สารบัญรายการสมรรถนะ
รายการสมรรถนะ

หน้า

สมรรถนะหลัก สํานักงาน ก.พ.
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
บริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
การทํางานเป็นทีม
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สมรรถนะทางการบริหาร
สภาวะผู้นํา
วิสัยทัศน์
การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ
ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
การควบคุมตนเอง
การสอนงานและการมอบหมายงาน
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สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
การคิดวิเคราะห์
การดําเนินการเชิงรุก
การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
การมองภาพองค์รวม
การสืบเสาะหาข้อมูล
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
ความมั่นใจในตนเอง
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
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สมรรถนะหลัก สํานักงาน ก.พ.
สมรรถนะ : การมุงผลสัมฤทธิ์
Competency : Achievement Motivation – ACH

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4

5

รหัส :
กลุมงาน : ทุกกลุมงาน
ตําแหนง : ทุกตําแหนง

ความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผล
การปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยัง
หมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและ
ทาทายชนิดที่อาจ ไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน
ลักษณะพฤติกรรม

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
แสดงความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหดี
 พยายามทํางานในหนาที่ใหถูกตอง
 พยายามปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
 มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน
 แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีขึ้น
 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปลา หรือหยอนประสิทธิภาพ ในงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทํางานไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว
 กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่ดี
 ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐาน
 ทํางานไดตามเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนด หรือเปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ
 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความถูกตอง เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
 ปรับปรุงวิธีการที่ทําใหทํางานไดดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทําให
ผูรับบริการพึงพอใจมากขึ้น
 เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมที่คาดวาจะทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถกําหนดเปาหมาย รวมทั้งพัฒนางาน เพื่อใหไดผลงาน
ที่โดดเดน หรือแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
 กําหนดเปาหมายที่ทาทาย และเปนไปไดยาก เพื่อใหไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด
 พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน หรือแตกตางไมเคยมีผูใดทําไดมากอน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกลาตัดสินใจ แมวาการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยงเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของหนวยงาน หรือสวนราชการ
 ตัดสินใจได โดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยางชัดเจน และดําเนินการ เพื่อใหภาครัฐและประชาชนได
ประโยชนสูงสุด
 บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจของหนวยงาน
ตามที่วางแผนไว

๒

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

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
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รหัส :
กลุมงาน : ทุกกลุมงาน
ตําแหนง : ทุกตําแหนง

ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอประชาชนขาราชการหรือ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ลักษณะพฤติกรรม
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
สามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการไดดวยความเต็มใจ
 ใหการบริการที่เปนมิตร สุภาพ
 ใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอง ชัดเจนแกผูรับบริการ
 แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานตางๆ ที่ใหบริการอยู
 ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการที่ตอเนื่อง
และรวดเร็ว
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ
 รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแกผูรับบริการอยางรวดเร็ว ไมบายเบี่ยง
ไมแกตัว หรือปดภาระ
 ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของใดๆ ในการใหบริการไปพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหบริการที่เกินความคาดหวัง แมตองใชเวลาหรือความพยายามอยางมาก
 ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพื่อชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ
 ใหขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับงานที่กําลังใหบริการอยู ซึ่งเปนประโยชนแกผูรับบริการ แมวาผูรับ
บริการจะไมไดถามถึง หรือไมทราบมากอน
 นําเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบริการจะไดรับประโยชนสูงสุด
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจและใหบริการที่ตรงตามความตองการที่แทจริงของ
ผูรับบริการได
 เขาใจ หรือพยายามทําความเขาใจดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหบริการไดตรงตามความตองการที่แทจริง
ของผูรับบริการ
 ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูรับบริการ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการที่แทจริงของ
ผูรับบริการ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใหบริการที่เปนประโยชนอยางแทจริงใหแกผูรับบริการ
 คิดถึงผลประโยชนของผูรับบริการในระยะยาว และพรอมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการใหบริการ
เพื่อประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ
 เปนที่ปรึกษาที่มีสวนชวยในการตัดสินใจที่ผูรับบริการไววางใจ
 สามารถใหความเห็นที่แตกตางจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผูรบ
ั บริการตองการใหสอดคลองกับความจําเปน
ปญหา โอกาส เพื่อเปนประโยชนอยางแทจริงของผูรับบริการ

๓

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

คําจํากัดความ
(Definition)
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รหัส :
กลุมงาน : ทุกกลุมงาน
ตําแหนง : ทุกตําแหนง

ความสนใจใฝรู สั่งสม ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยการศึกษา
คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยี
ตางๆ เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ลักษณะพฤติกรรม

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
แสดงความสนใจและติดตามความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวของ
 ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน
 พัฒนาความรูความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้น
 ติดตามเทคโนโลยี และความรูใหมๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ที่จะเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติราชการ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรูในวิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน
 รอบรูในเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ
การปฏิบัติหนาที่ราชการของตน
 รับรูถึงแนวโนมวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวของกับงานของตน อยางตอเนื่อง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนําความรู วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหมๆมาปรับใชกับ
การปฏิบัติหนาที่ราชการ
 สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได 
 สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนาตนเองใหมีความรู และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น
ทั้งในเชิงลึก และเชิงกวางอยางตอเนื่อง
 มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ และสามารถนําความรูไปปรับใชไดอยาง
กวางขวาง
 สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศน เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการทํางานของคนในสวนราชการที่เนนความเชี่ยวชาญ
ในวิทยาการดานตางๆ
 สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองคกร ดวยการจัดสรรทรัพยากร
เครื่องมือ อุปกรณที่เอื้อตอการพัฒนา
 บริหารจัดการใหสวนราชการนําเทคโนโลยี ความรู หรือวิทยาการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติหนาที่
ราชการในงานอยางตอเนื่อง

๔

รหัส :
สมรรถนะหลัก สํานักงาน ก.พ.
สมรรถนะ :การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และ กลุมงาน : ทุกกลุมงาน
ตําแหนง : ทุกตําแหนง
จริยธรรม
Competency : Integrity

คําจํากัดความ
(Definition)
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การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมายคุณธรรม จรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการ

ลักษณะพฤติกรรม
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
มีความสุจริต
 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ ถูกตองตามกฎหมาย และวินัยขาราชการ
 แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได
 รักษาคําพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได
 แสดงใหปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความเปนขาราชการ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นในหลักการ
 ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือผลประโยชน
กลารับผิด และรับผิดชอบ
 เสียสละความสุขสวนตน เพื่อใหเกิดประโยชนแกทางราชการ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัดเพื่อความถูกตอง
 ยืนหยัดเพื่อความถูกตองโดยมุงพิทักษผลประโยชนของทางราชการ แมตกอยูในสถานการณที่อาจ
ยากลําบาก
 กลาตัดสินใจ ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความถูกตอง เปนธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจใหแกผูเสีย
ประโยชน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม
 ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติแมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอความมั่นคงใน
ตําแหนงหนาที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวิต

๕

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

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4

5

รหัส :
กลุมงาน : ทุกกลุมงาน
ตําแหนง : ทุกตําแหนง

ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอ ื่น เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงาน หรือสวนราชการ โดยผูป ฏิบัติ
มีฐานะเปนสมาชิก ไมจําเปนตองมีฐานะหัวหนาทีม รวมทั้งความสามารถในการสรางและรักษา
สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ลักษณะพฤติกรรม

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ทําหนาที่ของตนในทีมใหสําเร็จ
 สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในสวนที่ตนไดรับมอบหมาย
 รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงานของตนในทีม
 ใหขอมูล ที่เปนประโยชนตอการทํางานของทีม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใหความรวมมือในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน
 สรางสัมพันธ เขากับผูอื่นในกลุมไดดี
 ใหความรวมมือกับผูอื่นในทีมดวยดี
 กลาวถึงเพื่อนรวมงานในเชิงสรางสรรคและแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนรวมทีมทั้งตอหนา
และลับหลัง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม
 รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจากผูอื่น
 ตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนรวมทีม
 ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุน ชวยเหลือเพื่อนรวมทีม เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ
 ยกยอง และใหกําลังใจเพื่อนรวมทีมอยางจริงใจ
 ใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกเพื่อนรวมทีม แมไมมีการรองขอ
 รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนรวมทีม เพื่อชวยเหลือกันในวาระตางๆใหงานสําเร็จ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถนําทีมใหปฏิบัติภารกิจใหไดผลสําเร็จ
 เสริมสรางความสามัคคีในทีม โดยไมคํานึงความชอบหรือไมชอบสวนตน
 คลี่คลาย หรือแกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในทีม
 ประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจของสวนราชการใหบรรลุผล

๖

สมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะ : สภาวะผูนํา
Competency: Leadership

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเปนผูนําของกลุม กําหนดทิศทาง เปาหมาย
วิธีการทํางาน ใหทีมปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของ
สวนราชการ
ลักษณะพฤติกรรม

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ดําเนินการประชุมไดดีและคอยแจงขาวสารความเปนไปโดยตลอด
 ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบ วาระ วัตถุประสงค และเวลาตลอดจนมอบหมายงานใหแก
บุคคลในกลุมได
 แจงขาวสารใหผูที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยูเสมอ แมไมไดถูกกําหนดใหตอง
กระทํา
 อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูที่เกี่ยวของทราบ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเปนผูนําในการทํางานของกลุมและใชอํานาจอยางยุติธรรม
 สงเสริมและกระทําการเพื่อใหกลุมปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
 กําหนดเปาหมาย ทิศทางที่ชัดเจน จัดกลุมงานและเลือกคนใหเหมาะกับงาน หรือกําหนดวิธีการที่จะทํา
ใหกลุมทํางานไดดีขึ้น
 รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
 สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
 ปฏิบัติตอสมาชิกในทีมดวยความยุติธรรม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหการดูแลและชวยเหลือทีมงาน
 เปนที่ปรึกษาและชวยเหลือทีมงาน
 ปกปองทีมงาน และชื่อเสียงของสวนราชการ
 จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือขอมูลที่สําคัญมาใหทีมงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนสมกับเปนผูนํา
 กําหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจํากลุมและประพฤติตนอยูในกรอบของธรรมเนียมปฏิบัตินั้น
 ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผูใตบังคับบัญชา
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และนําทีมงานใหกาวไปสูพันธกิจระยะยาวขององคกร
 สามารถรวมใจคนและสรางแรงบันดาลใจใหทีมงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวง
 เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทัศนในการสรางกลยุทธเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น

๗

สมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะ : วิสัยทัศน
Competency: Visioning

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2
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4
5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมายการทํางานที่ชัดเจนและความสามารถ
ในการสรางความรวมแรงรวมใจเพื่อใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค

ลักษณะพฤติกรรม
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
รูและเขาใจวิสัยทัศนขององคกร
 รู เขาใจและสามารถอธิบายใหผูอื่นเขาใจไดวางานที่ทําอยูนั้นเกี่ยวของหรือตอบสนองตอวิสัยทัศนของ
สวนราชการอยางไร
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และชวยทําใหผูอื่นรูและเขาใจวิสัยทัศนขององคกร
 อธิบายใหผูอื่นรูและเขาใจวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางานของหนวยงานภายใตภาพรวมของ
สวนราชการได
 แลกเปลี่ยนขอมูลรวมถึงรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเพื่อประกอบการกําหนดวิสัยทัศน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ สรางแรงจูงใจใหผูอื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน
 โนมนาวใหสมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือรนที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อตอบสนองตอ
วิสัยทัศน
 ใหคําปรึกษาแนะนําแกสมาชิกในทีมถึงแนวทางในการทํางานโดยยึดถือวิสัยทัศนและเปาหมายของ
องคกรเปนสําคัญ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสวนราชการ
 ริเริ่มและกําหนดนโยบายใหมๆ เพื่อตอบสนองตอการนําวิสัยทัศนไปสูความสําเร็จ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกําหนดวิสัยทัศนของสวนราชการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
ระดับประเทศ
 กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทางในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนซึ่ง
สอดคลองกับวิสัยทัศนระดับประเทศ
 คาดการณไดวาประเทศจะไดรับผลกระทบอยางไรจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

๘

สมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะ : การวางกลยุทธภาครัฐ
Competency: Strategic Orientation

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

ความเขาใจวิสัยทัศนและนโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธของ
สวนราชการได

ลักษณะพฤติกรรม
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
รูและเขาใจนโยบายรวมทั้งภารกิจภาครัฐ วามีความเกี่ยวโยงกับหนาที่ความรับผิดชอบของ
หนวยงานอยางไร
 เขาใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธของภาครัฐและสวนราชการ วาสัมพันธ เชื่อมโยงกับภารกิจของ
หนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยางไร
 สามารถวิเคราะหปญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหนวยงานได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และนําประสบการณมาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธได
 ประยุกตใชประสบการณในการกําหนดกลยุทธของหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบใหสอดคลองกับ
กลยุทธภาครัฐได
 ใชความรูความเขาใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และนําทฤษฎีหรือแนวคิดซับซอนมาใชในการกําหนดกลยุทธ
 ประยุกตใชทฤษฎี หรือแนวคิดซับซอน ในการคิดและพัฒนาเปาหมายหรือกลยุทธของหนวยงานที่ตน
ดูแลรับผิดชอบ
 ประยุกตแนวทางปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จ (Best Practice) หรือผลการวิจัยตางๆมากําหนดแผนงาน
เชิงกลยุทธในหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ กําหนดกลยุทธที่สอดคลองกับสถานการณตางๆที่เกิดขึ้น
 ประเมินและสังเคราะหสถานการณ ประเด็น หรือปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศ
หรือของโลกโดยมองภาพในลักษณะองครวม เพื่อใชในการกําหนด กลยุทธภาครัฐหรือสวนราชการ
 คาดการณสถานการณในอนาคต และกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
เพื่อใหบรรลุพันธกิจของสวนราชการ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และบูรณาการองคความรูใหมมาใชในการกําหนดกลยุทธภาครัฐ
 ริเริ่ม สรางสรรค และบูรณาการองคความรูใหมในการกําหนดกลยุทธภาครัฐ โดยพิจารณาจากบริบทใน
ภาพรวม
 ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง

๙

สมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะ : ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
Competency: Change Leadership

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

ความสามารถในการกระตุน หรือผลักดันหนวยงานไปสูการปรับเปลี่ยนที่เปนประโยชน รวมถึง
การสื่อสารใหผูอื่นรับรู เขาใจ และดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง

ลักษณะพฤติกรรม
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน
 เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และปรับพฤติกรรมหรือแผนการทํางานใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงนั้น
 เขาใจและยอมรับถึงความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และเรียนรูเพื่อใหสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
นั้นได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทําใหผูอื่นเขาใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น
 ชวยเหลือใหผูอื่นเขาใจถึงความจําเปนและประโยชนของการเปลี่ยนแปลงนั้น
 สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนองคกร พรอมทั้งเสนอแนะวิธีการและมีสวนรวมในการ
ปรับเปลี่ยนดังกลาว
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยน
 กระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยน เพื่อใหเกิดความรวมแรงรวมใจ
 เปรียบเทียบใหเห็นวาสิ่งที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปนั้นแตกตางกันในสาระสําคัญ
อยางไร
 สรางความเขาใจใหเกิดขึ้นแกผูที่ยังไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และวางแผนงานที่ดีเพื่อรับการปรับเปลี่ยนในองคกร
 วางแผนอยางเปนระบบและชี้ใหเห็นประโยชนของการปรับเปลี่ยน
 เตรียมแผน และติดตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนอยางมีประสิทธิภาพ
 ผลักดันใหการปรับเปลี่ยนสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จ
 สรางขวัญกําลังใจ และความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนใหเกิดการปรับเปลี่ยนอยางมีประสิทธิภาพ

๑๐

สมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะ : การควบคุมตนเอง
Competency: Self Control

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1
2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

ความสามารถในการควบคุมอารมณและพฤติกรรมในสถานการณที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหนา
กับความไมเปนมิตร หรือตองทํางานภายใตสภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้น เมื่ออยูใน
สถานการณที่กอความเครียดอยางตอเนื่อง
ลักษณะพฤติกรรม

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
 ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมสุภาพหรือไมเหมาะสมในทุกสถานการณ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และควบคุมอารมณในแตละสถานการณไดเปนอยางดี
 รูเทาทันอารมณของตนเองและควบคุมไดอยางเหมาะสม โดยอาจหลีกเลี่ยงจากสถานการณที่เสี่ยงตอ
การเกิดความรุนแรงขึ้น หรืออาจเปลี่ยนหัวขอสนทนา หรือหยุดพักชั่วคราวเพื่อสงบสติอารมณ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถใชถอยทีวาจา หรือปฏิบัติงานตอไปไดอยางสงบ แมจะอยู
ในภาวะที่ถูกยั่วยุ
 รูสึกไดถึงความรุนแรงทางอารมณในระหวางการสนทนา หรือการปฏิบัติงาน เชน ความโกรธ ความ
ผิดหวัง หรือความกดดัน แตไมแสดงออกแมจะถูกยั่วยุ โดยยังคงสามารถปฏิบัติงานตอไปไดอยางสงบ
 สามารถเลือกใชวิธีการแสดงออกที่เหมาะสมเพื่อไมใหเกิดผลในเชิงลบทั้งตอตนเองและผูอื่น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และจัดการความเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ
 สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะกดดันทางอารมณไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ประยุกตใชวิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนลวงหนาเพื่อจัดการกับความเครียดและความกดดันทาง
อารมณที่คาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
 บริหารจัดการอารมณของตนไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเครียดของตนเองหรือผูรวมงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเอาชนะอารมณดวยความเขาใจ
 ระงับอารมณรุนแรง ดวยการพยายามทําความเขาใจและแกไขที่ตนเหตุของปญหา รวมทั้งบริบทและ
ปจจัยแวดลอมตางๆ
 ในสถานการณที่ตึงเครียดมากก็ยังสามารถควบคุมอารมณของตนเองได รวมถึงทําใหคนอื่นๆ มีอารมณ
ที่สงบลงได

๑๑

สมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะ : การสอนงานและการมอบหมายงาน
Competency: Coaching and Empowering Others

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

ความตั้งใจที่จะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นวาจะ
สามารถมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ของตนได
ลักษณะพฤติกรรม

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
สอนงานหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
 สอนงานดวยการใหคําแนะนําอยางละเอียด หรือดวยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน
 ชี้แนะแหลงขอมูล หรือแหลงทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใชในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตั้งใจพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีศักยภาพ
 สามารถใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาหรือสงเสริมขอดีและปรับปรุงขอดอยใหลดลง
 ใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดแสดงศักยภาพเพื่อสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผนเพื่อใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาแสดงความสามารถในการ
ทํางาน
 วางแผนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 มอบหมายงานที่เหมาะสม รวมทั้งใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาที่จะไดรับการฝกอบรม หรือพัฒนาอยาง
สม่ําเสมอเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
 มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจใหผูใตบังคับบัญชาเปนบางเรื่องเพื่อใหมีโอกาสริเริ่ม
สิ่งใหมๆ หรือบริหารจัดการดวยตนเอง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถชวยแกไขปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพของ
ผูใตบังคับบัญชา
 สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เปนปจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา
 สามารถเขาใจถึงสาเหตุแหงพฤติกรรมของแตละบุคคล เพื่อนํามาเปนปจจัยในการพัฒนาศักยภาพของ
ผูใตบังคับบัญชาได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และทําใหสวนราชการมีระบบการสอนงานและการมอบหมายหนาที่
ความรับผิดชอบ
 สราง และสนับสนุนใหมีการสอนงานและมีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบอยางเปนระบบในสวน
ราชการ
 สราง และสนับสนุนใหมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องในสวนราชการ

๑๒

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
สมรรถนะ : การคิดวิเคราะห
Competency: Analytical Thinking

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

การทําความเขาใจและวิเคราะหสถานการณ ประเด็นปญหา แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็น
ออกเปนสวนยอยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมูอยางเปนระบบระเบียบเปรียบเทียบ
แงมุมตางๆ สามารถลําดับความสําคัญ ชวงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีตางๆได
ลักษณะพฤติกรรม

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
แยกแยะประเด็นปญหา หรืองานออกเปนสวนยอยๆ
 แยกแยะปญหาออกเปนรายการอยางงายๆไดโดยไมเรียงลําดับความสําคัญ
 วางแผนงานโดยแตกประเด็นปญหาออกเปนสวนๆ หรือเปนกิจกรรมตางๆ ได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจความสัมพันธขั้นพื้นฐานของปญหาหรืองาน
 ระบุเหตุและผล ในแตละสถานการณตางๆ ได
 ระบุขอดีขอเสียของประเด็นตางๆได
 วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมตางๆตามลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจความสัมพันธที่ซับซอน ของปญหาหรืองาน
 เชื่อมโยงเหตุปจจัยที่ซับซอนของแตละสถานการณ หรือเหตุการณ
 วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มีผูเกี่ยวของหลายฝายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณเกี่ยวกับปญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห หรือวางแผนงานที่ซับซอนได
 เขาใจประเด็นปญหาในระดับที่สามารถแยกแยะเหตุปจจัยเชื่อมโยงซับซอนในรายละเอียดและสามารถ
วิเคราะหความสัมพันธของปญหากับสถานการณหนึ่งๆ ได
 วางแผนงานที่ซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆที่มีหนวยงานหรือผูเกี่ยวของ
หลายฝาย รวมถึงคาดการณปญหา อุปสรรค และวางแนวทางการปองกันแกไขไวลวงหนา
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใชเทคนิค และรูปแบบตางๆ ในการกําหนดแผนงานหรือขั้นตอน
การทํางาน เพื่อเตรียมทางเลือกสําหรับการปองกัน หรือแกไขปญหา ที่เกิดขึ้น
 ใชเทคนิคการวิเคราะหที่เหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปญหาที่ซับซอนเปนสวนๆ
 ใชเทคนิคการวิเคราะหหลากหลายรูปแบบเพื่อหาทางเลือก ในการแกปญหา รวมถึงพิจารณาขอดี
ขอเสียของทางเลือกแตละทาง
 วางแผนงานที่ซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มีหนวยงานหรือผูเกี่ยวของ
หลายฝาย คาดการณปญหา อุปสรรค แนวทางการปองกันแกไข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและขอดี
ขอเสียไวให

๑๓

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
สมรรถนะ : การมองภาพองครวม
Competency: Conceptual Thinking

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1
2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

การคิดในเชิงสังเคราะห มองภาพองครวม โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบเชื่อมโยงหรือประยุกต
แนวทางจากสถานการณ ขอมูล หรือทัศนะตาง ๆ จนไดเปนกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม

ลักษณะพฤติกรรม
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ใชกฎพื้นฐานทั่วไป
 ใชกฎพื้นฐาน หลักเกณฑ หรือสามัญสํานึกในการระบุประเด็นปญหา หรือแกปญหาในงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกตใชประสบการณ
 ระบุถึงความเชื่อมโยงของขอมูล แนวโนม และความไมครบถวนของขอมูลได
 ประยุกตใชประสบการณในการระบุประเด็นปญหาหรือแกปญหาในงานได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกตทฤษฎีหรือแนวคิดซับซอน
 ประยุกตใชทฤษฎี แนวคิดที่ซับซอน หรือแนวโนมในอดีตในการระบุหรือแกปญหาตามสถานการณ แม
ในบางกรณี แนวคิดที่นํามาใชกับสถานการณอาจไมมีสิ่งบงบอกถึงความเกีย่ วของเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอธิบายขอมูล หรือสถานการณที่มีความยุงยากซับซอนใหเขาใจไดงาย
 สามารถอธิบายความคิด หรือสถานการณที่ซับซอนใหงายและสามารถเขาใจได
 สามารถสังเคราะหขอมูล สรุปแนวคิด ทฤษฎี องคความรู ที่ซับซอนใหเขาใจไดโดยงายและเปนประโยชน
ตองาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิดริเริ่ม สรางสรรคองคความรูใหม
 ริเริ่ม สรางสรรค ประดิษฐคิดคน รวมถึงสามารถนําเสนอรูปแบบ วิธีการหรือองคความรูใหมซึ่งอาจไม
เคยปรากฏมากอน

๑๔

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
สมรรถนะ : การสืบเสาะหาขอมูล
Competency: Information Seeking

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

ความใฝรูเชิงลึกที่จะแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ ภูมิหลัง ประวัติความเปนมา ประเด็น
ปญหา หรือเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของหรือจะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน

ลักษณะพฤติกรรม
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
หาขอมูลในเบื้องตน
 ใชขอมูลที่มีอยู หรือหาจากแหลงขอมูลที่มีอยูแลว
 ถามผูที่เกี่ยวของโดยตรงเพื่อใหไดขอมูล
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสืบเสาะคนหาขอมูล
 สืบเสาะคนหาขอมูลดวยวิธีการที่มากกวาเพียงการตั้งคําถามพื้นฐาน
 สืบเสาะคนหาขอมูลจากผูที่ใกลชิดกับเหตุการณหรือเรื่องราวมากที่สุด
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหาขอมูลเชิงลึก
 ตั้งคําถามเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องจนไดที่มาของสถานการณ เหตุการณ ประเด็น
ปญหา หรือคนพบโอกาสที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตอไป
 แสวงหาขอมูลดวยการสอบถามจากผูรูอื่นเพิ่มเติม ที่ไมไดมีหนาที่เกี่ยวของโดยตรงในเรื่องนั้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ
 วางแผนเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ในชวงเวลาที่กําหนด
 สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลที่แตกตางจากกรณีปกติธรรมดาโดยทั่วไป
 ดําเนินการวิจัย หรือมอบหมายใหผูอื่นเก็บขอมูลจากหนังสือพิมพ นิตยสาร ระบบสืบคนโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหลงขอมูลอื่นๆ เพื่อประกอบการทําวิจัย
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบการสืบคน เพื่อหาขอมูลอยางตอเนื่อง
 วางระบบการสืบคน รวมทั้งการมอบหมายใหผูอื่นสืบคนขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่ทันเหตุการณ
อยางตอเนื่อง

๑๕

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
สมรรถนะ : ความเขาใจองคกรและระบบราชการ
Competency: Organizational Awareness

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

ความสามารถในการเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจตามกฎหมาย และอํานาจที่ไมเปนทางการ
ในองคกรของตนและองคกรอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย
รวมทั้งความสามารถ ที่จะคาดการณไดวานโยบายภาครัฐ แนวโนมทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม
เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ ที่จะเกิดขึ้นจะมีผลตอองคกรอยางไร
ลักษณะพฤติกรรม

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
เขาใจโครงสรางองคกร
 เขาใจโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางถูกตอง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเปนทางการ
 เขาใจสัมพันธภาพอยางไมเปนทางการระหวางบุคคลในองคกร รับรูวาผูใดมีอํานาจตัดสินใจหรือผูใดมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในระดับตางๆ และนําความเขาใจนี้มาใชประโยชนโดยมุงผลสัมฤทธิ์ขององคกร
เปนสําคัญ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจวัฒนธรรมองคกร
 เขาใจประเพณีปฏิบัติ คานิยม และวัฒนธรรมของแตละองคกรที่เกี่ยวของ รวมทั้งเขาใจวิธีการสื่อสารให
มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
 เขาใจขอจํากัดขององคกร รูวาสิ่งใดอาจกระทําไดหรือไมอาจกระทําใหบรรลุผลได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจความสัมพันธของผูมีบทบาทสําคัญในองคกร
 รับรูถึงความสัมพันธเชิงอํานาจของผูมีบทบาทสําคัญในองคกร เพื่อประโยชนในการผลักดันภารกิจตาม
หนาที่รับผิดชอบใหเกิดประสิทธิผล
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเขาใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองคกร
 เขาใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองคกรในหนวยงานของตนและของภาครัฐโดยรวมตลอดจนปญหา
และโอกาสที่มีอยู และนําความเขาใจนี้มาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในสวนที่ตนดูแลรับผิดชอบอยูอยาง
เปนระบบ
 เขาใจประเด็นปญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบตอ
นโยบายภาครัฐและภารกิจขององคกร เพื่อแปลงวิกฤติเปนโอกาส กําหนด

๑๖

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
สมรรถนะ : การดําเนินการเชิงรุก
Competency: Proactiveness

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

การเล็งเห็นปญหาหรือโอกาสพรอมทั้งจัดการเชิงรุกกับปญหานั้นโดยอาจไมมีใครรองขอ และ
อยางไมยอทอ หรือใชโอกาสนั้นใหเกิดประโยชนตองาน ตลอดจนการคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ
เกี่ยวกับงานดวย เพื่อแกปญหา ปองกันปญหา หรือสรางโอกาสดวย
ลักษณะพฤติกรรม

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
เห็นปญหาหรือโอกาสระยะสั้นและลงมือดําเนินการ
 เล็งเห็นปญหา อุปสรรค และหาวิธีแกไขโดยไมรอชา
 เล็งเห็นโอกาสและไมรีรอที่จะนําโอกาสนั้นมาใชประโยชนในงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดการปญหาเฉพาะหนาหรือเหตุวิกฤติ
 ลงมือทันทีเมื่อเกิดปญหาเฉพาะหนาหรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไมมีใครรองขอ และไมยอทอ
 แกไขปญหาอยางเรงดวน ในขณะที่คนสวนใหญจะวิเคราะหสถานการณและรอใหปญหาคลี่คลายไปเอง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเตรียมการลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาระยะสั้น
 คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในระยะสั้น
 ทดลองใชวิธีการที่แปลกใหมในการแกไขปญหาหรือสรางสรรคสิ่งใหมใหเกิดขึ้นในวงราชการ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในระยะปานกลาง
 คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในระยะปานกลาง
 คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหมและสรางสรรคในการแกไขปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในระยะยาว
 คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาสหรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต
 สรางบรรยากาศของการคิดริเริ่มใหเกิดขึ้นในหนวยงานและกระตุนใหเพื่อนรวมงานเสนอความคิดใหมๆ
ในการทํางาน เพื่อแกปญหาหรือสรางโอกาสในระยะยาว

๑๗

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
รหัส : กวก.
สมรรถนะ : การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน กลุม งาน :
Competency : Concern for Order
ตําแหนง :

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2
3

4

5

ความใสใจที่จะปฏิบัติงานใหถูกตอง ครบถวน มุงเนนความชัดเจนของบทบาทหนาที่ และลด
ขอบกพรองที่อาจเกิดจากสภาพแวดลอม โดยติดตาม ตรวจสอบการทํางานหรือขอมูลตลอดจน
พัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อความถูกตองของกระบวนงาน
ลักษณะพฤติกรรม

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ตองการความถูกตอง ชัดเจนในงาน และรักษากฎ ระเบียบ
 ตองการใหขอมูล และบทบาทในการปฏิบัติงาน มีความถูกตอง ชัดเจน
 ดูแลใหเกิดความเปนระเบียบในสภาพแวดลอมของการทํางาน
 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอน ที่กําหนด อยางเครงครัด
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตรวจทานความถูกตองของงานที่ตนรับผิดชอบ
 ตรวจทานงานในหนาที่ ความรับผิดชอบอยางละเอียด เพื่อความถูกตอง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และดูแลความถูกตองของงานทั้งของตนและผูอื่นที่อยูในความรับผิดชอบ
ของตน
 ตรวจสอบความถูกตองของงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง
 ตรวจสอบความถูกตองงานของผูอื่น ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ
 ตรวจความถูกตองตามขั้นตอนและกระบวนงานทั้งของตนเองและผูอื่น ตามอํานาจหนาที่
 บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทั้งของตนเองและของผูอื่น เพื่อความถูกตองของงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และตรวจสอบความถูกตองรวมถึงคุณภาพของขอมูลหรือโครงการ
 ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหนาของโครงการตามกําหนดเวลา
 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และคุณภาพของขอมูล
 สามารถระบุขอบกพรองหรือขอมูลที่หายไป และเพิ่มเติมใหครบถวนเพื่อความถูกตองของงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกตองของกระบวนงาน
 พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่อความถูกตองตามขั้นตอน และเพิ่มคุณภาพของขอมูล

๑๘

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
สมรรถนะ : ความมั่นใจในตนเอง
Competency: Self Confidence

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1
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4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

ความมั่นใจในความสามารถ ศักยภาพ และการตัดสินใจของตนที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุผล หรือ
เลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวง

ลักษณะพฤติกรรม
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ปฏิบัติงานไดตามอํานาจหนาที่โดยไมตองมีการกํากับดูแล
 ปฏิบัติงานไดโดยอาจไมตองมีการกํากับดูแลใกลชิด
 ตัดสินใจเองไดในภารกิจภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่รับผิดชอบของตน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และปฏิบัติงานในหนาที่อยางมั่นใจ
 กลาตัดสินใจเรื่องที่เห็นวาถูกตองแลวในหนาที่ แมจะมีผูไมเห็นดวยอยูบางก็ตาม
 แสดงออกอยางมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่แมอยูในสถานการณที่มีความไมแนนอน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมั่นใจในความสามารถของตน
 เชื่อมั่นในความรูความสามารถ และศักยภาพของตนวาจะสามารถปฏิบัติหนาที่ใหประสบผลสําเร็จได
 แสดงความมั่นใจอยางเปดเผยในการตัดสินใจหรือความสามารถของตน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และมั่นใจในการทํางานที่ทาทาย
 ชอบงานที่ทาทายความสามารถ
 แสดงความคิดเห็นของตนเมื่อไมเห็นดวยกับผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจ หรือในสถานการณที่ขัดแยง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเต็มใจทํางานที่ทาทายมากและกลาแสดงจุดยืนของตน
 เต็มใจและรับอาสาปฏิบัติงานที่ทาทาย หรือมีความเสี่ยงสูง
 กลายืนหยัดเผชิญหนากับผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
 กลาแสดงจุดยืนของตนอยางตรงไปตรงมาในประเด็นที่เปนสาระสําคัญ

๑๙

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
สมรรถนะ : ความยืดหยุนผอนปรน
Competency: Flexibility

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1
2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

ความสามารถในการปรับตัว และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณและกลุมคนที่
หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นที่แตกตาง และปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อ
สถานการณเปลี่ยนไป
ลักษณะพฤติกรรม

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
 ปรับตัวเขากับสภาพการทํางานที่ยากลําบาก หรือไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอมรับความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยน
 ยอมรับและเขาใจความเห็นของผูอื่น
 เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เมื่อไดรับขอมูลใหม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีวิจารณญาณในการปรับใชกฎระเบียบ
 มีวิจารณญาณในการปรับใชกฎระเบียบใหเหมาะสมกับสถานการณ เพื่อผลสําเร็จของงานและ
วัตถุประสงคของหนวยงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน
 ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ใหเขากับสถานการณ หรือบุคคลแตยังคงเปาหมายเดิมไว
 ปรับขั้นตอนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ
 ปรับแผนงาน เปาหมาย หรือโครงการ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณเฉพาะหนา
 ปรับเปลี่ยนโครงสราง หรือกระบวนงาน เปนการเฉพาะกาล เพื่อใหรับกับสถานการณเฉพาะหนา

๒๐

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
สมรรถนะ : ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
Competency: Communication & Influencing

คําจํากัดความ
(Definition)

ระดับ
0
1

2

3

4

5

รหัส : กวก.
กลุมงาน :
ตําแหนง :

ความสามารถที่จะสื่อความดวยการเขียน พูด โดยใชสื่อตางๆ เพื่อใหผูอื่นเขาใจยอมรับ และ
สนับสนุนความคิดของตน

ลักษณะพฤติกรรม
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
นําเสนอขอมูล หรือความเห็นอยางตรงไปตรงมา
 นําเสนอ ขอมูล หรือความเห็นอยางตรงไปตรงมา โดยยังมิไดปรับรูปแบบการนําเสนอตามความสนใจ
และระดับของผูฟง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใชความพยายามขั้นตนในการจูงใจ
 นําเสนอขอมูล ความเห็น ประเด็น หรือตัวอยางประกอบที่มีการเตรียมอยางรอบคอบ เพื่อใหผูอื่นเขาใจ
ยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับรูปแบบการนําเสนอเพื่อจูงใจ
 ปรับรูปแบบการนําเสนอใหเหมาะสมกับความสนใจและระดับของผูฟง
 คาดการณถึงผลของการนําเสนอ และคํานึงถึงภาพลักษณของตนเอง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใชศิลปะการจูงใจ
 วางแผนการนําเสนอโดยคาดหวังวาจะสามารถจูงใจใหผูอื่นคลอยตาม
 ปรับแตละขั้นตอนของการสื่อสาร นําเสนอ และจูงใจใหเหมาะสมกับผูฟงแตละกลุม หรือแตละราย
 คาดการณและพรอมที่จะรับมือกับปฏิกิริยาทุกรูปแบบของผูฟงที่อาจเกิดขึ้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใชกลยุทธซับซอนในการจูงใจ
 แสวงหาผูสนับสนุน เพื่อเปนแนวรวมในการผลักดันแนวคิด แผนงานโครงการ ใหสัมฤทธิ์ผล
 ใชความรูเกี่ยวกับจิตวิทยามวลชน ใหเปนประโยชนในการสื่อสารจูงใจ

๒๑

