
 

ระดบัสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานที่ปฏิบตั ิก าหนดอย่างน้อย 3 ด้าน 
 

 (1) ต ำแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัปฏิบติังำน ช ำนำญงำน และประเภทวิชำกำร ระดบัปฏิบติักำร 
ก ำหนดใหต้อ้งมี ระดบัท่ี 1 

(2) ต ำแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัอำวุโสข้ึนไป และประเภทวิชำกำร ระดบัช ำนำญกำร ก ำหนดให้
ตอ้งมี ระดบัท่ี 2 

(3) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดบัช ำนำญกำรพิเศษ และประเภทอ ำนวยกำร ระดบัตน้  ก ำหนดให้
ตอ้งมี ระดบัท่ี 3 

(4) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดบัเช่ียวชำญ และประเภทอ ำนวยกำร ระดบัสูง  ก ำหนดให้ตอ้งมี 
ระดบัท่ี 4 

(4) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดบัทรงคุณวุฒิ ก ำหนดให้ตอ้งมี ระดบัท่ี 5 โดยต ำแหน่งประเภท
วชิำกำร ระดบัทรงคุณวฒิุก ำหนดให้มีสมรรถนะวิสัยทศัน์ กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ และศกัยภำพ
เพื่อน ำกำรปรับเปล่ียน ระดบัท่ี 3 ดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานทีป่ฏิบัติส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ  วชิาการ  และทัว่ไปของกรมวชิาการเกษตร 

ล าดับที ่ ประเภทต าแหน่ง/ช่ือต าแหน่ง สมรรถนะที ่1 สมรรถนะที ่2 สมรรถนะที ่3 

  ประเภทอ านวยการ       

1 ผูอ้  ำนวยกำร กำรคิดวเิครำะห์ กำรมองภำพองคร์วม ควำมเขำ้ใจองคก์รและระบบรำชกำร 
  ประเภทวชิาการ       
2 นกัวเิครำะห์นโยบำยและแผน กำรมองภำพองคร์วม กำรคิดวเิครำะห์ ศิลปะกำรส่ือสำรจูงใจ 
3 นิติกร กำรสืบเสำะหำขอ้มูล กำรคิดวเิครำะห์ ศิลปะกำรส่ือสำรจูงใจ 
4 นกัวชิำกำรเกษตร กำรมองภำพองคร์วม กำรคิดวเิครำะห์ กำรสืบเสำะหำขอ้มูล 
5 นกัวชิำกำรสถิติ กำรมองภำพองคร์วม กำรคิดวเิครำะห์ กำรสืบเสำะหำขอ้มูล 
6 นกัวทิยำศำสตร์ กำรมองภำพองคร์วม กำรคิดวเิครำะห์ กำรสืบเสำะหำขอ้มูล 
7 นกัวชิำกำรโรคพืช กำรมองภำพองคร์วม กำรคิดวเิครำะห์ กำรสืบเสำะหำขอ้มูล 
8 นกักีฏวทิยำ กำรมองภำพองคร์วม กำรคิดวเิครำะห์ กำรสืบเสำะหำขอ้มูล 
9 นกัสัตววทิยำ กำรมองภำพองคร์วม กำรคิดวเิครำะห์ กำรสืบเสำะหำขอ้มูล 

10 นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ กำรคิดวเิครำะห์ กำรสืบเสำะหำขอ้มูล กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมกระบวนงำน 
11 นกัทรัพยำกรบุคคล กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมกระบวนงำน ควำมยดืหยุน่ผอ่นปรน กำรคิดวเิครำะห์ 
12 นกัวชิำกำรเงินและบญัชี กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมกระบวนงำน ควำมยดืหยุน่ผอ่นปรน กำรคิดวเิครำะห์ 
13 นกัจดักำรงำนทัว่ไป กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมกระบวนงำน ควำมยดืหยุน่ผอ่นปรน กำรคิดวเิครำะห์ 
14 นกัวชิำกำรพสัดุ กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมกระบวนงำน ควำมยดืหยุน่ผอ่นปรน กำรคิดวเิครำะห์ 
15 นกัวชิำกำรตรวจสอบภำยใน กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมกระบวนงำน ควำมยดืหยุน่ผอ่นปรน กำรคิดวเิครำะห์ 
16 นกัวชิำกำรเผยแพร่ ศิลปะกำรส่ือสำรจูงใจ กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ควำมมัน่ใจในตนเอง 
17 เศรษฐกร กำรมองภำพองคร์วม กำรคิดวเิครำะห์ กำรสืบเสำะหำขอ้มูล 
18 วศิวกรกำรเกษตร กำรมองภำพองคร์วม กำรคิดวเิครำะห์ กำรสืบเสำะหำขอ้มูล 
19 วศิวกรโยธำ กำรมองภำพองคร์วม กำรด ำเนินกำรเชิงรุก กำรสืบเสำะหำขอ้มูล 

 



 สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานทีป่ฏิบัติส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ  วชิาการ  และทัว่ไปของกรมวชิาการเกษตร 

ล าดับที ่ ประเภทต าแหน่ง/ช่ือต าแหน่ง สมรรถนะที ่1 สมรรถนะที ่2 สมรรถนะที ่3 

20 สถำปนิก กำรมองภำพองคร์วม กำรด ำเนินกำรเชิงรุก กำรสืบเสำะหำขอ้มูล 

21 บรรณำรักษ ์ กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมกระบวนงำน ควำมยดืหยุน่ผอ่นปรน กำรคิดวเิครำะห์ 

  ประเภททัว่ไป       

22 นำยช่ำงไฟฟ้ำ ควำมยดืหยุน่ผอ่นปรน กำรคิดวเิครำะห์ กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมกระบวนงำน 

23 นำยช่ำงเคร่ืองกล ควำมยดืหยุน่ผอ่นปรน กำรคิดวเิครำะห์ กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมกระบวนงำน 

24 นำยช่ำงพิมพ ์ ควำมยดืหยุน่ผอ่นปรน กำรคิดวเิครำะห์ กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมกระบวนงำน 

25 นำยช่ำงภำพ ควำมยดืหยุน่ผอ่นปรน กำรคิดวเิครำะห์ กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมกระบวนงำน 

26 นำยช่ำงส ำรวจ ควำมยดืหยุน่ผอ่นปรน กำรคิดวเิครำะห์ กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมกระบวนงำน 

27 นำยช่ำงโยธำ ควำมยดืหยุน่ผอ่นปรน กำรคิดวเิครำะห์ กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมกระบวนงำน 

28 นำยช่ำงเขียนแบบ ควำมยดืหยุน่ผอ่นปรน กำรคิดวเิครำะห์ กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมกระบวนงำน 

29 นำยช่ำงเทคนิค ควำมยดืหยุน่ผอ่นปรน กำรคิดวเิครำะห์ กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมกระบวนงำน 

30 เจำ้พนกังำนกำรเกษตร ควำมยดืหยุน่ผอ่นปรน กำรคิดวเิครำะห์ กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมกระบวนงำน 

31 นำยช่ำงศิลป์ ควำมยดืหยุน่ผอ่นปรน กำรคิดวเิครำะห์ กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมกระบวนงำน 

32 เจำ้พนกังำนกำรเงินและบญัชี กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมกระบวนงำน ควำมยดืหยุน่ผอ่นปรน กำรคิดวเิครำะห์ 

33 เจำ้พนกังำนธุรกำร กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมกระบวนงำน ควำมยดืหยุน่ผอ่นปรน กำรคิดวเิครำะห์ 

34 เจำ้พนกังำนพสัดุ กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมกระบวนงำน ควำมยดืหยุน่ผอ่นปรน กำรคิดวเิครำะห์ 

35 เจำ้พนกังำนสถิติ กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมกระบวนงำน ควำมยดืหยุน่ผอ่นปรน กำรคิดวเิครำะห์ 

36 เจำ้พนกังำนส่ือสำร ศิลปะกำรส่ือสำรจูงใจ กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ควำมมัน่ใจในตนเอง 

          



สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 
1. การคิดวเิคราะห์ (Analytical Thinking) 
ค าจ ากดัความ : กำรท ำควำมเขำ้ใจและวเิครำะห์สถำนกำรณ์ ประเด็นปัญหำ แนวคิดโดยกำรแยกแยะประเด็น

ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงกำรจดัหมวดหมู่อยำ่งเป็นระบบระเบียบ 
เปรียบเทียบแง่มุมต่ำงๆ สำมำรถล ำดบัควำมส ำคญั ช่วงเวลำ เหตุและผล ท่ีมำท่ีไปของกรณี
ต่ำงๆได ้

ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 : แยกแยะประเด็นปัญหา หรืองานออกเป็นส่วนย่อยๆ 

• แยกแยะปัญหำออกเป็นรำยกำรอยำ่งง่ำยๆไดโ้ดยไม่เรียงล ำดบัควำมส ำคญั 
• วำงแผนงำนโดยแตกประเด็นปัญหำออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นกิจกรรมต่ำงๆ ได ้

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเข้าใจความสัมพนัธ์ขั้นพืน้ฐานของปัญหาหรืองาน 
• ระบุเหตุและผล ในแต่ละสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได ้
• ระบุขอ้ดีขอ้เสียของประเด็นต่ำงๆได ้
• วำงแผนงำนโดยจดัเรียงงำน หรือกิจกรรมต่ำงๆตำมล ำดบัควำมส ำคญัหรือควำมเร่งด่วนได ้

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และเข้าใจความสัมพนัธ์ทีซั่บซ้อน ของปัญหาหรืองาน 
• เช่ือมโยงเหตุปัจจยัท่ีซบัซอ้นของแต่ละสถำนกำรณ์ หรือเหตุกำรณ์ 
• วำงแผนงำนโดยก ำหนดกิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลำยฝ่ำยไดอ้ยำ่ง
มีประสิทธิภำพ และสำมำรถคำดกำรณ์เก่ียวกบัปัญหำ หรืออุปสรรคท่ีอำจเกิดข้ึนได ้

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสามารถวเิคราะห์ หรือวางแผนงานทีซั่บซ้อนได้ 
• เขำ้ใจประเด็นปัญหำในระดบัท่ีสำมำรถแยกแยะเหตุปัจจยัเช่ือมโยงซบัซอ้นในรำยละเอียดและ
สำมำรถวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของปัญหำกบัสถำนกำรณ์หน่ึงๆ ได ้

• วำงแผนงำนท่ีซบัซอ้นโดยก ำหนดกิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆท่ีมีหน่วยงำนหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งหลำยฝ่ำย รวมถึงคำดกำรณ์ปัญหำ อุปสรรค และวำงแนวทำงกำรป้องกนัแกไ้ขไว้
ล่วงหนำ้ 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และใช้เทคนิค และรูปแบบต่างๆ ในการก าหนดแผนงานหรือขั้นตอน
การท างาน เพ่ือเตรียมทางเลือกส าหรับการป้องกนั หรือแก้ไขปัญหา ทีเ่กดิขึน้ 

• ใชเ้ทคนิคกำรวเิครำะห์ท่ีเหมำะสมในกำรแยกแยะประเด็นปัญหำท่ีซบัซอ้นเป็นส่วนๆ 
• ใชเ้ทคนิคกำรวเิครำะห์หลำกหลำยรูปแบบเพื่อหำทำงเลือก ในกำรแกปั้ญหำ รวมถึงพิจำรณำ
ขอ้ดีขอ้เสียของทำงเลือกแต่ละทำง 

• วำงแผนงำนท่ีซบัซอ้นโดยก ำหนดกิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ท่ีมีหน่วยงำนหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งหลำยฝ่ำย คำดกำรณ์ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงกำรป้องกนัแกไ้ข รวมทั้งเสนอแนะ
ทำงเลือกและขอ้ดีขอ้เสียไวใ้ห้ 

 



2. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 
ค าจ ากดัความ : กำรคิดในเชิงสังเครำะห์ มองภำพองคร์วม โดยกำรจบัประเด็น สรุปรูปแบบ เช่ือมโยงหรือ

ประยกุตแ์นวทำงจำกสถำนกำรณ์ ขอ้มูล หรือทศันะต่ำง ๆ จนไดเ้ป็นกรอบควำมคิดหรือ
แนวคิดใหม่ 

ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 : ใช้กฎพืน้ฐานทัว่ไป 

• ใชก้ฎพื้นฐำน หลกัเกณฑ ์หรือสำมญัส ำนึกในกำรระบุประเด็นปัญหำ หรือแกปั้ญหำในงำน 
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และประยุกต์ใช้ประสบการณ์ 

• ระบุถึงควำมเช่ือมโยงของขอ้มูล แนวโนม้ และควำมไม่ครบถว้นของขอ้มูลได ้
• ประยกุตใ์ชป้ระสบกำรณ์ในกำรระบุประเด็นปัญหำหรือแกปั้ญหำในงำนได ้

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อน 
• ประยกุตใ์ชท้ฤษฎี แนวคิดท่ีซบัซอ้น หรือแนวโนม้ในอดีตในกำรระบุหรือแกปั้ญหำตำม
สถำนกำรณ์ แมใ้นบำงกรณี แนวคิดท่ีน ำมำใชก้บัสถำนกำรณ์อำจไม่มีส่ิงบ่งบอกถึงควำม
เก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนัเลยก็ตำม 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอธิบายข้อมูล หรือสถานการณ์ทีม่ีความยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย 
• สำมำรถอธิบำยควำมคิด หรือสถำนกำรณ์ท่ีซบัซอ้นใหง่้ำยและสำมำรถเขำ้ใจได ้
• สำมำรถสังเครำะห์ขอ้มูล สรุปแนวคิด ทฤษฎี องคค์วำมรู้ ท่ีซบัซอ้นใหเ้ขำ้ใจไดโ้ดยง่ำยและ
เป็นประโยชน์ต่องำน 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และคิดริเร่ิม สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ 
• ริเร่ิม สร้ำงสรรค ์ประดิษฐคิ์ดคน้ รวมถึงสำมำรถน ำเสนอรูปแบบ วธีิกำรหรือองคค์วำมรู้ใหม่
ซ่ึงอำจไม่เคยปรำกฏมำก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) 
ค าจ ากดัความ : ควำมใฝ่รู้เชิงลึกท่ีจะแสวงหำขอ้มูลเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ ภูมิหลงั ประวติัควำมเป็นมำ 

ประเด็นปัญหำ หรือเร่ืองรำวต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจะเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบติังำน 
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 : หาข้อมูลในเบื้องต้น 

• ใชข้อ้มูลท่ีมีอยู ่หรือหำจำกแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ 
• ถำมผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และสืบเสาะค้นหาข้อมูล 
• สืบเสำะคน้หำขอ้มูลดว้ยวธีิกำรท่ีมำกกวำ่เพียงกำรตั้งค  ำถำมพื้นฐำน 
• สืบเสำะคน้หำขอ้มูลจำกผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัเหตุกำรณ์หรือเร่ืองรำวมำกท่ีสุด 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และแสวงหาข้อมูลเชิงลกึ 
• ตั้งค  ำถำมเชิงลึกในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งต่อเน่ืองจนไดท่ี้มำของสถำนกำรณ์ เหตุกำรณ์ 
ประเด็นปัญหำ หรือคน้พบโอกำสท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติังำนต่อไป 

• แสวงหำขอ้มูลดว้ยกำรสอบถำมจำกผูรู้้อ่ืนเพิ่มเติม ท่ีไม่ไดมี้หนำ้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในเร่ืองนั้น 
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

• วำงแผนเก็บขอ้มูลอยำ่งเป็นระบบ ในช่วงเวลำท่ีก ำหนด 
• สืบคน้ขอ้มูลจำกแหล่งขอ้มูลท่ีแตกต่ำงจำกกรณีปกติธรรมดำโดยทัว่ไป 
• ด ำเนินกำรวจิยั หรือมอบหมำยใหผู้อ่ื้นเก็บขอ้มูลจำกหนงัสือพิมพ ์นิตยสำร ระบบสืบคน้โดย 
อำศยัเทคโนโลยสีำรสนเทศ ตลอดจนแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ เพื่อประกอบกำรท ำวจิยั 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และวางระบบการสืบค้น เพ่ือหาข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 
• วำงระบบกำรสืบคน้ รวมทั้งกำรมอบหมำยใหผู้อ่ื้นสืบคน้ขอ้มูล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีทนัเหตุกำรณ์
อยำ่งต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness) 
ค าจ ากดัความ : ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจควำมสัมพนัธ์เชิงอ ำนำจตำมกฎหมำย และอ ำนำจท่ีไม่เป็นทำงกำร 

ในองคก์รของตนและองคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีใหบ้รรลุ
เป้ำหมำย รวมทั้งควำมสำมำรถท่ีจะคำดกำรณ์ไดว้ำ่นโยบำยภำครัฐ แนวโนม้ทำงกำรเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ีตลอดจนเหตุกำรณ์ ท่ีจะเกิดข้ึน จะมีผลต่อองคก์รอยำ่งไร 

ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 : เข้าใจโครงสร้างองค์กร 

• เขำ้ใจโครงสร้ำงองคก์ร สำยกำรบงัคบับญัชำ กฎ ระเบียบ นโยบำย และขั้นตอนกำรปฏิบติังำน 
เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเข้าใจความสัมพนัธ์เชิงอ านาจทีไ่ม่เป็นทางการ 
• เขำ้ใจสัมพนัธภำพอยำ่งไม่เป็นทำงกำรระหวำ่งบุคคลในองคก์ร รับรู้วำ่ผูใ้ดมีอ ำนำจตดัสินใจ 
หรือผูใ้ดมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจในระดบัต่ำงๆ และน ำควำมเขำ้ใจน้ีมำใชป้ระโยชน์โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิขององคก์รเป็นส ำคญั 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และเข้าใจวฒันธรรมองค์กร 
• เขำ้ใจประเพณีปฏิบติั ค่ำนิยม และวฒันธรรมของแต่ละองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเขำ้ใจวธีิกำร
ส่ือสำรใหมี้ประสิทธิภำพ เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำร 

• เขำ้ใจขอ้จ ำกดัขององคก์ร รู้วำ่ส่ิงใดอำจกระท ำไดห้รือไม่อำจกระท ำใหบ้รรลุผลได ้
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเข้าใจความสัมพนัธ์ของผู้มีบทบาทส าคัญในองค์กร 

• รับรู้ถึงควำมสัมพนัธ์เชิงอ ำนำจของผูมี้บทบำทส ำคญัในองคก์ร เพื่อประโยชน์ในกำรผลกัดนั
ภำรกิจตำมหนำ้ท่ีรับผดิชอบใหเ้กิดประสิทธิผล 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเข้าใจสาเหตุพืน้ฐานของพฤติกรรมองค์กร 
• เขำ้ใจสำเหตุพื้นฐำนของพฤติกรรมองคก์รในหน่วยงำนของตนและของภำครัฐโดยรวม
ตลอดจนปัญหำ และโอกำสท่ีมีอยู ่และน ำควำมเขำ้ใจน้ีมำขบัเคล่ือนกำรปฏิบติังำนในส่วนท่ี
ตนดูแลรับผดิชอบอยูอ่ยำ่งเป็นระบบ 

• เขำ้ใจประเด็นปัญหำทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศท่ีมี
ผลกระทบต่อนโยบำยภำครัฐและภำรกิจขององคก์ร เพื่อแปลงวกิฤติเป็นโอกำส ก ำหนดจุดยนื
และท่ำทีตำมภำรกิจในหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งสอดคลอ้งเหมำะสมโดยมุ่งประโยชน์ของชำติเป็นส ำคญั 

 
 
 
 
 
 



5. การด าเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 
ค าจ ากดัความ : กำรเล็งเห็นปัญหำหรือโอกำสพร้อมทั้งจดักำรเชิงรุกกบัปัญหำนั้นโดยอำจไม่มีใครร้องขอ 

และอยำ่งไม่ยอ่ทอ้ หรือใชโ้อกำสนั้นใหเ้กิดประโยชน์ต่องำน ตลอดจนกำรคิดริเร่ิม
สร้ำงสรรคใ์หม่ๆ เก่ียวกบังำนดว้ย เพื่อแกปั้ญหำ ป้องกนัปัญหำ หรือสร้ำงโอกำสดว้ย 

ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 : เห็นปัญหาหรือโอกาสระยะส้ันและลงมือด าเนินการ 

• เล็งเห็นปัญหำ อุปสรรค และหำวธีิแกไ้ขโดยไม่รอชำ้ 
• เล็งเห็นโอกำสและไม่รีรอท่ีจะน ำโอกำสนั้นมำใชป้ระโยชน์ในงำน 

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุวกิฤติ 
• ลงมือทนัทีเม่ือเกิดปัญหำเฉพำะหนำ้หรือในเวลำวกิฤติ โดยอำจไม่มีใครร้องขอ และไม่ยอ่ทอ้ 
• แกไ้ขปัญหำอยำ่งเร่งด่วน ในขณะท่ีคนส่วนใหญ่จะวเิครำะห์สถำนกำรณ์และรอใหปั้ญหำ
คล่ีคลำยไปเอง 

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และเตรียมการล่วงหน้า เพ่ือสร้างโอกาส หรือหลกีเลีย่งปัญหาระยะส้ัน 
• คำดกำรณ์และเตรียมกำรล่วงหนำ้เพื่อสร้ำงโอกำส หรือหลีกเล่ียงปัญหำท่ีอำจเกิดข้ึนไดใ้นระยะสั้น 
• ทดลองใชว้ธีิกำรท่ีแปลกใหม่ในกำรแกไ้ขปัญหำหรือสร้ำงสรรคส่ิ์งใหมใ่หเ้กิดข้ึนในวงรำชกำร 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเตรียมการล่วงหน้า เพ่ือสร้างโอกาส หรือหลกีเลีย่งปัญหาทีอ่าจ
เกดิขึน้ในระยะปานกลาง 
• คำดกำรณ์และเตรียมกำรล่วงหนำ้เพื่อสร้ำงโอกำส หรือหลีกเล่ียงปัญหำท่ีอำจเกิดข้ึนไดใ้นระยะ
ปำนกลำง 

• คิดนอกกรอบเพื่อหำวธีิกำรท่ีแปลกใหม่และสร้ำงสรรคใ์นกำรแกไ้ขปัญหำท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน
ในอนำคต 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเตรียมการล่วงหน้า เพ่ือสร้างโอกาส หรือหลกีเลีย่งปัญหาทีอ่าจ
เกดิขึน้ในระยะยาว 
• คำดกำรณ์และเตรียมกำรล่วงหนำ้เพื่อสร้ำงโอกำส หรือหลีกเล่ียงปัญหำท่ีอำจเกิดข้ึนไดใ้น
อนำคต 

• สร้ำงบรรยำกำศของกำรคิดริเร่ิมใหเ้กิดข้ึนในหน่วยงำนและกระตุน้ใหเ้พื่อนร่วมงำนเสนอ
ควำมคิดใหม่ๆในกำรท ำงำน เพื่อแกปั้ญหำหรือสร้ำงโอกำสในระยะยำว 

 
 
 
 
 
 



6. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order) 
ค าจ ากดัความ : ควำมใส่ใจท่ีจะปฏิบติังำนใหถู้กตอ้ง ครบถว้น มุ่งเนน้ควำมชดัเจนของบทบำทหนำ้ท่ี และ

ลดขอ้บกพร่องท่ีอำจเกิดจำกสภำพแวดลอ้ม โดยติดตำม ตรวจสอบกำรท ำงำนหรือขอ้มูล
ตลอดจนพฒันำระบบกำรตรวจสอบเพื่อควำมถูกตอ้งของกระบวนงำน 

ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 : ต้องการความถูกต้อง ชัดเจนในงาน และรักษากฎ ระเบียบ 

• ตอ้งกำรใหข้อ้มูล และบทบำทในกำรปฏิบติังำน มีควำมถูกตอ้ง ชดัเจน 
• ดูแลใหเ้กิดควำมเป็นระเบียบในสภำพแวดลอ้มของกำรท ำงำน 
• ปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ และขั้นตอน ท่ีก ำหนด อยำ่งเคร่งครัด 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และตรวจทานความถูกต้องของงานทีต่นรับผดิชอบ 
• ตรวจทำนงำนในหนำ้ท่ี ควำมรับผดิชอบอยำ่งละเอียด เพื่อควำมถูกตอ้ง 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และดูแลความถูกต้องของงานทั้งของตนและผู้อ่ืนทีอ่ยู่ในความ
รับผดิชอบของตน 
• ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของงำนในหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของตนเอง 
• ตรวจสอบควำมถูกตอ้งงำนของผูอ่ื้น ตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีก ำหนดโดยกฎหมำย กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ตรวจควำมถูกตอ้งตำมขั้นตอนและกระบวนงำนทั้งของตนเองและผูอ่ื้น ตำมอ ำนำจหนำ้ท่ี 
• บนัทึกรำยละเอียดของกิจกรรมในงำนทั้งของตนเองและของผูอ่ื้น เพื่อควำมถูกตอ้งของงำน 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงคุณภาพของข้อมูลหรือโครงการ 
• ตรวจสอบรำยละเอียดควำมคืบหนำ้ของโครงกำรตำมก ำหนดเวลำ 
• ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และคุณภำพของขอ้มูล 
• สำมำรถระบุขอ้บกพร่องหรือขอ้มูลท่ีหำยไป และเพิ่มเติมใหค้รบถว้นเพื่อควำมถูกตอ้งของงำน 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และพฒันาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนงาน 
• พฒันำระบบกำรตรวจสอบ เพื่อควำมถูกตอ้งตำมขั้นตอน และเพิ่มคุณภำพของขอ้มูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) 
ค าจ ากดัความ : ควำมมัน่ใจในควำมสำมำรถ ศกัยภำพ และกำรตดัสินใจของตนท่ีจะปฏิบติังำนใหบ้รรลุผล 

หรือเลือกวธีิท่ีมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำน หรือแกไ้ขปัญหำใหส้ ำเร็จลุล่วง 
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 : ปฏิบัติงานได้ตามอ านาจหน้าที่โดยไม่ต้องมีการก ากบัดูแล 

• ปฏิบติังำนไดโ้ดยอำจไม่ตอ้งมีกำรก ำกบัดูแลใกลชิ้ด 
• ตดัสินใจเองไดใ้นภำรกิจภำยใตข้อบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีรับผดิชอบของตน 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และปฏิบัติงานในหน้าทีอ่ย่างมั่นใจ 
• กลำ้ตดัสินใจเร่ืองท่ีเห็นวำ่ถูกตอ้งแลว้ในหนำ้ท่ี แมจ้ะมีผูไ้ม่เห็นดว้ยอยูบ่ำ้งก็ตำม 
• แสดงออกอยำ่งมัน่ใจในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีแมอ้ยูใ่นสถำนกำรณ์ท่ีมีควำมไม่แน่นอน 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และมั่นใจในความสามารถของตน 
• เช่ือมัน่ในควำมรู้ควำมสำมำรถ และศกัยภำพของตนวำ่จะสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีใหป้ระสบ
ผลส ำเร็จได ้

• แสดงควำมมัน่ใจอยำ่งเปิดเผยในกำรตดัสินใจหรือควำมสำมำรถของตน 
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และมั่นใจในการท างานทีท้่าทาย 

• ชอบงำนท่ีทำ้ทำยควำมสำมำรถ 
• แสดงควำมคิดเห็นของตนเม่ือไม่เห็นดว้ยกบัผูบ้งัคบับญัชำ หรือผูมี้อ ำนำจ หรือในสถำนกำรณ์
ท่ีขดัแยง้ 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเต็มใจท างานที่ท้าทายมากและกล้าแสดงจุดยืนของตน 
• เตม็ใจและรับอำสำปฏิบติังำนท่ีทำ้ทำย หรือมีควำมเส่ียงสูง 
• กลำ้ยนืหยดัเผชิญหนำ้กบัผูบ้งัคบับญัชำหรือผูมี้อ  ำนำจ 
• กลำ้แสดงจุดยนืของตนอยำ่งตรงไปตรงมำในประเด็นท่ีเป็นสำระส ำคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) 
ค าจ ากดัความ : ควำมสำมำรถในกำรปรับตวั และปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพในสถำนกำรณ์และกลุ่ม

คนท่ีหลำกหลำย หมำยควำมรวมถึงกำรยอมรับควำมเห็นท่ีแตกต่ำง และปรับเปล่ียนวิธีกำร
เม่ือสถำนกำรณ์เปล่ียนไป 

ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1: มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

• ปรับตวัเขำ้กบัสภำพกำรท ำงำนท่ียำกล ำบำก หรือไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรปฏิบติังำน 
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และยอมรับความจ าเป็นทีจ่ะต้องปรับเปลีย่น 

• ยอมรับและเขำ้ใจควำมเห็นของผูอ่ื้น 
• เตม็ใจท่ีจะเปล่ียนควำมคิด ทศันคติ เม่ือไดรั้บขอ้มูลใหม่ 

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และมีวจิารณญานในการปรับใช้กฎระเบียบ 
• มีวจิำรณญำนในกำรปรับใชก้ฎระเบียบใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ เพื่อผลส ำเร็จของงำนและ
วตัถุประสงคข์องหน่วยงำน 

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และปรับเปลี่ยนวธีิการด าเนินงาน 
• ปรับเปล่ียนวธีิกำรปฏิบติังำน ใหเ้ขำ้กบัสถำนกำรณ์ หรือบุคคลแต่ยงัคงเป้ำหมำยเดิมไว ้
• ปรับขั้นตอนกำรท ำงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของหน่วยงำน 

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ 
• ปรับแผนงำน เป้ำหมำย หรือโครงกำร เพื่อให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์เฉพำะหนำ้ 
• ปรับเปล่ียนโครงสร้ำง หรือกระบวนงำน เป็นกำรเฉพำะกำล เพื่อให้รับกบัสถำนกำรณ์เฉพำะหนำ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. ศิลปะการส่ือสารจูงใจ (Communication & Influencing) 
ค าจ ากดัความ : ควำมสำมำรถท่ีจะส่ือควำมดว้ยกำรเขียน พูด โดยใชส่ื้อต่ำงๆ เพื่อใหผู้อ่ื้นเขำ้ใจยอมรับ และ

สนบัสนุนควำมคิดของตน 
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1: น าเสนอข้อมูล หรือความเห็นอย่างตรงไปตรงมา 

• น ำเสนอ ขอ้มูล หรือควำมเห็นอยำ่งตรงไปตรงมำ โดยยงัมิไดป้รับรูปแบบกำรน ำเสนอตำม
ควำมสนใจและระดบัของผูฟั้ง 

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และใช้ความพยายามข้ันต้นในการจูงใจ 
• น ำเสนอขอ้มูล ควำมเห็น ประเด็น หรือตวัอยำ่งประกอบท่ีมีกำรเตรียมอยำ่งรอบคอบ เพื่อให้
ผูอ่ื้นเขำ้ใจ ยอมรับ และสนบัสนุนควำมคิดของตน 

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และปรับรูปแบบการน าเสนอเพ่ือจูงใจ 
• ปรับรูปแบบกำรน ำเสนอใหเ้หมำะสมกบัควำมสนใจและระดบัของผูฟั้ง 
• คำดกำรณ์ถึงผลของกำรน ำเสนอ และค ำนึงถึงภำพลกัษณ์ของตนเอง 

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และใช้ศิลปะการจูงใจ 
• วำงแผนกำรน ำเสนอโดยคำดหวงัวำ่จะสำมำรถจูงใจใหผู้อ่ื้นคลอ้ยตำม 
• ปรับแต่ละขั้นตอนของกำรส่ือสำร น ำเสนอ และจูงใจใหเ้หมำะสมกบัผูฟั้งแต่ละกลุ่ม หรือแต่
ละรำย 

• คำดกำรณ์และพร้อมท่ีจะรับมือกบัปฏิกิริยำทุกรูปแบบของผูฟั้งท่ีอำจเกิดข้ึน 
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และใช้กลยุทธ์ซับซ้อนในการจูงใจ 

• แสวงหำผูส้นบัสนุน เพื่อเป็นแนวร่วมในกำรผลกัดนัแนวคิด แผนงำนโครงกำร ใหส้ัมฤทธ์ิผล 
• ใชค้วำมรู้เก่ียวกบัจิตวทิยำมวลชน ใหเ้ป็นประโยชน์ในกำรส่ือสำรจูงใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


