่นๆ เพ่ือใชในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และตั้งใจพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีศักยภาพ   

 สามารถใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาหรือสงเสริมขอดีและปรับปรุงขอดอยใหลดลง 
 ใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดแสดงศักยภาพเพ่ือสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และวางแผนเพื่อใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาแสดงความสามารถในการ
ทํางาน   

 วางแผนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
 มอบหมายงานที่เหมาะสม รวมท้ังใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาที่จะไดรับการฝกอบรม หรือพัฒนาอยาง 

    สม่ําเสมอเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 
 มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจใหผูใตบังคับบัญชาเปนบางเรื่องเพ่ือใหมีโอกาสริเริ่ม   

    ส่ิงใหมๆ หรือบริหารจัดการดวยตนเอง 
4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถชวยแกไขปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพของ

ผูใตบังคับบัญชา   

 สามารถปรับเปล่ียนทัศนคติเดิมท่ีเปนปจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา 
 สามารถเขาใจถึงสาเหตุแหงพฤติกรรมของแตละบุคคล เพ่ือนํามาเปนปจจัยในการพัฒนาศักยภาพของ 

    ผูใตบังคับบัญชาได 
5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และทําใหสวนราชการมีระบบการสอนงานและการมอบหมายหนาท่ี

ความรับผิดชอบ   

 สราง และสนับสนุนใหมีการสอนงานและมีการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบอยางเปนระบบในสวน 
    ราชการ 

 สราง และสนับสนุนใหมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องในสวนราชการ 
 
 
 
 



 

 ๑๓ 

 
 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
สมรรถนะ : การคิดวิเคราะห 
Competency: Analytical Thinking 

รหัส : กวก.  
กลุมงาน :  
ตําแหนง :  

 

คําจํากัดความ 
(Definition) 

การทําความเขาใจและวิเคราะหสถานการณ ประเด็นปญหา แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็น
ออกเปนสวนยอยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมูอยางเปนระบบระเบียบเปรียบเทียบ
แงมุมตางๆ สามารถลําดับความสําคัญ ชวงเวลา เหตุและผล ท่ีมาท่ีไปของกรณีตางๆได 

 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไมแสดงสมรรถนะดานน้ีอยางชัดเจน 

1 แยกแยะประเด็นปญหา หรืองานออกเปนสวนยอยๆ 

 แยกแยะปญหาออกเปนรายการอยางงายๆไดโดยไมเรียงลําดับความสําคัญ 
 วางแผนงานโดยแตกประเด็นปญหาออกเปนสวนๆ หรือเปนกิจกรรมตางๆ ได 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และเขาใจความสัมพันธข้ันพื้นฐานของปญหาหรืองาน 

 ระบุเหตุและผล ในแตละสถานการณตางๆ ได 
 ระบุขอดีขอเสียของประเด็นตางๆได 
 วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมตางๆตามลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนได 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และเขาใจความสัมพันธท่ีซับซอน ของปญหาหรืองาน 

 เชื่อมโยงเหตุปจจัยท่ีซับซอนของแตละสถานการณ หรือเหตุการณ 
 วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ท่ีมีผูเกี่ยวของหลายฝายไดอยางมี 

    ประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณเกี่ยวกับปญหา หรืออุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นได 
4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถวิเคราะห หรือวางแผนงานที่ซับซอนได 

 เขาใจประเด็นปญหาในระดับท่ีสามารถแยกแยะเหตุปจจัยเชื่อมโยงซับซอนในรายละเอียดและสามารถ 
    วิเคราะหความสัมพันธของปญหากับสถานการณหนึ่งๆ ได 

 วางแผนงานที่ซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆท่ีมีหนวยงานหรือผูเกี่ยวของ 
    หลายฝาย รวมถึงคาดการณปญหา อุปสรรค และวางแนวทางการปองกันแกไขไวลวงหนา 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และใชเทคนิค และรูปแบบตางๆ ในการกําหนดแผนงานหรือข้ันตอน
การทํางาน เพื่อเตรียมทางเลือกสําหรับการปองกัน หรือแกไขปญหา ท่ีเกิดข้ึน 

 ใชเทคนิคการวิเคราะหท่ีเหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปญหาท่ีซับซอนเปนสวนๆ 
 ใชเทคนิคการวิเคราะหหลากหลายรูปแบบเพื่อหาทางเลือก ในการแกปญหา รวมถึงพิจารณาขอดี 

    ขอเสียของทางเลือกแตละทาง 
 วางแผนงานที่ซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ท่ีมีหนวยงานหรือผูเกี่ยวของ 

    หลายฝาย คาดการณปญหา อุปสรรค แนวทางการปองกันแกไข รวมท้ังเสนอแนะทางเลือกและขอดี 
    ขอเสียไวให 

 
 
 



 

 ๑๔ 

 
 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
สมรรถนะ : การมองภาพองครวม 
Competency: Conceptual Thinking 

รหัส : กวก.  
กลุมงาน :  
ตําแหนง :  

 

คําจํากัดความ 
(Definition) 

การคิดในเชิงสังเคราะห มองภาพองครวม โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบเชื่อมโยงหรือประยุกต
แนวทางจากสถานการณ ขอมูล หรือทัศนะตาง ๆ จนไดเปนกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม 

 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไมแสดงสมรรถนะดานน้ีอยางชัดเจน 

1 ใชกฎพื้นฐานท่ัวไป 

 ใชกฎพ้ืนฐาน หลักเกณฑ หรือสามัญสํานึกในการระบุประเด็นปญหา หรือแกปญหาในงาน 
2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และประยุกตใชประสบการณ 

 ระบุถึงความเชื่อมโยงของขอมูล แนวโนม และความไมครบถวนของขอมูลได 
 ประยุกตใชประสบการณในการระบุประเด็นปญหาหรือแกปญหาในงานได 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และประยุกตทฤษฎีหรือแนวคิดซับซอน 

 ประยุกตใชทฤษฎี แนวคิดท่ีซับซอน หรือแนวโนมในอดีตในการระบุหรือแกปญหาตามสถานการณ แม 
    ในบางกรณ ีแนวคิดท่ีนํามาใชกับสถานการณอาจไมมีส่ิงบงบอกถึงความเกีย่วของเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และอธิบายขอมูล หรือสถานการณท่ีมีความยุงยากซบัซอนใหเขาใจไดงาย 

 สามารถอธิบายความคิด หรือสถานการณท่ีซับซอนใหงายและสามารถเขาใจได 
 สามารถสังเคราะหขอมูล สรุปแนวคิด ทฤษฎ ีองคความรู ท่ีซับซอนใหเขาใจไดโดยงายและเปนประโยชน 

    ตองาน 
5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และคิดริเร่ิม สรางสรรคองคความรูใหม 

 ริเริ่ม สรางสรรค ประดิษฐคิดคน รวมถึงสามารถนําเสนอรูปแบบ วิธีการหรือองคความรูใหมซึ่งอาจไม 
    เคยปรากฏมากอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๕ 

 
 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
สมรรถนะ : การสืบเสาะหาขอมูล 
Competency: Information Seeking 

รหัส : กวก.  
กลุมงาน :  
ตําแหนง :  

 

คําจํากัดความ 
(Definition) 

ความใฝรูเชิงลึกท่ีจะแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ ภูมิหลัง ประวัติความเปนมา ประเด็น
ปญหา หรือเรื่องราวตางๆ ท่ีเกี่ยวของหรือจะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน 

 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไมแสดงสมรรถนะดานน้ีอยางชัดเจน 

1 หาขอมูลในเบื้องตน 

 ใชขอมูลท่ีมีอยู หรือหาจากแหลงขอมูลท่ีมีอยูแลว 
 ถามผูท่ีเกี่ยวของโดยตรงเพ่ือใหไดขอมูล 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสืบเสาะคนหาขอมูล 

 สืบเสาะคนหาขอมูลดวยวิธีการที่มากกวาเพียงการตั้งคําถามพ้ืนฐาน 
 สืบเสาะคนหาขอมูลจากผูท่ีใกลชิดกับเหตุการณหรือเรื่องราวมากที่สุด 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และแสวงหาขอมูลเชิงลึก 

 ต้ังคําถามเชิงลึกในประเด็นท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่องจนไดท่ีมาของสถานการณ เหตุการณ ประเด็น 
    ปญหา หรือคนพบโอกาสที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตอไป 

 แสวงหาขอมูลดวยการสอบถามจากผูรูอ่ืนเพ่ิมเติม ท่ีไมไดมีหนาท่ีเกี่ยวของโดยตรงในเรื่องนั้น 
4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ 

 วางแผนเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ในชวงเวลาที่กําหนด 
 สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีแตกตางจากกรณีปกติธรรมดาโดยทั่วไป 
 ดําเนินการวิจัย หรือมอบหมายใหผูอ่ืนเก็บขอมูลจากหนังสือพิมพ นิตยสาร ระบบสืบคนโดยอาศัย 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหลงขอมูลอื่นๆ เพ่ือประกอบการทําวิจัย 
5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และวางระบบการสืบคน เพื่อหาขอมูลอยางตอเน่ือง 

 วางระบบการสืบคน รวมท้ังการมอบหมายใหผูอ่ืนสืบคนขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลท่ีทันเหตุการณ  
    อยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๖

 
 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
สมรรถนะ : ความเขาใจองคกรและระบบราชการ  
Competency: Organizational Awareness 

รหัส : กวก.  
กลุมงาน :  
ตําแหนง :  

 

คําจํากัดความ 
(Definition) 

ความสามารถในการเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจตามกฎหมาย และอํานาจท่ีไมเปนทางการ   
ในองคกรของตนและองคกรอ่ืนท่ีเกี่ยวของเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมาย 
รวมท้ังความสามารถ ท่ีจะคาดการณไดวานโยบายภาครัฐ แนวโนมทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม 
เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ ท่ีจะเกิดขึ้นจะมีผลตอองคกรอยางไร 

 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไมแสดงสมรรถนะดานน้ีอยางชัดเจน 

1 เขาใจโครงสรางองคกร 

 เขาใจโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางถูกตอง 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมเปนทางการ 

 เขาใจสัมพันธภาพอยางไมเปนทางการระหวางบุคคลในองคกร รับรูวาผูใดมีอํานาจตัดสินใจหรือผูใดมี 
    อิทธิพลตอการตัดสินใจในระดับตางๆ และนําความเขาใจนี้มาใชประโยชนโดยมุงผลสัมฤทธิ์ขององคกร 
    เปนสําคัญ 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และเขาใจวัฒนธรรมองคกร 

 เขาใจประเพณีปฏิบัติ คานิยม และวัฒนธรรมของแตละองคกรท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังเขาใจวิธีการส่ือสารให  
    มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

 เขาใจขอจํากัดขององคกร รูวาส่ิงใดอาจกระทําไดหรือไมอาจกระทําใหบรรลุผลได 
4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และเขาใจความสัมพันธของผูมีบทบาทสําคัญในองคกร 

 รับรูถึงความสัมพันธเชิงอํานาจของผูมีบทบาทสําคัญในองคกร เพ่ือประโยชนในการผลักดันภารกิจตาม 
    หนาท่ีรับผิดชอบใหเกิดประสิทธิผล 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และเขาใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองคกร 

 เขาใจสาเหตุพ้ืนฐานของพฤติกรรมองคกรในหนวยงานของตนและของภาครัฐโดยรวมตลอดจนปญหา  
    และโอกาสที่มีอยู และนําความเขาใจนี้มาขับเคล่ือนการปฏิบัติงานในสวนท่ีตนดูแลรับผิดชอบอยูอยาง 
    เปนระบบ 

 เขาใจประเด็นปญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ท้ังภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบตอ 
    นโยบายภาครัฐและภารกิจขององคกร เพ่ือแปลงวิกฤติเปนโอกาส กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๗ 

 
 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
สมรรถนะ : การดําเนินการเชิงรุก  
Competency: Proactiveness 

รหัส : กวก.  
กลุมงาน :  
ตําแหนง :  

 

คําจํากัดความ 
(Definition) 

การเล็งเห็นปญหาหรือโอกาสพรอมท้ังจัดการเชิงรุกกับปญหานั้นโดยอาจไมมีใครรองขอ และ
อยางไมยอทอ หรือใชโอกาสนั้นใหเกิดประโยชนตองาน ตลอดจนการคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ 
เกี่ยวกับงานดวย เพ่ือแกปญหา ปองกันปญหา หรือสรางโอกาสดวย 

 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไมแสดงสมรรถนะดานน้ีอยางชัดเจน 

1 เห็นปญหาหรือโอกาสระยะสั้นและลงมือดําเนินการ 

 เล็งเห็นปญหา อุปสรรค และหาวิธีแกไขโดยไมรอชา 
 เล็งเห็นโอกาสและไมรีรอท่ีจะนําโอกาสนั้นมาใชประโยชนในงาน 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และจัดการปญหาเฉพาะหนาหรือเหตุวิกฤติ 

 ลงมือทันทีเมื่อเกิดปญหาเฉพาะหนาหรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไมมีใครรองขอ และไมยอทอ 
 แกไขปญหาอยางเรงดวน ในขณะท่ีคนสวนใหญจะวิเคราะหสถานการณและรอใหปญหาคล่ีคลายไปเอง 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และเตรียมการลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาระยะสั้น 

 คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพ่ือสรางโอกาส หรือหลีกเล่ียงปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นไดในระยะส้ัน 
 ทดลองใชวิธีการท่ีแปลกใหมในการแกไขปญหาหรือสรางสรรคส่ิงใหมใหเกิดขึ้นในวงราชการ 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และเตรียมการลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนในระยะปานกลาง 

 คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพ่ือสรางโอกาส หรือหลีกเล่ียงปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นไดในระยะปานกลาง 
 คิดนอกกรอบเพ่ือหาวิธีการท่ีแปลกใหมและสรางสรรคในการแกไขปญหาท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และเตรียมการลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนในระยะยาว 

 คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพ่ือสรางโอกาสหรือหลีกเล่ียงปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นไดในอนาคต 
 สรางบรรยากาศของการคิดริเริ่มใหเกิดขึ้นในหนวยงานและกระตุนใหเพ่ือนรวมงานเสนอความคิดใหมๆ 

    ในการทํางาน เพ่ือแกปญหาหรือสรางโอกาสในระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๘ 

 
 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
สมรรถนะ : การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 
Competency : Concern for Order 

รหัส : กวก.  
กลุมงาน :  
ตําแหนง :  

 

คําจํากัดความ 
(Definition) 

ความใสใจท่ีจะปฏิบัติงานใหถูกตอง ครบถวน มุงเนนความชัดเจนของบทบาทหนาท่ี และลด
ขอบกพรองท่ีอาจเกิดจากสภาพแวดลอม โดยติดตาม ตรวจสอบการทํางานหรือขอมูลตลอดจน
พัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อความถูกตองของกระบวนงาน 

 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไมแสดงสมรรถนะดานน้ีอยางชัดเจน 

1 ตองการความถูกตอง ชัดเจนในงาน และรักษากฎ ระเบียบ 

 ตองการใหขอมูล และบทบาทในการปฏิบัติงาน มีความถูกตอง ชัดเจน 
 ดูแลใหเกิดความเปนระเบียบในสภาพแวดลอมของการทํางาน 
 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอน ท่ีกําหนด อยางเครงครัด 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และตรวจทานความถูกตองของงานที่ตนรับผิดชอบ 

 ตรวจทานงานในหนาท่ี ความรับผิดชอบอยางละเอียด เพ่ือความถูกตอง 
3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และดูแลความถูกตองของงานทั้งของตนและผูอ่ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบ

ของตน 

 ตรวจสอบความถูกตองของงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง 
 ตรวจสอบความถูกตองงานของผูอ่ืน ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับ  

    ท่ีเกี่ยวของ 
 ตรวจความถูกตองตามขั้นตอนและกระบวนงานทั้งของตนเองและผูอ่ืน ตามอํานาจหนาท่ี 
 บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทั้งของตนเองและของผูอ่ืน เพ่ือความถูกตองของงาน 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และตรวจสอบความถูกตองรวมถึงคุณภาพของขอมูลหรือโครงการ 

 ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหนาของโครงการตามกําหนดเวลา 
 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และคุณภาพของขอมูล 
 สามารถระบุขอบกพรองหรือขอมูลท่ีหายไป และเพ่ิมเติมใหครบถวนเพ่ือความถูกตองของงาน 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกตองของกระบวนงาน 

 พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพ่ือความถูกตองตามข้ันตอน และเพ่ิมคุณภาพของขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๙ 

 
 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
สมรรถนะ : ความมั่นใจในตนเอง 
Competency: Self Confidence 

รหัส : กวก.  
กลุมงาน :  
ตําแหนง :  

 

คําจํากัดความ 
(Definition) 

ความมั่นใจในความสามารถ ศักยภาพ และการตัดสินใจของตนที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุผล หรือ
เลือกวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวง 

 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไมแสดงสมรรถนะดานน้ีอยางชัดเจน 

1 ปฏิบัติงานไดตามอํานาจหนาท่ีโดยไมตองมีการกํากับดูแล 

 ปฏิบัติงานไดโดยอาจไมตองมีการกํากับดูแลใกลชิด 
 ตัดสินใจเองไดในภารกิจภายใตขอบเขตอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบของตน 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และปฏิบัติงานในหนาท่ีอยางมั่นใจ 

 กลาตัดสินใจเรื่องท่ีเห็นวาถูกตองแลวในหนาท่ี แมจะมีผูไมเห็นดวยอยูบางก็ตาม 
 แสดงออกอยางมั่นใจในการปฏิบัติหนาท่ีแมอยูในสถานการณท่ีมีความไมแนนอน 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และมั่นใจในความสามารถของตน 

 เชื่อมั่นในความรูความสามารถ และศักยภาพของตนวาจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหประสบผลสําเร็จได 
 แสดงความมั่นใจอยางเปดเผยในการตัดสินใจหรือความสามารถของตน 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และมั่นใจในการทํางานท่ีทาทาย 

 ชอบงานท่ีทาทายความสามารถ 
 แสดงความคิดเห็นของตนเมื่อไมเห็นดวยกับผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจ หรือในสถานการณท่ีขัดแยง 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และเต็มใจทํางานท่ีทาทายมากและกลาแสดงจุดยืนของตน 

 เต็มใจและรับอาสาปฏิบัติงานท่ีทาทาย หรือมีความเส่ียงสูง 
 กลายืนหยัดเผชิญหนากับผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ 
 กลาแสดงจุดยืนของตนอยางตรงไปตรงมาในประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒๐ 

 
 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
สมรรถนะ : ความยืดหยุนผอนปรน  
Competency: Flexibility 

รหัส : กวก.  
กลุมงาน :  
ตําแหนง :  

 

คําจํากัดความ 
(Definition) 

ความสามารถในการปรับตัว และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณและกลุมคนที่
หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นท่ีแตกตาง และปรับเปล่ียนวิธีการเมื่อ
สถานการณเปล่ียนไป 

 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไมแสดงสมรรถนะดานน้ีอยางชัดเจน 

1 มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

 ปรับตัวเขากับสภาพการทํางานท่ียากลําบาก หรือไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 
2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และยอมรับความจําเปนท่ีจะตองปรับเปลี่ยน 

 ยอมรับและเขาใจความเห็นของผูอ่ืน 
 เต็มใจท่ีจะเปล่ียนความคิด ทัศนคติ เมื่อไดรับขอมูลใหม 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และมีวิจารณญาณในการปรับใชกฎระเบียบ 

 มีวิจารณญาณในการปรับใชกฎระเบียบใหเหมาะสมกับสถานการณ เพ่ือผลสําเร็จของงานและ 
    วัตถุประสงคของหนวยงาน 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน 

 ปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบัติงาน ใหเขากับสถานการณ หรือบุคคลแตยังคงเปาหมายเดิมไว 
 ปรับขั้นตอนการทํางาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยงาน 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ 

 ปรับแผนงาน เปาหมาย หรือโครงการ เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณเฉพาะหนา 
 ปรับเปล่ียนโครงสราง หรือกระบวนงาน เปนการเฉพาะกาล เพ่ือใหรับกับสถานการณเฉพาะหนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒๑ 

 
 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
สมรรถนะ : ศิลปะการส่ือสารจูงใจ 
Competency: Communication & Influencing 

รหัส : กวก.  
กลุมงาน :  
ตําแหนง :  

 

คําจํากัดความ 
(Definition) 

ความสามารถท่ีจะส่ือความดวยการเขียน พูด โดยใชส่ือตางๆ เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจยอมรับ และ
สนับสนุนความคิดของตน 

 
ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไมแสดงสมรรถนะดานน้ีอยางชัดเจน 

1 นําเสนอขอมูล หรือความเห็นอยางตรงไปตรงมา 

 นําเสนอ ขอมูล หรือความเห็นอยางตรงไปตรงมา โดยยังมิไดปรับรูปแบบการนําเสนอตามความสนใจ 
    และระดับของผูฟง 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และใชความพยายามข้ันตนในการจูงใจ 

 นําเสนอขอมูล ความเห็น ประเด็น หรือตัวอยางประกอบท่ีมีการเตรียมอยางรอบคอบ เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ  
    ยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และปรับรูปแบบการนําเสนอเพื่อจูงใจ 

 ปรับรูปแบบการนําเสนอใหเหมาะสมกับความสนใจและระดับของผูฟง 
 คาดการณถึงผลของการนําเสนอ และคํานึงถึงภาพลักษณของตนเอง 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และใชศิลปะการจูงใจ 

 วางแผนการนําเสนอโดยคาดหวังวาจะสามารถจูงใจใหผูอ่ืนคลอยตาม 
 ปรับแตละขั้นตอนของการส่ือสาร นําเสนอ และจูงใจใหเหมาะสมกับผูฟงแตละกลุม หรือแตละราย 
 คาดการณและพรอมท่ีจะรับมือกับปฏิกิริยาทุกรูปแบบของผูฟงท่ีอาจเกิดขึ้น 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และใชกลยุทธซับซอนในการจูงใจ 

 แสวงหาผูสนับสนุน เพ่ือเปนแนวรวมในการผลักดันแนวคิด แผนงานโครงการ ใหสัมฤทธิ์ผล 
 ใชความรูเกี่ยวกับจิตวิทยามวลชน ใหเปนประโยชนในการส่ือสารจูงใจ 

 
 


