ระดับสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ กาหนดอย่ างน้ อย 3 ด้ าน
(1) ตำแหน่ งประเภททัว่ ไป ระดับปฏิ บตั ิงำน ชำนำญงำน และประเภทวิชำกำร ระดับปฏิ บตั ิกำร
กำหนดให้ตอ้ งมี ระดับที่ 1
(2) ตำแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับอำวุโสขึ้นไป และประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร กำหนดให้
ต้องมี ระดับที่ 2
(3) ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ และประเภทอำนวยกำร ระดับต้น กำหนดให้
ต้องมี ระดับที่ 3
(4) ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ และประเภทอำนวยกำร ระดับสู ง กำหนดให้ตอ้ งมี
ระดับที่ 4
(4) ตำแหน่ งประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุ ณวุฒิ กำหนดให้ตอ้ งมี ระดับที่ 5 โดยตำแหน่ งประเภท
วิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิกำหนดให้มีสมรรถนะวิสัยทัศน์ กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ และศักยภำพ
เพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน ระดับที่ 3 ด้วย

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบัติสาหรับตาแหน่ งประเภทอานวยการ วิชาการ และทัว่ ไปของกรมวิชาการเกษตร
ลาดับที่ ประเภทตาแหน่ ง/ชื่ อตาแหน่ ง
สมรรถนะที่ 1
สมรรถนะที่ 2
สมรรถนะที่ 3
ประเภทอานวยการ
1
ผูอ้ ำนวยกำร
กำรคิดวิเครำะห์
กำรมองภำพองค์รวม ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร
ประเภทวิชาการ
2
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กำรมองภำพองค์รวม
กำรคิดวิเครำะห์
ศิลปะกำรสื่ อสำรจูงใจ
3
นิติกร
กำรสื บเสำะหำข้อมูล
กำรคิดวิเครำะห์
ศิลปะกำรสื่ อสำรจูงใจ
4
นักวิชำกำรเกษตร
กำรมองภำพองค์รวม
กำรคิดวิเครำะห์
กำรสื บเสำะหำข้อมูล
5
นักวิชำกำรสถิติ
กำรมองภำพองค์รวม
กำรคิดวิเครำะห์
กำรสื บเสำะหำข้อมูล
6
นักวิทยำศำสตร์
กำรมองภำพองค์รวม
กำรคิดวิเครำะห์
กำรสื บเสำะหำข้อมูล
7
นักวิชำกำรโรคพืช
กำรมองภำพองค์รวม
กำรคิดวิเครำะห์
กำรสื บเสำะหำข้อมูล
8
นักกีฏวิทยำ
กำรมองภำพองค์รวม
กำรคิดวิเครำะห์
กำรสื บเสำะหำข้อมูล
9
นักสัตววิทยำ
กำรมองภำพองค์รวม
กำรคิดวิเครำะห์
กำรสื บเสำะหำข้อมูล
10
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
กำรคิดวิเครำะห์
กำรสื บเสำะหำข้อมูล กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
11
นักทรัพยำกรบุคคล
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
ควำมยืดหยุน่ ผ่อนปรน กำรคิดวิเครำะห์
12
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
ควำมยืดหยุน่ ผ่อนปรน กำรคิดวิเครำะห์
13
นักจัดกำรงำนทัว่ ไป
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
ควำมยืดหยุน่ ผ่อนปรน กำรคิดวิเครำะห์
14
นักวิชำกำรพัสดุ
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
ควำมยืดหยุน่ ผ่อนปรน กำรคิดวิเครำะห์
15
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
ควำมยืดหยุน่ ผ่อนปรน กำรคิดวิเครำะห์
16
นักวิชำกำรเผยแพร่
ศิลปะกำรสื่ อสำรจูงใจ
กำรดำเนินกำรเชิงรุ ก
ควำมมัน่ ใจในตนเอง
17
เศรษฐกร
กำรมองภำพองค์รวม
กำรคิดวิเครำะห์
กำรสื บเสำะหำข้อมูล
18
วิศวกรกำรเกษตร
กำรมองภำพองค์รวม
กำรคิดวิเครำะห์
กำรสื บเสำะหำข้อมูล
19
วิศวกรโยธำ
กำรมองภำพองค์รวม
กำรดำเนินกำรเชิงรุ ก
กำรสื บเสำะหำข้อมูล

ลาดับที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบัติสาหรับตาแหน่ งประเภทอานวยการ วิชาการ และทัว่ ไปของกรมวิชาการเกษตร
ประเภทตาแหน่ ง/ชื่ อตาแหน่ ง
สมรรถนะที่ 1
สมรรถนะที่ 2
สมรรถนะที่ 3
สถำปนิก
บรรณำรักษ์
ประเภททัว่ ไป
นำยช่ำงไฟฟ้ำ
นำยช่ำงเครื่ องกล
นำยช่ำงพิมพ์
นำยช่ำงภำพ
นำยช่ำงสำรวจ
นำยช่ำงโยธำ
นำยช่ำงเขียนแบบ
นำยช่ำงเทคนิค
เจ้ำพนักงำนกำรเกษตร
นำยช่ำงศิลป์
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
เจ้ำพนักงำนพัสดุ
เจ้ำพนักงำนสถิติ
เจ้ำพนักงำนสื่ อสำร

กำรมองภำพองค์รวม
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน

กำรดำเนินกำรเชิงรุ ก
ควำมยืดหยุน่ ผ่อนปรน

กำรสื บเสำะหำข้อมูล
กำรคิดวิเครำะห์

ควำมยืดหยุน่ ผ่อนปรน
ควำมยืดหยุน่ ผ่อนปรน
ควำมยืดหยุน่ ผ่อนปรน
ควำมยืดหยุน่ ผ่อนปรน
ควำมยืดหยุน่ ผ่อนปรน
ควำมยืดหยุน่ ผ่อนปรน
ควำมยืดหยุน่ ผ่อนปรน
ควำมยืดหยุน่ ผ่อนปรน
ควำมยืดหยุน่ ผ่อนปรน
ควำมยืดหยุน่ ผ่อนปรน
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
ศิลปะกำรสื่ อสำรจูงใจ

กำรคิดวิเครำะห์
กำรคิดวิเครำะห์
กำรคิดวิเครำะห์
กำรคิดวิเครำะห์
กำรคิดวิเครำะห์
กำรคิดวิเครำะห์
กำรคิดวิเครำะห์
กำรคิดวิเครำะห์
กำรคิดวิเครำะห์
กำรคิดวิเครำะห์
ควำมยืดหยุน่ ผ่อนปรน
ควำมยืดหยุน่ ผ่อนปรน
ควำมยืดหยุน่ ผ่อนปรน
ควำมยืดหยุน่ ผ่อนปรน
กำรดำเนินกำรเชิงรุ ก

กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
กำรคิดวิเครำะห์
กำรคิดวิเครำะห์
กำรคิดวิเครำะห์
กำรคิดวิเครำะห์
ควำมมัน่ ใจในตนเอง

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
คาจากัดความ : กำรทำควำมเข้ำใจและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ประเด็นปัญหำ แนวคิดโดยกำรแยกแยะประเด็น
ออกเป็ นส่ วนย่อยๆ หรื อทีละขั้นตอน รวมถึงกำรจัดหมวดหมู่อย่ำงเป็ นระบบระเบียบ
เปรี ยบเทียบแง่มุมต่ำงๆ สำมำรถลำดับควำมสำคัญ ช่วงเวลำ เหตุและผล ที่มำที่ไปของกรณี
ต่ำงๆได้
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อแสดงอย่างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : แยกแยะประเด็นปัญหา หรื องานออกเป็ นส่ วนย่อยๆ
• แยกแยะปั ญหำออกเป็ นรำยกำรอย่ำงง่ำยๆได้โดยไม่เรี ยงลำดับควำมสำคัญ
• วำงแผนงำนโดยแตกประเด็นปั ญหำออกเป็ นส่ วนๆ หรื อเป็ นกิจกรรมต่ำงๆ ได้
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้ าใจความสั มพันธ์ ข้นั พืน้ ฐานของปัญหาหรื องาน
• ระบุเหตุและผล ในแต่ละสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้
• ระบุขอ้ ดีขอ้ เสี ยของประเด็นต่ำงๆได้
• วำงแผนงำนโดยจัดเรี ยงงำน หรื อกิจกรรมต่ำงๆตำมลำดับควำมสำคัญหรื อควำมเร่ งด่วนได้
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้ าใจความสั มพันธ์ ทซี่ ับซ้ อน ของปัญหาหรื องาน
• เชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่ซบั ซ้อนของแต่ละสถำนกำรณ์ หรื อเหตุกำรณ์
• วำงแผนงำนโดยกำหนดกิจกรรม ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำนต่ำงๆ ที่มีผเู ้ กี่ยวข้องหลำยฝ่ ำยได้อย่ำง
มีประสิ ทธิภำพ และสำมำรถคำดกำรณ์เกี่ยวกับปั ญหำ หรื ออุปสรรคที่อำจเกิดขึ้นได้
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ หรื อวางแผนงานทีซ่ ับซ้ อนได้
• เข้ำใจประเด็นปัญหำในระดับที่สำมำรถแยกแยะเหตุปัจจัยเชื่อมโยงซับซ้อนในรำยละเอียดและ
สำมำรถวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของปั ญหำกับสถำนกำรณ์หนึ่งๆ ได้
• วำงแผนงำนที่ซบั ซ้อนโดยกำหนดกิจกรรม ขั้นตอนกำรดำเนินงำนต่ำงๆที่มีหน่วยงำนหรื อ
ผูเ้ กี่ยวข้องหลำยฝ่ ำย รวมถึงคำดกำรณ์ปัญหำ อุปสรรค และวำงแนวทำงกำรป้ องกันแก้ไขไว้
ล่วงหน้ำ
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้ เทคนิค และรู ปแบบต่ างๆ ในการกาหนดแผนงานหรื อขั้นตอน
การทางาน เพื่อเตรียมทางเลือกสาหรับการป้ องกัน หรื อแก้ไขปัญหา ทีเ่ กิดขึน้
• ใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์ที่เหมำะสมในกำรแยกแยะประเด็นปั ญหำที่ซบั ซ้อนเป็ นส่ วนๆ
• ใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์หลำกหลำยรู ปแบบเพื่อหำทำงเลือก ในกำรแก้ปัญหำ รวมถึงพิจำรณำ
ข้อดีขอ้ เสี ยของทำงเลือกแต่ละทำง
• วำงแผนงำนที่ซบั ซ้อนโดยกำหนดกิจกรรม ขั้นตอนกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ที่มีหน่วยงำนหรื อ
ผูเ้ กี่ยวข้องหลำยฝ่ ำย คำดกำรณ์ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงกำรป้ องกันแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะ
ทำงเลือกและข้อดีขอ้ เสี ยไว้ให้

2. การมองภาพองค์ รวม (Conceptual Thinking)
คาจากัดความ : กำรคิดในเชิงสังเครำะห์ มองภำพองค์รวม โดยกำรจับประเด็น สรุ ปรู ปแบบ เชื่อมโยงหรื อ
ประยุกต์แนวทำงจำกสถำนกำรณ์ ข้อมูล หรื อทัศนะต่ำง ๆ จนได้เป็ นกรอบควำมคิดหรื อ
แนวคิดใหม่
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อแสดงอย่างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : ใช้ กฎพืน้ ฐานทัว่ ไป
• ใช้กฎพื้นฐำน หลักเกณฑ์ หรื อสำมัญสำนึกในกำรระบุประเด็นปั ญหำ หรื อแก้ปัญหำในงำน
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกต์ ใช้ ประสบการณ์
• ระบุถึงควำมเชื่อมโยงของข้อมูล แนวโน้ม และควำมไม่ครบถ้วนของข้อมูลได้
• ประยุกต์ใช้ประสบกำรณ์ในกำรระบุประเด็นปั ญหำหรื อแก้ปัญหำในงำนได้
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ ทฤษฎีหรื อแนวคิดซับซ้ อน
• ประยุกต์ใช้ทฤษฎี แนวคิดที่ซบั ซ้อน หรื อแนวโน้มในอดีตในกำรระบุหรื อแก้ปัญหำตำม
สถำนกำรณ์ แม้ในบำงกรณี แนวคิดที่นำมำใช้กบั สถำนกำรณ์อำจไม่มีสิ่งบ่งบอกถึงควำม
เกี่ยวข้องเชื่ อมโยงกันเลยก็ตำม
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอธิบายข้ อมูล หรื อสถานการณ์ ทมี่ ีความยุ่งยากซับซ้ อนให้ เข้ าใจได้ ง่าย
• สำมำรถอธิบำยควำมคิด หรื อสถำนกำรณ์ที่ซบั ซ้อนให้ง่ำยและสำมำรถเข้ำใจได้
• สำมำรถสังเครำะห์ขอ้ มูล สรุ ปแนวคิด ทฤษฎี องค์ควำมรู ้ ที่ซบั ซ้อนให้เข้ำใจได้โดยง่ำยและ
เป็ นประโยชน์ต่องำน
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิดริเริ่ม สร้ างสรรค์ องค์ ความรู้ ใหม่
• ริ เริ่ ม สร้ำงสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น รวมถึงสำมำรถนำเสนอรู ปแบบ วิธีกำรหรื อองค์ควำมรู ้ใหม่
ซึ่ งอำจไม่เคยปรำกฏมำก่อน

3. การสื บเสาะหาข้ อมูล (Information Seeking)
คาจากัดความ : ควำมใฝ่ รู ้เชิงลึกที่จะแสวงหำข้อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ ภูมิหลัง ประวัติควำมเป็ นมำ
ประเด็นปั ญหำ หรื อเรื่ องรำวต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อจะเป็ นประโยชน์ในกำรปฏิบตั ิงำน
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อแสดงอย่างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : หาข้ อมูลในเบื้องต้ น
• ใช้ขอ้ มูลที่มีอยู่ หรื อหำจำกแหล่งข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้ว
• ถำมผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสื บเสาะค้ นหาข้ อมูล
• สื บเสำะค้นหำข้อมูลด้วยวิธีกำรที่มำกกว่ำเพียงกำรตั้งคำถำมพื้นฐำน
• สื บเสำะค้นหำข้อมูลจำกผูท้ ี่ใกล้ชิดกับเหตุกำรณ์หรื อเรื่ องรำวมำกที่สุด
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหาข้ อมูลเชิ งลึก
• ตั้งคำถำมเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่องจนได้ที่มำของสถำนกำรณ์ เหตุกำรณ์
ประเด็นปั ญหำ หรื อค้นพบโอกำสที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิงำนต่อไป
• แสวงหำข้อมูลด้วยกำรสอบถำมจำกผูร้ ู ้อื่นเพิม่ เติม ที่ไม่ได้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่ องนั้น
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสื บค้ นข้ อมูลอย่ างเป็ นระบบ
• วำงแผนเก็บข้อมูลอย่ำงเป็ นระบบ ในช่วงเวลำที่กำหนด
• สื บค้นข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่แตกต่ำงจำกกรณี ปกติธรรมดำโดยทัว่ ไป
• ดำเนินกำรวิจยั หรื อมอบหมำยให้ผอู ้ ื่นเก็บข้อมูลจำกหนังสื อพิมพ์ นิตยสำร ระบบสื บค้นโดย
อำศัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อประกอบกำรทำวิจยั
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบการสื บค้ น เพื่อหาข้ อมูลอย่ างต่ อเนื่อง
• วำงระบบกำรสื บค้น รวมทั้งกำรมอบหมำยให้ผอู ้ ื่นสื บค้นข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ทนั เหตุกำรณ์
อย่ำงต่อเนื่ อง

4. ความเข้ าใจองค์ กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
คาจากัดความ : ควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจตำมกฎหมำย และอำนำจที่ไม่เป็ นทำงกำร
ในองค์กรของตนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ให้บรรลุ
เป้ำหมำย รวมทั้งควำมสำมำรถที่จะคำดกำรณ์ได้วำ่ นโยบำยภำครัฐ แนวโน้มทำงกำรเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุกำรณ์ ที่จะเกิดขึ้น จะมีผลต่อองค์กรอย่ำงไร
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อแสดงอย่างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : เข้ าใจโครงสร้ างองค์ กร
• เข้ำใจโครงสร้ำงองค์กร สำยกำรบังคับบัญชำ กฎ ระเบียบ นโยบำย และขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่รำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้ าใจความสั มพันธ์ เชิงอานาจทีไ่ ม่ เป็ นทางการ
• เข้ำใจสัมพันธภำพอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรระหว่ำงบุคคลในองค์กร รับรู ้วำ่ ผูใ้ ดมีอำนำจตัดสิ นใจ
หรื อผูใ้ ดมีอิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจในระดับต่ำงๆ และนำควำมเข้ำใจนี้มำใช้ประโยชน์โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ขององค์กรเป็ นสำคัญ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้ าใจวัฒนธรรมองค์ กร
• เข้ำใจประเพณี ปฏิบตั ิ ค่ำนิยม และวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้ำใจวิธีกำร
สื่ อสำรให้มีประสิ ทธิภำพ เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่รำชกำร
• เข้ำใจข้อจำกัดขององค์กร รู ้วำ่ สิ่ งใดอำจกระทำได้หรื อไม่อำจกระทำให้บรรลุผลได้
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้ าใจความสั มพันธ์ ของผู้มีบทบาทสาคัญในองค์ กร
• รับรู ้ถึงควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจของผูม้ ีบทบำทสำคัญในองค์กร เพื่อประโยชน์ในกำรผลักดัน
ภำรกิจตำมหน้ำที่รับผิดชอบให้เกิดประสิ ทธิ ผล
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้ าใจสาเหตุพืน้ ฐานของพฤติกรรมองค์ กร
• เข้ำใจสำเหตุพ้นื ฐำนของพฤติกรรมองค์กรในหน่วยงำนของตนและของภำครัฐโดยรวม
ตลอดจนปัญหำ และโอกำสที่มีอยู่ และนำควำมเข้ำใจนี้มำขับเคลื่อนกำรปฏิบตั ิงำนในส่ วนที่
ตนดูแลรับผิดชอบอยูอ่ ย่ำงเป็ นระบบ
• เข้ำใจประเด็นปัญหำทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศที่มี
ผลกระทบต่อนโยบำยภำครัฐและภำรกิจขององค์กร เพื่อแปลงวิกฤติเป็ นโอกำส กำหนดจุดยืน
และท่ำทีตำมภำรกิจในหน้ำที่ได้อย่ำงสอดคล้องเหมำะสมโดยมุ่งประโยชน์ของชำติเป็ นสำคัญ

5. การดาเนินการเชิ งรุ ก (Proactiveness)
คาจากัดความ : กำรเล็งเห็นปั ญหำหรื อโอกำสพร้อมทั้งจัดกำรเชิงรุ กกับปั ญหำนั้นโดยอำจไม่มีใครร้องขอ
และอย่ำงไม่ยอ่ ท้อ หรื อใช้โอกำสนั้นให้เกิดประโยชน์ต่องำน ตลอดจนกำรคิดริ เริ่ ม
สร้ำงสรรค์ใหม่ๆ เกี่ยวกับงำนด้วย เพื่อแก้ปัญหำ ป้ องกันปั ญหำ หรื อสร้ำงโอกำสด้วย
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อแสดงอย่างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : เห็นปัญหาหรื อโอกาสระยะสั้ นและลงมือดาเนินการ
• เล็งเห็นปัญหำ อุปสรรค และหำวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้ำ
• เล็งเห็นโอกำสและไม่รีรอที่จะนำโอกำสนั้นมำใช้ประโยชน์ในงำน
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดการปัญหาเฉพาะหน้ าหรื อเหตุวกิ ฤติ
• ลงมือทันทีเมื่อเกิดปั ญหำเฉพำะหน้ำหรื อในเวลำวิกฤติ โดยอำจไม่มีใครร้องขอ และไม่ยอ่ ท้อ
• แก้ไขปั ญหำอย่ำงเร่ งด่วน ในขณะที่คนส่ วนใหญ่จะวิเครำะห์สถำนกำรณ์และรอให้ปัญหำ
คลี่คลำยไปเอง
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเตรียมการล่วงหน้ า เพื่อสร้ างโอกาส หรื อหลีกเลีย่ งปัญหาระยะสั้ น
• คำดกำรณ์และเตรี ยมกำรล่วงหน้ำเพื่อสร้ำงโอกำส หรื อหลีกเลี่ยงปั ญหำที่อำจเกิดขึ้นได้ในระยะสั้น
• ทดลองใช้วธิ ีกำรที่แปลกใหม่ในกำรแก้ไขปั ญหำหรื อสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในวงรำชกำร
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการล่วงหน้ า เพื่อสร้ างโอกาส หรื อหลีกเลีย่ งปัญหาทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ในระยะปานกลาง
• คำดกำรณ์และเตรี ยมกำรล่วงหน้ำเพื่อสร้ำงโอกำส หรื อหลีกเลี่ยงปั ญหำที่อำจเกิดขึ้นได้ในระยะ
ปำนกลำง
• คิดนอกกรอบเพื่อหำวิธีกำรที่แปลกใหม่และสร้ำงสรรค์ในกำรแก้ไขปั ญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ในอนำคต
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการล่วงหน้ า เพื่อสร้ างโอกาส หรื อหลีกเลีย่ งปัญหาทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ในระยะยาว
• คำดกำรณ์และเตรี ยมกำรล่วงหน้ำเพื่อสร้ำงโอกำส หรื อหลีกเลี่ยงปั ญหำที่อำจเกิดขึ้นได้ใน
อนำคต
• สร้ำงบรรยำกำศของกำรคิดริ เริ่ มให้เกิดขึ้นในหน่วยงำนและกระตุน้ ให้เพื่อนร่ วมงำนเสนอ
ควำมคิดใหม่ๆในกำรทำงำน เพื่อแก้ปัญหำหรื อสร้ำงโอกำสในระยะยำว

6. การตรวจสอบความถูกต้ องตามกระบวนงาน (Concern for Order)
คาจากัดความ : ควำมใส่ ใจที่จะปฏิบตั ิงำนให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นควำมชัดเจนของบทบำทหน้ำที่ และ
ลดข้อบกพร่ องที่อำจเกิดจำกสภำพแวดล้อม โดยติดตำม ตรวจสอบกำรทำงำนหรื อข้อมูล
ตลอดจนพัฒนำระบบกำรตรวจสอบเพื่อควำมถูกต้องของกระบวนงำน
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อแสดงอย่างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : ต้ องการความถูกต้ อง ชัดเจนในงาน และรักษากฎ ระเบียบ
• ต้องกำรให้ขอ้ มูล และบทบำทในกำรปฏิบตั ิงำน มีควำมถูกต้อง ชัดเจน
• ดูแลให้เกิดควำมเป็ นระเบียบในสภำพแวดล้อมของกำรทำงำน
• ปฏิบตั ิตำมกฎ ระเบียบ และขั้นตอน ที่กำหนด อย่ำงเคร่ งครัด
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตรวจทานความถูกต้ องของงานทีต่ นรับผิดชอบ
• ตรวจทำนงำนในหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบอย่ำงละเอียด เพื่อควำมถูกต้อง
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และดูแลความถูกต้ องของงานทั้งของตนและผู้อื่นทีอ่ ยู่ในความ
รับผิดชอบของตน
• ตรวจสอบควำมถูกต้องของงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเอง
• ตรวจสอบควำมถูกต้องงำนของผูอ้ ื่น ตำมอำนำจหน้ำที่ที่กำหนดโดยกฎหมำย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจควำมถูกต้องตำมขั้นตอนและกระบวนงำนทั้งของตนเองและผูอ้ ื่น ตำมอำนำจหน้ำที่
• บันทึกรำยละเอียดของกิจกรรมในงำนทั้งของตนเองและของผูอ้ ื่น เพื่อควำมถูกต้องของงำน
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และตรวจสอบความถูกต้ องรวมถึงคุณภาพของข้ อมูลหรื อโครงการ
• ตรวจสอบรำยละเอียดควำมคืบหน้ำของโครงกำรตำมกำหนดเวลำ
• ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภำพของข้อมูล
• สำมำรถระบุขอ้ บกพร่ องหรื อข้อมูลที่หำยไป และเพิ่มเติมให้ครบถ้วนเพื่อควำมถูกต้องของงำน
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้ องของกระบวนงาน
• พัฒนำระบบกำรตรวจสอบ เพื่อควำมถูกต้องตำมขั้นตอน และเพิ่มคุณภำพของข้อมูล

7. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)
คาจากัดความ : ควำมมัน่ ใจในควำมสำมำรถ ศักยภำพ และกำรตัดสิ นใจของตนที่จะปฏิบตั ิงำนให้บรรลุผล
หรื อเลือกวิธีที่มีประสิ ทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำน หรื อแก้ไขปั ญหำให้สำเร็ จลุล่วง
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อแสดงอย่างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1 : ปฏิบัติงานได้ ตามอานาจหน้ าที่โดยไม่ ต้องมีการกากับดูแล
• ปฏิบตั ิงำนได้โดยอำจไม่ตอ้ งมีกำรกำกับดูแลใกล้ชิด
• ตัดสิ นใจเองได้ในภำรกิจภำยใต้ขอบเขตอำนำจหน้ำที่รับผิดชอบของตน
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และปฏิบัติงานในหน้ าทีอ่ ย่างมั่นใจ
• กล้ำตัดสิ นใจเรื่ องที่เห็นว่ำถูกต้องแล้วในหน้ำที่ แม้จะมีผไู ้ ม่เห็นด้วยอยูบ่ ำ้ งก็ตำม
• แสดงออกอย่ำงมัน่ ใจในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่แม้อยูใ่ นสถำนกำรณ์ที่มีควำมไม่แน่นอน
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมั่นใจในความสามารถของตน
• เชื่อมัน่ ในควำมรู ้ควำมสำมำรถ และศักยภำพของตนว่ำจะสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ให้ประสบ
ผลสำเร็ จได้
• แสดงควำมมัน่ ใจอย่ำงเปิ ดเผยในกำรตัดสิ นใจหรื อควำมสำมำรถของตน
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และมั่นใจในการทางานทีท่ ้าทาย
• ชอบงำนที่ทำ้ ทำยควำมสำมำรถ
• แสดงควำมคิดเห็นของตนเมื่อไม่เห็นด้วยกับผูบ้ งั คับบัญชำ หรื อผูม้ ีอำนำจ หรื อในสถำนกำรณ์
ที่ขดั แย้ง
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเต็มใจทางานที่ท้าทายมากและกล้ าแสดงจุดยืนของตน
• เต็มใจและรับอำสำปฏิบตั ิงำนที่ทำ้ ทำย หรื อมีควำมเสี่ ยงสู ง
• กล้ำยืนหยัดเผชิญหน้ำกับผูบ้ งั คับบัญชำหรื อผูม้ ีอำนำจ
• กล้ำแสดงจุดยืนของตนอย่ำงตรงไปตรงมำในประเด็นที่เป็ นสำระสำคัญ

8. ความยืดหยุ่นผ่ อนปรน (Flexibility)
คาจากัดความ : ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว และปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพในสถำนกำรณ์และกลุ่ม
คนที่หลำกหลำย หมำยควำมรวมถึงกำรยอมรับควำมเห็นที่แตกต่ำง และปรับเปลี่ยนวิธีกำร
เมื่อสถำนกำรณ์เปลี่ยนไป
ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อแสดงอย่างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1: มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
• ปรับตัวเข้ำกับสภำพกำรทำงำนที่ยำกลำบำก หรื อไม่เอื้ออำนวยต่อกำรปฏิบตั ิงำน
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอมรับความจาเป็ นทีจ่ ะต้ องปรับเปลีย่ น
• ยอมรับและเข้ำใจควำมเห็นของผูอ้ ื่น
• เต็มใจที่จะเปลี่ยนควำมคิด ทัศนคติ เมื่อได้รับข้อมูลใหม่
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีวจิ ารณญานในการปรับใช้ กฎระเบียบ
• มีวจิ ำรณญำนในกำรปรับใช้กฎระเบียบให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เพื่อผลสำเร็ จของงำนและ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงาน
• ปรับเปลี่ยนวิธีกำรปฏิบตั ิงำน ให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ หรื อบุคคลแต่ยงั คงเป้ ำหมำยเดิมไว้
• ปรับขั้นตอนกำรทำงำน เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภำพของหน่วยงำน
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์
• ปรับแผนงำน เป้ำหมำย หรื อโครงกำร เพื่อให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ
• ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง หรื อกระบวนงำน เป็ นกำรเฉพำะกำล เพื่อให้รับกับสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ

9. ศิลปะการสื่ อสารจูงใจ (Communication & Influencing)
คาจากัดความ : ควำมสำมำรถที่จะสื่ อควำมด้วยกำรเขียน พูด โดยใช้สื่อต่ำงๆ เพื่อให้ผอู ้ ื่นเข้ำใจยอมรับ และ
สนับสนุนควำมคิดของตน
ระดับที่ 0: ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนี้ หรื อแสดงอย่างไม่ ชัดเจน
ระดับที่ 1: นาเสนอข้ อมูล หรื อความเห็นอย่างตรงไปตรงมา
• นำเสนอ ข้อมูล หรื อควำมเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำ โดยยังมิได้ปรับรู ปแบบกำรนำเสนอตำม
ควำมสนใจและระดับของผูฟ้ ัง
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใช้ ความพยายามขั้นต้ นในการจูงใจ
• นำเสนอข้อมูล ควำมเห็น ประเด็น หรื อตัวอย่ำงประกอบที่มีกำรเตรี ยมอย่ำงรอบคอบ เพื่อให้
ผูอ้ ื่นเข้ำใจ ยอมรับ และสนับสนุนควำมคิดของตน
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับรู ปแบบการนาเสนอเพื่อจูงใจ
• ปรับรู ปแบบกำรนำเสนอให้เหมำะสมกับควำมสนใจและระดับของผูฟ้ ัง
• คำดกำรณ์ถึงผลของกำรนำเสนอ และคำนึงถึงภำพลักษณ์ของตนเอง
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใช้ ศิลปะการจูงใจ
• วำงแผนกำรนำเสนอโดยคำดหวังว่ำจะสำมำรถจูงใจให้ผอู ้ ื่นคล้อยตำม
• ปรับแต่ละขั้นตอนของกำรสื่ อสำร นำเสนอ และจูงใจให้เหมำะสมกับผูฟ้ ังแต่ละกลุ่ม หรื อแต่
ละรำย
• คำดกำรณ์และพร้อมที่จะรับมือกับปฏิกิริยำทุกรู ปแบบของผูฟ้ ังที่อำจเกิดขึ้น
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้ กลยุทธ์ ซับซ้ อนในการจูงใจ
• แสวงหำผูส้ นับสนุน เพื่อเป็ นแนวร่ วมในกำรผลักดันแนวคิด แผนงำนโครงกำร ให้สัมฤทธิ์ ผล
• ใช้ควำมรู ้เกี่ยวกับจิตวิทยำมวลชน ให้เป็ นประโยชน์ในกำรสื่ อสำรจูงใจ

