สมรรถนะทางการบริหาร (Manageral Competency) 10 ด้าน
การประเมินสมรรถนะ

น้าหนัก

คะแนนเต็ม

1. สภาวะผู้นา

0.10

4.29

2. วิสัยทัศน์

0.10

4.29

3. การวางกลยุทธภาครัฐ

0.05

2.14

4. ศักยภาพเพือ่ นาการปรับเปลี่ยน

0.05

2.14

5. การควบคุมตนเอง

0.05

2.14

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

0.05

2.14

7. การสั่งการตามอานาจหน้าที่

0.10

4.29

8. การมองภาพองค์รวม

0.10

4.29

9. การดาเนินการเชิงรุก

0.05

2.14

10. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ

0.05

2.14

คะแนนรวม (ร้อยละ 30)

0.70

30.00

การประเมิน ผู้บังคับบัญชา
ตนเอง (ระดับ) ประเมิน (ระดับ)

คะแนนทีไ่ ด้

(๒) สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)
๑. สภาวะผู้นา : ความสามารถ หรือความตังใจที่จะรับบทในการเป็นผู้นาของกลุ่ม กาหนดทิศทาง เป้าหมายวิธีการ
ทางาน ให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ
ระดับที่
๐
๑

๒

๓

๔

๕

คาอธิบาย
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ดาเนินการประชุมได้ดีและคอยแจ้งข่าวสารความเป็นไปโดยตลอด
 ดาเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบ วาระ วัตถุประสงค์ และเวลา ตลอดจนมอบหมายงาน ให้แก่
บุคคลในกลุม่ ได้
 แจ้งข่าวสารให้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยู่เสมอ แม้ไม่ได้ถูกกาหนดให้ ต้องกระทา
 อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจให้ผท
ู้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และเป็นผู้นาในการทางานของกลุ่มและใช้อานาจอย่างยุติธรรม
 ส่งเสริมและกระทาการเพื่อให้กลุม
่ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 กาหนดเป้าหมาย ทิศทางที่ชัดเจน จัดกลุ่มงานและเลือกคนให้เหมาะกับงาน หรือกาหนดวิธีการที่
จะทาให้กลุ่มทางานได้ดีขึ้น
 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบต
ั ิงาน
 ปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมด้วยความยุติธรรม
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และให้การดูแลและช่วยเหลือทีมงาน
 เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือทีมงาน
 ปกป้องทีมงานและชื่อเสียงของส่วนราชการ
 จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลที่สาคัญมาให้ทม
ี งาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และประพฤติตนสมกับเป็นผู้นา
 กาหนดธรรมเนียมปฏิบต
ั ิประจากลุ่มและประพฤติตนอยู่ในกรอบของธรรมเนียมปฏิบตั ินั้น
 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และนาทีมงานให้ก้าวไปสู่พันธกิจระยะยาวขององค์กร
 สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัตภ
ิ ารกิจให้สาเร็จ ลุล่วง
 เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีวส
ิ ัยทัศน์ในการสร้างกลยุทธ์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น

๒. วิสัยทัศน์ : ความสามารถในการกาหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายการทางานที่ชัดเจนและความสามารถในการ
สร้างความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์
ระดับที่
๐
๑

คาอธิบาย
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
 รู้ เข้าใจและสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่างานที่ทาอยู่นั้นเกี่ยวข้องหรือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของ
ส่วนราชการอย่างไร

๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และช่วยทาให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
 อธิบายให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์และเป้าหมายการทางานของหน่วยงานภายใต้ภาพรวมของส่วน
ราชการได้
 แลกเปลีย
่ นข้อมูลรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อประกอบการกาหนดวิสัยทัศน์

๓

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
 โน้มน้าวให้สมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะปฏิบต
ั ิหน้าที่ราชการเพื่อตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์
 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่สมาชิกในทีมถึงแนวทางในการทางานโดยยึดถือวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ของ
องค์กรเป็นสาคัญ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และกาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
 ริเริม
่ และกาหนดนโยบายใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อการนาวิสยั ทัศน์ไปสู่ความสาเร็จ

๔
๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และกาหนดวิสัยทัศน์ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระดับประเทศ
 กาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทิศทางในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการเพื่อให้บรรลุวส
ิ ัยทัศน์ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระดับประเทศ
 คาดการณ์ได้ว่าประเทศจะได้รับผลกระทบอย่างไรจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

๓. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ : ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบายภาครัฐและสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการกาหนด กล
ยุทธ์ของส่วนราชการได้
ระดับที่
๐
๑

๒

๓

๔

๕

คาอธิบาย
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
รู้และเข้าใจนโยบายรวมทังภาคกิจภาครัฐว่ามีความเกี่ยวโยงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานอย่างไร
 เข้าใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของภาครัฐและส่วนราชการ ว่าสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับภารกิจของ
หน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอย่างไร
 สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหน่วยงานได้
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และนาประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ได้
 ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการกาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ภาครัฐได้
 ใช้ความรู้ความเข้าใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไปได้
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และนาทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนมาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์
 ประยุกต์ใช้ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซ้อน ในการคิดและพัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ตนดูแล
รับผิดชอบ
 ประยุกต์แนวทางปฏิบัติที่ประสบความสาเร็จ (Best Practice) หรือผลการวิจัยต่างๆ มากาหนด แผนงาน
เชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และ กาหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน
 ประเมินและสังเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภายในประเทศ
หรือของโลกโดยมองภาพในลักษณะองค์รวม เพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ภาครัฐหรือส่วนราชการ
 คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต และกาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเพือ
่ ให้
บรรลุพันธกิจของส่วนราชการ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ภาครัฐ
 ริเริม
่ สร้างสรรค์ และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ในการกาหนดกลยุทธ์ภาครัฐ

๔. ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน : ความสามารถในการกระตุ้น หรือผลักดันหน่วยงานไปสู่การปรับเปลี่ยนที่เป็น
ประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และดาเนินการให้การปรับเปลี่ยนนันเกิดขึนจริง
ระดับที่
๐
๑

คาอธิบาย
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
เห็นความจาเป็นของการปรับเปลี่ยน

๒

เห็นความจาเป็นของการปรับเปลีย่ น และปรับพฤติกรรมหรือแผนการทางานให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
 เข้าใจและยอมรับถึงความจาเป็นของการปรับเปลี่ยน และเรียนรู้เพื่อให้สามารถปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงนั้นได้
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสามารถทาให้ผู้อื่นเข้าใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึน

๓

ช่วยเหลือให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความจาเป็นและประโยชน์ของการเปลีย่ นแปลงนั้น
 สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการและมีส่วนร่วมในการ
ปรับเปลีย่ นดังกล่าว
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสาคัญของการปรับเปลีย่ น

๔

กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสาคัญของการปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ
 เปรียบเทียบให้เห็นว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปนั้นแตกต่างกันในสาระสาคัญ
อย่างไร
 สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ยงั ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และวางแผนงานที่ดีเพื่อรับการปรับเปลี่ยนในองค์กร

๕

วางแผนอย่างเป็นระบบและชี้ให้เห็นประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน
 เตรียมแผน และติดตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ












ผลักดันให้การปรับเปลีย่ นสามารถดาเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จ
สร้างขวัญกาลังใจ และความเชื่อมัน่ ในการขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. การควบคุมตนเอง : ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์ที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือ
เผชิญหน้าความไม่เป็นมิตร หรือต้องทางานภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลันเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่
ก่อความเครียดอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่
๐
๑

คาอธิบาย
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์

๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และควบคุมอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

๓

รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและควบคุมได้อย่างเหมาะสม โดยอาจหลีกเลีย่ งจากสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการ
เกิดความรุนแรงขึ้นหรืออาจเปลี่ยนหัวข้อสนทนา หรือหยุดพักชั่วคราวเพื่อสงบสติอารมณ์
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถใช้ถ้อยทีวาจาหรือปฏิบตั ิงานต่อไปได้อย่างสงบ แม้จะอยู่ในภาวะที่ถูกยั่วยุ

๔

รู้สึกได้ถึงความรุนแรงทางอารมณ์ในระหว่างการสนทนา หรือการปฏิบัติงาน เช่น ความโกรธความ
ผิดหวัง หรือความกดดัน แต่ไม่แสดงออกแม้จะถูกยั่วยุ โดยยังคงสามารถปฏิบตั ิงานต่อไปได้อย่างสงบ
 สามารถเลือกใช้วิธีการแสดงออกที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลในเชิงลบทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และจัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕

สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะกดดันทางอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ประยุกต์ใช้วิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดการกับความเครียดและความกดดันทางอารมณ์
ที่คาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้น
 บริหารจัดการอารมณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเครียดของตนเองหรือผู้ร่วมงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเอาชนะอารมณ์ด้วยความเข้าใจ











ระงับอารมณ์รุนแรง ด้วยการพยายามทาความเข้าใจและแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา รวมทั้งบริบทและ
ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ
ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากก็ยังสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ รวมถึงทาให้คนอื่น ๆ มีอารมณ์ที่
สงบลงได

๖. การสอนงานและการมอบหมายงาน : ความตังใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาวจนถึงระดับ
ที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้นันมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
ตนได้
ระดับที่
๐
๑

คาอธิบาย
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
สอนงานหรือให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน

๒

สอนงานด้วยการให้คาแนะนาอย่างละเอียด หรือด้วยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน
 ชี้แนะแหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และตั้งใจพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพ

๓

สามารถให้คาปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาหรือส่งเสริมข้อดีและปรับปรุงข้อด้อยให้ลดลง
 ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และวางแผนเพื่อให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถในการทางาน

๔

วางแผนในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 มอบหมายงานที่เหมาะสม รวมทั้งให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะได้รบ
ั การฝึกอบรม หรือพัฒนาอย่าง
สม่าเสมอเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบางเรื่องเพื่อให้มีโอกาสริเริ่มสิ่ง
ใหม่ๆ หรือบริหารจัดการด้วยตนเอง
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา

๕

สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เป็นปัจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา
 สามารถเข้าใจถึงสาเหตุแห่งพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อนามาเป็นปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และทาให้ส่วนราชการมีระบบการสอนงานและการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ













สร้าง และสนับสนุนให้มีการสอนงานและมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบในส่วน
ราชการ
สร้างและสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในส่วนราชการ

๗. การสั่งการตามอานาจหน้าที่ : การกากับดูแลให้ผู้อื่นปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยอาศัยอานาจ
ตามกฎหมาย หรือตามตาแหน่งหน้าที่ การกากับดูแลนี หมายรวมถึงการออกคาสั่งโดยปกติทั่วไปจนถึงการใช้
อานาจตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน
ระดับที่
๐
๑

คาอธิบาย
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
สั่งให้กระทาการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

๒

สั่งให้กระทาการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
 มอบหมายงานในรายละเอียดบางส่วนให้ผู้อื่นดาเนินการแทนได้ เพื่อให้ตนเองปฏิบัติงานตามตาแหน่ง
หน้าที่ได้มากขึ้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และกาหนดขอบเขตข้อจากัดในการกระทาการใด ๆ

๓

ปฏิเสธคาขอของผู้อื่น ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
 กาหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้เป็นมาตรฐาน
 สร้างเงื่อนไขเพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายหรือระเบียบ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสัง่ ให้ปรับมาตรฐาน หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึน

๔

กาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้แตกต่าง หรือสูงขึ้น
 สั่งให้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และติดตามควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ







ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลให้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบข้อบังคับ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และดาเนินการในกรณีที่มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือขัดต่อกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ



๕





ใช้วิธีเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาในกรณีที่มีปญ
ั หา หรือมีการปฏิบัติทไี่ ม่เป็นไปตามมาตรฐาน
หรือขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๘. การมองภาพองค์รวม : การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวมจนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ อันเป็น
ผลมาจากการสรุปรูปแบบ ประยุกต์แนวทางต่าง ๆ จากสถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ
ระดับที่
๐
๑

คาอธิบาย
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ใช้กฎพื้นฐานทั่วไป

๒

ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์ หรือสามัญสานึกในการระบุประเด็นปัญหา หรือแก้ปัญหาในงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และประยุกต์ใช้ประสบการณ์

๓

ระบุถึงความเชื่อมโยงของข้อมูล แนวโน้มและความไม่ครบถ้วนของข้อมูลได้
 ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการระบุประเด็นปัญหาหรือแก้ปัญหาในงานได้
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อน

๔

ประยุกต์ใช้ทฤษฎี แนวคิดที่ซับซ้อน หรือแนวโน้มในอดีตในการระบุหรือแก้ปัญหาตาม สถานการณ์ แม้ใน
บางกรณี แนวคิดที่นามาใช้กับสถานการณ์อาจไม่มีสิ่งบ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และอธิบายข้อมูล หรือสถานการณ์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย

๕

สามารถอธิบายความคิด หรือสถานการณ์ที่ซับซ้อนให้ง่ายและสามารถเข้าใจได้
 สามารถสังเคราะห์ข้อมูล สรุปแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ ที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้โดยง่าย และเป็นประโยชน์
ต่องาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และคิดริเริม่ สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่











ริเริม่ สร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น รวมถึงสามารถนาเสนอรูปแบบ วิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่ซึ่งอาจไม่เคย
ปรากฏมาก่อน

๙. การดาเนินการเชิงรุก : การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทังลงมือจัดการกับปัญหานัน ๆ หรือใช้โอกาสที่เกิดขึน
ให้เป็นประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่
ระดับที่
๐
๑

คาอธิบาย
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
เห็นปัญหาหรือโอกาสระยะสันและลงมือดาเนินการ

๒

เล็งเห็นปัญหา อุปสรรค และหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า
 เล็งเห็นโอกาสและไม่รร
ี อที่จะนาโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุวิกฤติ

๓

ลงมือทันทีเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าหรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไม่มใี ครร้องขอ และไม่ย่อท้อ
 แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในขณะที่คนส่วนใหญ่จะวิเคราะห์สถานการณ์ และรอให้ปญ
ั หาคลี่คลายไปเอง
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาระยะสัน





คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลีย่ งปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะสั้น
 ทดลองใช้วิธีการที่แปลกใหม่ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในวงราชการ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึนในระยะ
ปานกลาง


๔

คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลีย่ งปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะปานกลาง
 คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหม่ และสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึนในระยะ
ยาว


๕




คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลีย่ งปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
สร้างบรรยากาศของการคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานเสนอความคิดใหม่ๆ
ในการทางาน เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสในระยะยาว

๑๐. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ : ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอานาจตามกฎหมาย และ
อานาจที่ไม่เป็นทางการ ในองค์กรของตนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมทังความสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่านโยบายภาครัฐ แนวโน้มทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึน จะมีผลต่อองค์กรอย่างไร
ระดับที่
๐
๑

คาอธิบาย
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
เข้าใจโครงสร้างองค์กร

๒

เข้าใจโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ไม่เป็นทางการ

๓

เข้าใจสัมพันธภาพอย่างไม่เป็นทางการระหว่างบุคคลในองค์กร รับรูว้ ่าผู้ใดมีอานาจตัดสินใจหรือผู้ใดมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ และนาความเข้าใจนี้มาใช้ประโยชน์โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
เป็นสาคัญ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร

๔

เข้าใจประเพณีปฏิบตั ิ ค่านิยม และวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าใจวิธีการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ
 เข้าใจข้อจากัดขององค์กร รู้ว่าสิ่งใดอาจกระทาได้หรือไม่อาจกระทาให้บรรลุผลได้
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และเข้าใจความสัมพันธ์ของผู้มีบทบาทสาคัญในองค์กร

๕

รับรู้ถึงความสัมพันธ์เชิงอานาจของผู้มีบทบาทสาคัญในองค์กร เพื่อประโยชน์ในการผลักดันภารกิจตาม
หน้าที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิผล
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเข้าใจสาเหตุพืนฐานของพฤติกรรมองค์กร













เข้าใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองค์กรในหน่วยงานของตนและของภาครัฐโดยรวม ตลอดจนปัญหา
และโอกาสที่มีอยู่ และนาความเข้าใจนี้มาขับเคลื่อนการปฏิบตั ิงานในส่วนที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่อย่าง
เป็นระบบ
เข้าใจประเด็นปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มผี ลกระทบต่อ
นโยบายภาครัฐและภารกิจขององค์กร เพื่อแปลงวิกฤติเป็นโอกาส กาหนดจุดยืน และท่าที ตามภารกิจใน
หน้าที่ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมโดยมุ่งประโยชน์ของชาติเป็นสาคัญ

