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สมรรถนะหลัก (Competency)  
ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจาง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 

ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี 5 สมรรถนะ แตละสมรรถนะมี 6 ระดับ 
คําจํากัดความ มีจิตส ำนึกควำมเปนพนักงำนสวนทองถิ่นและสำมำรถน ำไปใชหลักในกำรท ำงำน ตลอดจนสง   เสริม

ใหเกิดเปนแนวคิดหรือคำนิยมใหแกผูรวมงำนและผูเกี่ยวของ 
การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation –ACH) 

คําจํากัดความ ควำมตั้งใจ และควำมขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงำนเพ่ือใหไดผลงำนตำมเปำหมำยและ มำตรฐำนที่องคกร
ก ำหนดไวอยำงดีที่สุด อีกท้ังหมำยควำมรวมถึงควำมมุงมั่นในกำร ปรับปรุงพัฒนำผลงำนและ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนใหมีคุณภำพและประสิทธิภำพสูงสุดอยู เสมอ 

ระดับ คําอธิบาย 
0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน 
1 แสดงความพากเพียรพยายาม และตั้งใจทํางานไดดี  

- มีควำมมำนะอดทน ขยันหมั่นเพียรในกำรท ำงำน และตรงตอเวลำ  
- มีควำมรับผิดชอบในงำน สำมำรถสงงำนไดตำมก ำหนดเวลำ  
- ตั้งใจ และพำกเพียรพยำยำมท ำงำนในหนำที่และในสวนของตนใหดีตำมที่ไดรับ มอบหมำย  
- แสดงควำมประสงคหรือขอคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนำของตนใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

2 แสดงมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทํางานไดผลงานตามเปาหมายท่ีวางไว หรือ ตามมาตรฐาน
ขององคกร  
- ท ำงำนไดผลงำนตำมเปำหมำยที่ผูบังคับบัญชำก ำหนด หรือเปำหมำยของหนวยงำน ที่รับผิดชอบ  
- มีควำมละเอียดรอบคอบเอำใจใส ตรวจตรำควำมถูกตองของงำน เพ่ือใหไดงำนที่มี คุณภำพ  
- ก ำหนดมำตรฐำน หรือเปำหมำยในกำรท ำงำนเพ่ือใหไดผลงำนที่ดีตำมำตรฐำนของ องคกร  
- หมั่นติดตำมผลงำน และประเมินผลงำนของตนเพ่ือใหไดงำนที่มีคุณภำพตำม มำตรฐำนขององคกร  
- คิดหำวิธีกำรใหม ๆ ในกำรปรับปรุงงำนของตนใหมีคุณภำพและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น อยูเสมอ 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อพัฒนาผลงานใหโดดเดนเกนิกวาเปา
หมายมาตรฐานที่องคกรกําหนด  
- ปรับปรุงวิธีกำรที่ท ำใหท ำงำนไดดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภำพดีขึ้น หรือมีประสิทธิภำพ มำกขึ้น  
- ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบ และวีกำรท ำงำนใหมีคุณภำพ เพ่ือใหไดผลงำนที่ โดดเดนและ
เกินกวำเปำหมำยที่องคกรก ำหนดไว  
- เสนอหรือทดลองวิธีกำรท ำงำนแบบใหมที่มีประสิทธิภำพมำกกวำเดิมเพ่ือใหได ผลงำนตำมท่ีก ำหนด
ไว 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และอุตสาหะมานะบากบั่นเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ทาทาย หรือได
ผลงานที่โดดเดน และแตกตางอยางไมเคยมีใครทําไดมากอน  
- บรรลุเปำหมำยที่ทำทำยในงำนที่ยำกหรือไมเคยมีใครท ำไดมำกอน โดยใชวิธีกำร พัฒนำระบบ ประ
ยุกต และบริหำรจัดกำร เพื่อใหไดผลงำนที่โดดเดน และแตกตำง อยำงที่ไมเคยมีผูใดในองคกรกระท ำ
ไดมำกอน - ก ำหนดเปำหมำยที่ทำทำย และเปนไปไดยำก เพ่ือท ำใหไดผลงำนที่ดีกวำเดิมอยำง เห็นได
ชัด  
- ท ำกำรพัฒนำระบบ ขั้นตอน วิธีกำรท ำงำน เพื่อใหไดผลงำนที่โดดเดน และแตกตำง ไมเคยมีใครท ำ
ไดมำกอน  
- ท ำกำรพัฒนำระบบ ขั้นตอน วิธีกำรท ำงำน เพื่อใหไดผลงำนที่โดดเดน และแตกตำง ไมเคยมีใครท ำ
ไดมำกอน 

 



สมรรถนะหลัก (Competency)  
ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจาง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 

ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี 5 สมรรถนะ แตละสมรรถนะมี 6 ระดับ 
การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation –ACH) 

ระดับ คําอธิบาย 
5 แสดงมรรถนะระดับที่ 4 และวิเคราะหผลไดและผลเสีย และสามารถตัดสินใจได แม จะมีความ

เสี่ยง เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย  
- ตัดสินใจได โดยมีกำรค ำนวณผลไดผลเสียอยำงชัดเจน และด ำเนินกำร เพ่ือให องคกรและประชำชน
ไดประโยชนสูงสุด  
- วิเครำะหและค ำนวณผลไดผลเสีย และควำมคุมคำ รวมทั้งกลำคิด กลำท ำ และกลำ เสี่ยงโดยอำศัย
วิสัยทัศน ประสบกำรณและกำรบริหำรในเชิงกลยุทธ เพ่ือเปำหมำย และประโยชนส ำคัญขององคกร 

ความซ่ือสัตยตอสายอาชีพ (Integrity – ING) 
คําจํากัดความ กำรครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมำะสมทั้งตำมหลักกฎหมำยและคุณธรรม จริยธรรม 

ตลอดจนหลักแนวทำงในวิชำชีพของตนโดยมุงประโยชนของประชำชน สังคมประเทศชำติมำกกวำประ
โยชนสวนตน เพ่ือเปนก ำลังส ำคัญในกำรสนับสนุน ผลักดันใหภำรกิจหลักขององคกรบรรลุเปำหมำยที่
ก ำหนดไว 

ระดับ คําอธิบาย 
0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน 
1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตองตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและระดับวินัย  

- ปฏิบัติหนำที่ดวยควำมถูกตองตำมหลักกฎหมำย จริยธรรม และระเบียบวินัยที่ หนวยงำน และองคกร
ก ำหนดไว  
- มีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติตนในหนำที่ควำมรับผิดชอบ / ต ำแหนงงำนของตนให ถูกตองตำมกฎระเบียบ 
ขอบังคับ มำตรฐำนของหนวยงำนและองคกร  
- มีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติตนในหนำที่ควำมรับผิดชอบ / ต ำแหนงงำนของตนให ถูกตองตำมกฎระเบียบ 
ขอบังคับ มำตรฐำนของหนวยงำนและองคกร 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีสัจจะเชื่อได  
- มีสัจจะเชื่อถือได และรักษำวำจำ พูดยำองไรท ำอยำงนั้น ไมบิดเบือนอำงขอยกเวนให ตนเอง  
- เปนคนตรงไปตรงมำ กลำพูด และกลำแสดงควำมคิดเห็นอยำงตรงไปตรงมำ เพื่อให เกิดควำมถูกตอง
ในกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนและองคกร 

3 แสดงสมรรถนะท่ี 2 และยึดม่ันและแนวแนในจรรยาบรรณ หลักคุณธรรม ยุติธรรม และปฏิบัติตน
กับผอ่ืูนอยางเทาเทียมกัน  
- ยึดมั่นในหลักกำรและจรรยำบรรณของวิชำชีพ ไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือ ผลประโยชนสวนตน - ยึด
มั่นและมีควำมแนวแนใจหลักกำร คุณธรรม และประพฤติปฏิบัติตนกับผูอ่ืนอยำง เสมอภำค และเท
ำเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติกับผูอ่ืน  
- ยึดหลักควำมยุติธรรม และควำมเปนธรรมเปนที่ตั้ง แมตองกระทบกับบุคคลที่มี อ ำนำจหนำที่ท่ีสูงกวำ 

 

 

 



สมรรถนะหลัก (Competency)  
ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจาง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 

ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี 5 สมรรถนะ แตละสมรรถนะมี 6 ระดับ 
ความซ่ือสัตยตอสายอาชีพ (Integrity – ING) 

ระดับ คําอธิบาย 
4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และธํารงความถูกตองเพื่อองคกร  

- ธ ำรงควำมถูกตอง ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงขององคกรแมใน สถำนกำรณที่อำจสรำง
ควำมล ำบำกใจให  
- ตัดสินใจในหนำที่ หรือปฏิบัติงำนดวยควำมถูกตอง โปรงใส ซื่อสัตยสุจริต แมผลของ กำรปฏิบัติอำจ
สรำงศัตรูหรือกอควำมไมพึงพอใจใหแกผูที่เก่ียวของหรือเสียประโยชน  
- เสียสละควำมสุขสบำย ประโยชนสวนตน ตลอดจนควำมพึงพอใจสวนตนหรือของ ครอบครัว โดยมุ
งใหภำรกิจในหนำที่สัมฤทธิ์ผลและเนนประโยชนขององคกรเปนที่ตั้ง 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และอุทิศตนเพื่อองคกร และประเทศชาติ  
- อุทิศตน ธ ำรงควำมถูกตอง และยนืหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงขององคกร หรือ ประเทศชำติ
แมในสถำนกำรณที่อำจสรำงควำมล ำบำกใจให หรือแมในสถำนกำรณที่อำจ เสี่ยงตอควำมม่ันคงในต ำ
แหนงหนำที่กำรงำน หรืออำจเลี่ยงภัยตอชีวิต  
- ไมประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือฉอฉลหรือเอำประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งทั้งในเชิงวิสัยทัศน กล ยุทธ และ
นโยบำยขององคกร โดยมุงเนนประโยชนสวนรวมเพ่ือองคกรประชำชน และ ประเทศชำติเปนส ำคัญ 

ความเขาใจในองคกรและระบบงาน (Organization and process Understanding –OPU) 
ค ำจ ำกัดควำม ควำมเขำใจและสำมำรถประยุกตใชควำมสัมพันธเชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ กระบวนกำร ท ำงำน 

และมำตรฐำนกำรท ำงำนของตนและของหนวยงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือประโยชนในกำร ปฏิบัติหน
ำที่ใหบรรลุผล ควำมเขำใจนี้รวมถึงควำมสำมำรถในกำรมองภำพใหญ (big Picture) และกำรคำดกำ
รณเพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งตำง ๆ ตอระบบและกระบวนกำร ท ำงำน 

0 ไมแสดงสมรรถนะดำนนี้อยำงชัดเจน 
1 เขาใจเทคโนโลยี ระบบกระบวนการทํางานและมาตรฐานในงานของตน  

- เขำใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนกำรท ำงำนและมำตรฐำนในงำนที่ตนสังกัดอยู รวมทั้งกฎระเบียบ 
ตลอดจนขั้นตอนกระบวนกำรปฏิบัติงำนตำง ๆ และน ำควำมเขำใจนี้มำใชในกำรปฏิบัติงำน ติดตอ 
ประสำนงำน หรือรำยงำนผล ฯลฯ ในหนำที่ไดถูกตอง 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และเขาใจความสัมพันธเชื่อมโยงของระบบกระบวนการทํางานของตน 
กับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่ติดตอยางชัดเจน  
- เขำใจและเชื่อมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนกำรท ำงำน ขั้นตอนกระบวนกำรปฏิบัติงำนตำง ๆ ของ 
ตนกับหนวยงำนอื่นที่ติดตอดวยอยำงถูกตอง รวมถึงน ำควำมเขำใจนี้มำใชเพ่ือใหกำรท ำงำนระหวำงกัน 
เปนไปอยำงมีประสิทธิภำพและสอดรับกันสูงสุด 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถมองภาพรวมแลวปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบใหมี 
ประสิทธิภาพขึ้น  
- เขำใจขอจ ำกัดของเทคนิค ระบบหรือกระบวนกำรท ำงำนของตนหรือหนวยงำนอื่น ๆ ที่ติดตอ 
ดวย และรวูำสิ่งใดที่ควรกระท ำเพ่ือปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบใหสำมำรถท ำงำนไดอยำงมี
ประสิทธิภำพ สูงขึ้นได  
- เมื่อเจอสถำนกำรณที่แตกตำงจำกเดิมสำมำรถใชควำมเขำใจผลตอเนื่องและควำมสัมพันธเชื่อมโยง
ของ ระบบและกระบวนกำรท ำงำน เพ่ือน ำมำแกไขปญหำไดอยำงเหมำะสมทันเวลำ 

 



สมรรถนะหลัก (Competency)  
ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจาง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 

ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี 5 สมรรถนะ แตละสมรรถนะมี 6 ระดับ 
ความเขาใจในองคกรและระบบงาน (Organization and process Understanding –OPU) 

ระดับ คําอธิบาย 
4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และเขาใจกระแสภายนอกกับผลกระทบโดยรวมตอเทคโนโลยี ระบบหรือ 

กระบวนการทํางานของหนวยงาน  
- เขำใจกระแสหรือสถำนกำรณภำยนอก (เชนนโยบำยกำรเมืองและกำรปกครองในภำพรวม ทิศทำง 
ของภำครัฐ เศรษฐกิจ และสังคม เปนตน) และสำมำรถน ำควำมเขำใจนั้นมำเตรียมรับมือหรือ 
ด ำเนินกำรกำรเปลี่ยนแปลงไดอยำงเหมำะสมและเกิดประโยชนสูงสุด  
- ศึกษำเรียนรูควำมส ำเร็จหรือควำมผิดพลำดของระบบหรือกระบวนกำรกำรท ำงำนที่เก่ียวของและ 
น ำมำปรับใชกับกำรท ำงำนของหนวยงำนอยำงเหมำะสม 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และเขาใจความตองการที่แทจริงขององคกร  
- เขำใจสถำนะของระบบเทคโนโลยี และกระบวนกำรกำรท ำงำนขององคกรอยำงถองแท จนสำมำรถ 
ก ำหนดควำมตองกำรหรือด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงในภำพรวมเพ่ือใหองคกรเติบโตอยำงยั่งยืน  
- เขำใจและสำมำรถระบุจุดยืนและควำมสำมำรถในกำรพัฒนำในเชิงระบบ เทคโนโลยี กระบวนกำร 
ท ำงำนหรือมำตรฐำนกำรท ำงำนในเชิงบูรณำกำรระบบ ขององคกร 

การบริการเปนเลิศ (Service Mind – SERV) 
ค ำจ ำกัดควำม กำรใหบริกำรที่ดีแกผูรับบริกำร หรือประชำชนดวยควำมใสใจในควำมตองกำรที่ แทจริงของผูรับบริกำร 

หรือประชำชน อีกทั้งโดยมุงประโยชนและควำมพึงพอใจของ ผูรับบริกำร หรือประชำชน 
0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน 
1 แสดงความเต็มใจในการใหบริการ มีอัธยาศัยไมตรีอันดี และใหบริการที่ผูรับบริการ ตองการได  

- ใหบริกำรดวยควำมยิ้มแยมแจมใส เปนมิตร เต็มใจตอนรับ และสรำงควำม ประทับใจอันดีแกผูรับ
บริกำร หรือประชำชน 
- ติดตอสื่อสำร ตอบขอซักถำม รำยงำนควำมคืบหนำและใหขอมูลที่เปนประโยชนแก ผูรับบริกำร หรือ
ประชำชน เมื่อมีค ำถำมหรือขอสงสัย  
- ใหค ำแนะน ำ และคอยติดตำมเรื่อง เมื่อผูรับบริกำรหรือประชำชนมีค ำถำม ขอ เรียกรองที่เก่ียวกับ
ภำรกิจของหนวยงำน  
- แจงใหผูรับบริกำรหรือประชำชนทรำบควำมคืบหนำในกำรด ำเนินเรื่อง หรือขั้นตอน งำนตำง ๆ ที่ให
บริกำรอยู  
- ประสำนงำนภำยในหนวยงำน และกับหนวยงำนที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูรับบริกำรหรือ ประชำชนไดรับ
บริกำรที่ตอเนื่องและรวดเร็ว 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และเต็มใจชวยเหลือ และแกปญหาใหกับผูบริการได  
- รับเปนธุระ ชวยแกปญหำหรือหำแนวทำงแกไขปญหำที่เกิดแกผูรับบริกำรอยำง รวดเร็ว เต็มใจ ไมบำ
ยเบี่ยง ไมแกตัว หรือปดภำระ  
- คอยดูแลใหผูรับบริกำรไดรับควำมพึงพอใจ และน ำขอขัดของใด ๆ ในกำรใหบริกำร (ถำมี) ไป
พัฒนำกำรใหบริกำรใหดียิ่งขึ้น  
- อ ำนวยควำมสะดวก ใหบริกำรดวยควำมเต็มใจ ด ำเนินกำรตำง ๆ ใหลูกคำไดรับ ควำมพึงพอใจเต็มที่ 

 
 



สมรรถนะหลัก (Competency)  
ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจาง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 

ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี 5 สมรรถนะ แตละสมรรถนะมี 6 ระดับ 
ความเขาใจในองคกรและระบบงาน (Organization and process Understanding –OPU) 

ระดับ คําอธิบาย 
3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และใหบริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไปของ ผูรับบริการ  

- ใหเวลำแกผูรับบริกำร โดยเฉพำะเมื่อผูรับบริกำรประสบควำมยำกล ำบำก เชนให เวลำและควำม
พยำยำมพิเศษในกำรใหบริกำร เพ่ือชวยผูรับบริกำรแกปญหำ  
- คอยใหขอมูล ขำวสำร ควำมรูเกี่ยวขอกับงำนที่ก ำลังใหบริกำรอยู ซ่ึงเปนประโยชน แกผูรับบริกำร  
แมวำผูรับบริกำรจะไมไดถำมถึง หรือไมทรำบมำกอน  
- เสียสละเวลำสวนตน อำสำใหควำมชวยเหลือเปนพิเศษเม่ือผูรับบริกำรหรือ ประชำชนเผชิญปญหำ
หรือควำมยำกล ำบำก 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถเขาใจและใหบริการที่ตรงตามความตองการที่ แทจริงของผู
รับบริหารได  
- เขำใจควำมจ ำเปนและควำมตองกำรที่แทจริงของผูรับบริกำร หรือประชำชนแมในกรณีที่ผูรับบริกำร 
หรือประชำชนอำจจะยังไมไดค ำนึงถึงหรือไมเคยขอควำม ชวยเหลือมำกอน และน ำเสนอบริกำรที่เป
นประโยชนไดตรงตำมควำมตองกำรนั้น ๆ ได อยำงแทจริง  
- ใหค ำแนะน ำที่เปนประโยชนแกผูรับบริกำร หรือประชำชน เพ่ือตอบสนองควำมจ ำเปน หรือควำมตอง
กำรที่แทจริงของผูรับบริกำร หรือประชำชนได 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และมองการณไกล และสามารถใหบริการทีเปนประโยชน อยางแทจริง
และยั่งยืนใหกับผูรับบริการ  
- เล็งเห็นผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูรับบริกำรในระยะยำว และสำมำรถเปลี่ยนแปลงวิธี หรือขั้นตอน
กำรใหบริกำร เพ่ือใหผูรับบริกำรไดประโยชนสูงสุด  
- สำมำรถใหควำมเห็นสวนตัวที่อำจแตกตำงไปจำกวิธีกำร หรือขั้นตอนที่ผูรับบริกำร ตองกำร เพ่ือให
สอดคลองกับควำมจ ำเปน ปญหำ โอกำส ฯลฯ เพื่อเปนประโยชนอยำง แทจริงหรือในระยะยำวแกผูรับ
บริกำร  
- น ำเสนอบริกำรดวยควำมเขำใจอยำงถองแท เพ่ือรักษำผลประโยชนอันยั่งยืนหรือ ผลประโยชนระยะ
ยำวใหแกผูรับบริกำร หรือประชำชน 

การทํางานเปนทีม (Teamwork – TW) 
ค ำจ ำกัดควำม กำรมีจิตส ำนึกในควำมสมำนฉันท ควำมรวมแรงรวมใจกันปฏิบัติหนำที่ในฐำนะเปน สวนหนึ่งของทีม 

เพ่ือใหทีมงำน กลุม หรือหมูคณะนั้น ๆ บรรลุเปำหมำยรวมกันได อยำงดีที่สุด 
ระดับ คําอธิบาย 

0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน 
1 รบูทบาทหนาที่ของตน และทําหนาที่ของตนในทีมใหสําเร็จ  

- ท ำงำนในสวนที่ตนไดรับมอบหมำยไดส ำเร็จ และสนับสนุนกำรตัดสินใจในกลุม  
- รำยงำนใหสมำชิกทรำบควำมคืบหนำของกำรด ำเนินงำนในกลุม หรือขอมูลอ่ืน ๆ ที เปนประโยชนต
อกำรท ำงำนอยำงตอเนื่อง  
- รบูทบำทหนำที่ของตนในฐำนะสมำชิกคนหนึ่งในทีมและท ำงำนในสวนของตนได อยำงไมขำดตกบก
พรอง 
- แบงปนขอมูลที่เปนประโยชนแกเพ่ือนรวมงำน สมำชิกในทีมคนอ่ืน ๆ แมวำผูอ่ืน ไมไดรองขอ 

 



สมรรถนะหลัก (Competency)  
ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจาง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 

ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี 5 สมรรถนะ แตละสมรรถนะมี 6 ระดับ 
การทํางานเปนทีม (Teamwork – TW) 

ระดับ คําอธิบาย 
2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีทัศนคติที่ดีตอเพื่อรวมงาน และใหความรวมมือใน การทํางานกับ

เพื่อนรวมงาน  
- สรำงสัมพันธ และเขำกับผูอ่ืนในกลุมไดดี  
- เอ้ือเฟอเผื่อแผ ใหควำมรวมมือกับผูอ่ืนในทีมดวยดี  
- เชื่อมั่นในควำมรูควำมสำมำรถของผูอ่ืนและกลำวถึงผูอ่ืนในทำงที่ดี หรือในเชิงสรำงสรรค  
- เคำรพกำรตัดสินใจหรือควำมเห็นของผูอ่ืนโดยพิจำรณำจำกเหตุผลและควำมจ ำเปน 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และรับฟงความคิดเห็น และประสบความรวมมือของ สมาชิกในทีม  
- เต็มใจรับฟงควำมเห็นของสมำชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจำกผูอ่ืน รวมถึง ผูใตบังคับบัญชำ และผู 
รวมงำนเพ่ือประโยชนในกำรท ำงำนรวมกันใหดียิ่งขึ้น  
- ประสำนและสงเสริมสัมพันธภำพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนรวมกันใหมี ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
- ขอควำมคิดเห็น ประมวลควำมคิดเห็นของเพ่ือรวมงำนไมวำจะเปนผูบังคับบัญชำ หรือผูใตบังคับ
บัญชำ เพื่อใหประกอบกำรตัดสินใจหรือปฏิบัติงำนรวมกัน 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และรักษามิตรภาพที่ดี ใหการสนับสนุน และชวยเหลือเพื่อรวมทีมเพื่อให
งานประสบความสําเร็จ  
- แสดงน้ ำใจ รับอำสำชวยเหลือเพ่ือนรวมงำนที่มีเหตุจ ำเปนโดยไมตองรองขอ  
- ใหก ำลังใจเพ่ือรวมงำนอยำงจริงใจและรักษำมิตรภำพที่ดีระหวำงกันเพ่ือประโยชน ตอองคกรโดยรวม 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะเพื่อมุงใหภารกิจ ประสบผลสําเร็จ  
- สงเสริมควำมสำมัคคีในทีมโดยปรำศจำกอคติระหวำงกัน เพ่ือมุงหวังใหทีมประสบ ควำมส ำเร็จ  
- ประสำนรอยรำว หรือคลี่คลำยแกไขขอขัดแยงที่เกิดข้ึนในทีม และสงเสริมขวัญ ก ำลังใจระหวำงกัน 
เพ่ือใหปฏิบัติรวมกันไดอยำงรำบรื่น 

 

 

 

 

 

 

 
 



สมรรถนะ (พฤติกรรมการทํางาน) 
สมรรถนะ ประจําผูบริหาร 

ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี 4 สมรรถนะ แตละสมรรถนะมี 6 ระดับ 
การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership – CL) 

คําจํากัดความ ควำมตั้งใจและควำมสำมำรถในกำรกระตุนผลักดันบุคลำกร กลุมคน องคกร หรือหนวยงำน ตำง ๆ ที่
เกี่ยวของใหเกิดควำมตองกำรในกำรปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงไปในแนวทำงท่ี เปนประโยชนแก 
หนวยงำน องคกร ประชำชน สังคม หรือประเทศชำติ รวมถึง ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรถำย 
ทอดชี้แจงและสื่อสำรใหผูอ่ืนรับรูเขำใจยอมรับ และ ด ำเนินกำรใหกำรปรับเปลี่ยนหรือกำรเปลี่ยนแปลง
นั้น ๆ เกิดข้ึนจริง 

ระดับ คําอธิบาย 
0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน 
1 เห็นความจําเปน ความสําคัญ และประโยชนของการปรับเปลี่ยน หรือการ เปลี่ยนแปลง  

- เห็นควำมจ ำเปน ควำมส ำคัญ และประโยชนของกำรปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลง และ สำมำรถก ำหนด
ทิศทำงและขอบเขตของกำรปรับเปลี่ยน/กำรเปลี่ยนแปลงที่ควรเกิดขึ้น ภำยในองคกรได 
- เขำใจและยอมรับถึงควำมจ ำเปน ทิศทำงและขอบเขตของกำรปรับเปลี่ยน/ เปลี่ยนแปลง และตั้งใจใน
กำรเรียนรูเพ่ือใหสำมำรถปรับตัวใหสอดคลองกับกำร ปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลงนั้นได  
- กลำเสนอควำมคิดเห็น วิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติที่แตกตำงไปจำกวิธีกำรเดิมของ องคกร เพื่อ
ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินงำนของหนวยงำน หรือองคกรให สอดรับเปลี่ยนแปลงนั้นได  
- กลำเสนอควำมคิดเห็น วิธีกำร หรือแนวทำงทำงปฏิบัติที่แตกตำงกันไปจำกวิธีกำรเดิม ขององคกร 
เพ่ือปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินงำนของหนวยงำน หรือองคกร ใหสอดรับกับกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และกระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอ่ืนกลาเปลี่ยนแปลง เพื่อทําสิ่งใหม ๆ 
ใหแกหนวยงาน หรือองคกร  
- ชวยเหลือและสนับสนุนใหผูอ่ืนเขำใจถึงกำรปรับเปลี่ยนที่เกิดข้ึนทั้งภำยในและนอก องคกร และอธิบำย
ใหเขำใจถึงควำมจ ำเปน ควำมส ำคัญ และประโยชนของกำร ปรับเปลี่ยนนั้น ๆ  
- หำวิธีกำรจูงใจใหผูอ่ืนด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง หรือปรบเปลี่ยนแนวทำงกำรด ำเนินงำน ตำง ๆ ของ
ตนเอง เพื่อใหมีผลสัมฤทธิ์ของงำนที่สูงขึ้น  
- สนับสนุนควำมพยำยำมในกำรปรับเปลี่ยนหนวยงำน องคกร หรือหนวยงำนตำง ๆที่ เกี่ยวของ พรอม
ทั้งเสนอแนะวิธีกำรที่จะชวยใหกำรปรับเปลี่ยนด ำเนินไปดวยมี ประสิทธิภำพมำกข้ึน 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และกระตุนและสรางแรงจูงใจใหผูอ่ืนกลาเปลี่ยนแปลงเพื่อ ทําสิ่งใหมๆ 
ใหแกหนวยงานหรือองคกร  
- กระตุน ผลักดัน และสรำงแรงจูงใจใหผูอ่ืนมีลักษณะของควำมเปนผูน ำกลำเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
ท ำสิ่งใหม ๆ ใหเกิดข้ึนในหนวยงำนหรือองคกร  
- กระตุน และสรำงแรงจูงใจใหผูอ่ืนเห็นควำมส ำคัญ และยอมรับของกำรปรับเปลี่ยน ที่เกิดขึ้น เพื่อให
เกิดควำมรวมแรงงรวมใจและด ำเนินกำรใหกำรเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ เกิดข้ึนจริง  
- เนนย ำ สื่อสำร และสรำงควำมชัดเจนโดยกำรอธิบำยสำเหตุ ควำมจ ำเปน ประโยชน ฯลฯ ของกำร
ปรับเปลี่ยนที่เกิดข้ึนอยูเสมอ 

 
 
 



สมรรถนะ (พฤติกรรมการทํางาน) 
สมรรถนะ ประจําผูบริหาร 

ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี 4 สมรรถนะ แตละสมรรถนะมี 6 ระดับ 
การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership – CL) 

ระดับ คําอธิบาย 
4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และเตรียมแผนการปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบ  

- เตรียมแผนกำรที่เปนขั้นเปนตอนที่ชัดเจนและปฏิบัติไดจริงใหองคกร หรือหนวยงำน ตำง ๆ ที่เกี่ยวข
องสำมำรถรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ไดอยำงมีประสิทธิภำพ  
- สรำงแรงจูงใจใหผูสนับสนุนและสรำงกำรยอมรับจำกผูทำทำยใหเปนโทษของกำรนิ่ง เฉยและเห็นถึง
ประโยชนของกำรเปลี่ยนแปลงจำกสภำวกำรณปจจุบันและอยำกมี สวนรวมในกำรเปลี่ยนแปลงนั้น 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ขององคกร และผลักดันให เกิดการ
ปรับเปลี่ยนอยางแทจริง และมีประสิทธิภาพสูงสุด  
- เปนผูน ำในกำรปรับเปลี่ยนทั้งขององคกร และหนวยงำนตำง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึง ผลักดันใหกำร
ปรับเปลี่ยนด ำเนินไปไดอยำงรำบรื่นและประสบควำมส ำเร็จดวย วิธีกำรด ำเนินที่เหมำะสม  
- วิเครำะหทิศทำง กลยุทธ นโยบำย และผลกระทบตำง ๆ ในภำพรวมทั้งทำงสังคม กำรเมือง เศรษฐกิจ 
อุตสำหกรรม เปนตน  

ความสามารถในการเปนผูนํา (Leadership – LEAD) 
คําจํากัดความ ควำมตั้งใจหรือควำมสำมำรถในกำรเปนผูน ำของกลุมคน หรือทีมงำน ตลอดจน สำมำรถปกครอง ดูแล

และควำมชวยเหลือรวมถึงสำมำรถก ำหนดทิศทำง วิสัยทัศน กลยุทธ แผนงำน เปำหมำย และวิธีกำร
ท ำงำนตำง ๆ ใหผูใตบังคับบัญชำหรือ ทีมงำนปฏิบัติไดอยำงรำบรื่น เต็มประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุ
ประสงคขององคกร 

ระดับ คําอธิบาย 
0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน 
1 บริหารการประชุมไดดีและคอยแจงขาวสารความเปนไปแกผูที่เกี่ยวของอยูเสมอ  

- ก ำหนดประเด็นหัวขอกำรประชุมวัตถุประสงค ตลอดจนควบคุมเวลำและแจกจง หนำที่รับผิดชอบให
แกบุคคลในกลุมไดอยำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรประชุมในที่นี้ อำจเปนกำรประชุมอยำงเปนทำงกำร 
หรือไมเปนทำงกำรก็ได  
- หมั่นแจงขำวสำรควำมเปนไปรวมทั้งเหตุผลใหผูบังคับบัญชำรับทรำบอยูเสมอแมไม จ ำเปนตอง
กระท ำ เพ่ือใหมีควำมเขำใจตรงน ำไปสูกำรปฏิบัติงำนในทิศทำงเดียวกัน  
- แจงใหสมำชิกในกลุมทรำบขำวสำรควำมเปนไป ตลอดจนผลกระทบที่อำจไดรับ เหตุผลกำรตัดสินใจ
แมจะไมจ ำเปนตองแจงใหทรำบก็ได 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และเปนผูนําในการทํางานของกลุมและสรางเสริม ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุม  
- ก ำหนดเปำหมำย ทิศทำงที่ชัดเจน เลือกใชคนใหเหมำะกับงำนหรือใชวิธีกำรอ่ืน ๆ เพ่ือสรำงสภำพ
แวดลอมในกำรท ำงำนที่สงเสริมใหกระบวนกำรปฏิบัติงำนในกลุมมี ประสิทธิภำพหรือประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
- กลำวค ำชมเชย หรือใหขอคิดเห็นติชมที่สรำงสรรค เพ่ือสงเสริมใหกลมุท ำงำนอยำงมี ประสิทธิภำพ  
- ลงมือกระท ำกำรเปนตัวอยำงเพ่ือชวยใหกลุมปฏิบัติหนำที่ไดอยำงเต็มประสิทธิภำพ  
- เลือกคนใหเหมำะกับงำน และก ำหนดผลลัพธชัดเจนในแตละงำนที่มอบหมำย เพื่อ ชวยสรำงเสริมให
กลมุท ำงำนไดดีขึ้นหรือมีประสิทธิภำพขึ้น  
- สรำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน หรือใหโอกำสผูใตบังคับบัญชำในกำรแสดง ศักยภำพกำรท ำงำน
อยำงเต็มที่ เพื่อเสริมประสิทธิภำพ 



สมรรถนะ (พฤติกรรมการทํางาน) 
สมรรถนะ ประจําผูบริหาร 

ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี 4 สมรรถนะ แตละสมรรถนะมี 6 ระดับ 
ความสามารถในการเปนผูนํา (Leadership – LEAD) 

ระดับ คําอธิบาย 
3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และเปนที่ปรึกษาและใหการดูแลชวยเหลือ ผูใตบังคับบัญชา หรือ

สมาชิกในกลุม  
- ปกปองชื่อเสียงของกลุม สมำชิกในกลุม หรือบุคลำกรในควำมดูแล  
- ดูแลและชวยเหลือใหผูใตบังคับบัญชำ สมำชิกในกลุม หรือบุคลำกรในควำมดูแล เขำใจและปรับตัวรับ
กำรปรับเปลี่ยนที่จ ำเปนภำยในองคกรได  
- รับฟงประเด็นปญหำ และรับเปนที่ปรึกษำในกำรดูแลผูใตบังคับบัญชำ สมำชิกใน กลมุ หรือบุคลำกร
ในควำมดูแลใหสำมำรถปฏิบัติงำนดวยควำมสุขและมี ประสิทธิภำพสูงสุด  
- จัดหำบุคลำกร ทรัพยำกร หรือขอมูลที่ส ำคัญตำง ๆ มำใหในกำรปฏิบัติงำนใหบรรลุ ตำมเปำหมำย
เพ่ือใหกำรสนับสนุนที่จ ำเปนและเปนประโยชนแกผูใตบังคับบัญชำ สมำชิกในกลุม หรือบุคลำกรใน
ควำมดูแล 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และประพฤติตนสมกับเปนผูนํา และเปนแบบอยางท่ีดี (Role Model) 
แกผูใตบังคับบัญชา หรือสมาชิกในกลุม  
- สรำงคำนิยม ธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีประจ ำกลุม หนวยงำน หรือองคกร และประพฤติตนเปนแบบอยำง
ที่ดีแกผูใตบังคับบัญชำ  
- บริหำรจัดกำรหนวยงำน หรือองคกรดวยควำมเปนธรรม และยึดหลักธรรมำภิบำล (Good 
Governance) (นิติธรรม, คุณธรรม โปรงใส ควำมมีสวนรวม ควำม รับผิดชอบ ควำมคุมคำ) ในกำร
ปกครองผูใตบังคับบัญชำ  
- กลำคิด และกลำที่จะตัดสิใจในกำรด ำเนินงำนตำง ๆ โดยอยูบนพื้นฐำนของขอมูลที่ เหมำะสมและ
รับผิดชอบกับสิ่งตำง ๆ ที่เกิดขึ้น 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสื่อสารวิสัยทัศนที่มีพลังเพื่อนําผูใตบังคับบัญชาและ องคกรให
ประสบความสําเร็จในระยะยาว  
- สื่อสำรวิสัยทัศนที่มีพลัง สำมำรถรวมใจคนและสรำงแรงบันดำลใจให ผูใตบังคับบัญชำสำมำรถ
ปฏิบัติงำนใหภำรกิจส ำเร็จลุลวงไปไดจริง  
- เปนผูน ำในกำรปรับเปลี่ยน พัฒนำ หรือสรำงสรรคสิ่งใหม ๆ ใหองคกร และผลักดัน ใหองคกรกำวไปสู
กำรเปลี่ยนแปลงที่รำบรื่นและประสบควำมส ำเร็จดวยกลยุทธและ วิธีด ำเนินกำรที่เหมำะสมกับ
วัฒนธรรมและบริบทขององคกร  
- เล็งเห็นควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต มีวิสัยทัศนและเตรียมกลยุทธให องคกรไวรับมือกำร
เปลี่ยนแปลงเหลำนั้น 

ความสามารถในการพัฒนาคน (Developing and Coaching – DC) 
ระดับ คําอธิบาย 

0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน 
1 เชื่อม่ันวาผูอ่ืนสามารถพัฒนาความรูความสามารถไดหรือเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดรับการ พัฒนา  

- เปดโอกำสและสนับสนุนใหผูอ่ืนไดพัฒนำตนเองตำมควำมประสงค เพ่ือใหเกิดกำร เรียนรูและพัฒนำ
ควำมรู ควำมสำมำรถของตนเอง  
- แสดงควำมเชื่อมั่นวำผูอ่ืนสำมำรถจะเรียนรู ปรับปรุงผลงำน และพัฒนำศักยภำพ ตนเองได 

 



สมรรถนะ (พฤติกรรมการทํางาน) 
สมรรถนะ ประจําผูบริหาร 

ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี 4 สมรรถนะ แตละสมรรถนะมี 6 ระดับ 
ความสามารถในการพัฒนาคน (Developing and Coaching – DC) 

ระดับ คําอธิบาย 
2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสอนงาน และใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน  

- สอนงำนในรำยละเอียด และใหค ำแนะน ำที่เฉพำะเจำะจงที่เก่ียวกับวิธีกำร ปฏิบัติงำนโดยมุงพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถของบุคคลนั้น 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และใหเหตุผลประกอบการสอนและคําแนะนํา และใหความ สนับสนุน
ในดานตาง ๆ เพื่อใหปฏิบัติงานไดงายขึ้น  
- ใหแนวทำงทีเปนประโยชน หรือสำธิตวิธีปฏิบัติงำนเพื่อเปนตัวอยำงในกำร ปฏิบัติงำนจริง พรอมทั้ง
อธิบำยเหตุผลประกอบกำรสอนและกำรพัฒนำบุคลำกร  
- ใหกำรสนับสนุนและชวยเหลือผูอ่ืนเพื่อใหงำนงำยขึ้น โดยกำรสนับสนุนดำน ทรัพยำกร อุปกรณ              
ขอมูล หรือใหค ำแนะน ำในฐำนะทีเปนผูเชี่ยวชำญในงำนหนำที ่จัดหำอุปกรณ เครื่องมือ และ
ทรัพยำกรตำง ๆ ที่จ ำเปนและเปนประโยชนในกำร ปฏิบัติงำนของผูอ่ืน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหผู
อ่ืนสำมำรถปฏิบัติงำนในหนำที่ได งำยและดีข้ึน  
- สงเสริมใหมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือใหโอกำสผูอ่ืนเสนอแนะน ำวิธีกำรพัฒนำ ศักยภำพหรือ
ควำมสำมำรถที่มีประสิทธิภำพมำข้ึน - เต็มใจใหกำรสนับสนุน หรือกำรชวยเหลือในภำคปฏิบัติ เพื่อให
มั่นใจวำผูอ่ืนสำมำรถ พัฒนำควำมสำมำรถหรือศักยภำพของตนไดอยำงยั่งยืนและมีประสิทธิภำพสูงสุด 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และใหคําติชมเรื่องผลงานอยางตรงไปตรงมาและ สรางสรรคเพื่อการ
พัฒนาที่ตอเนื่อง  
- ติชมผลกำรปฏิบัติงำนอยำงตรงไปตรงมำและสรำงสรรค (Constructive Feedback) ทั้งดำนบวก
และดำนลบโดยปรำศจำกอคติสวนตัว เพื่อสงเสริมใหมีกำร พัฒนำควำมรูควำมสำมำรถและปรับปรุง
ผลงำนอยำงตอเนื่อง  
- แสดงควำมคำดหวังในดำนบวกวำบุคคลนั้น ๆ จะสำมำรถพัฒนำตนเองใหดีขึ้นได และใหค ำแนะน ำที่
เฉพำะเจำะจง สอดคลองกับบุคลิก ควำมสนใจ และ ควำมสำมำรถเฉพำะบุคคล เพ่ือปรับปรุงพัฒนำ
ควำมรูและควำมสำมำรถไดอยำง เหมำะสม  
- วำงแผนกำรพัฒนำที่สอดคลองกับจุดแข็ง และขอจ ำกดัของผูอ่ืนรวมทั้งด ำเนินกำร ติดตำมผลอยำง
สม่ ำเสมอ เพ่ือสงเสริมกำรพัฒนำและปรับปรุงในทำงท่ีดีขึ้นอยำง ตอเนื่อง 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระยะยาวเพื่อเพิ่ม ผลงานที่มี
ประสิทธิภาพตอองคกร  
- มอบหมำยงำนที่เหมำะสม มีประโยชน และทำทำยควำมสำมำรถ มองหำโอกำสใน กำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถและประสบกำรณอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนใหบุคลำกร สำมำรถเรียนรูและพัฒนำ
ควำมสำมำรถไดอยำงตอเนื่องและในระยะยำวรณรงค สงเสริม และผลักดันใหมีแผนหรือโครงกำร
พัฒนำควำมรูควำมสำมรรถของ บุคลำกรอยำงเปนรูปธรรม เพ่ือสรำงวัฒนธรรมองคกรใหมีกำรสงเสริม
กำรเรียนรู (Learning Organization) อยำงเปนระบบ  
- สรำงสรรคทำงออก แนวทำง หรือสิ่งใหม ๆ จำกควำมเขำใจในปญหำหรือควำม ตองกำรเบื้องลึกของ
ผูอ่ืน เพ่ือใหกำรสงเสริม พัฒนำ หรือปรับปรุงศักยภำพหรือ ควำมสำมำรถของผูอ่ืนอยำงแทจริงใน 
ระยะยำว  
- ผลักดันและสรำงเสริมใหเกิดบรรยำกำศแหงกำรเรียนรู รวมถึงด ำเนินอยำงเปน รูปธรรม เพื่อรณรงค
สงเสริม ผลักดัน แผนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในหนวยงำน หรือองคกรอยำงเปนระบบ 



สมรรถนะ (พฤติกรรมการทํางาน) 
สมรรถนะ ประจําผูบริหาร 

ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี 4 สมรรถนะ แตละสมรรถนะมี 6 ระดับ 
การคิดเชิงกลยุทธ (Analytical Thinking - AT) 

คําจํากัดความ ควำมสำมำรถในกำรคิด กำรท ำควำมเขำใจเชิงสังเครำะห รวมถึงกำรมองภำพใน เชิงกลยุทธหรือ
ยุทธศำสตรและกำรเชื่อมโยงวิสัยทัศนในระยะยำวรวมถึงทฤษฏี และแนวคิดตำง ๆ ใหเขำกับกำร
ปฏิบัติงำนในชีวิตประจ ำวัน หรือใหไดมำซึ่ง กรอบควำมคิดหรือแนวควำมคิดใหม ๆ อันเปนผลมำจำก
กำรสรุปแบบประยุกต แนวทำงตำง ๆ จำกสถำนกำรณหรือขอมูลหลำกหลำย และนำนำทัศนะ ใน 
ระดับสูงยังรวมถึงควำมเขำใจอยำงลึกซึ้งถึงผลกระทบของปจจัยภำยนอกที่มีตอ กลยุทธและนโยบำย
ขององคกร 

ระดับ คําอธิบาย 
0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน 
1 เขำใจและปรับตัวใหสอดคลองกับกลยุทธของงำนของตน  

- เขำใจและปฏิบัติตนใหเหมำะสมสอดคลองกับกลยุทธ วัตถุประสงค หรือเปำหมำย ของในกำรปฏิบัติ
ภำรกิจในงำนของตนได 
- จัดล ำดับควำมส ำคัญของงำนประจ ำวันของตนใหสอดคลองกับเปำหมำยของ หนวยงำนของตนได 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และประยุกตความเขาใจและเชื่อมโยงสิ่งท่ีตนปฏิบัติอยูใน งานเขากับ  
เปาหมายใหญของหนวยงานที่ตนรับผิดชอบหรือองคกร  
- ประยุกตและเชื่อมโยงกำรปฏิบัติภำรกิจประจ ำวันใหเขำกับบริบทของกลยุทธของ หนวยงำน โดย
พิจำรณำวำ กิจกรรมงำนหรือวัตถุประสงคในเปำหมำยระยะสั้นนั้น สำมำรถจะชวยใหบรรลุเปำหมำย
ของหนวยงำนไดดวยหรือไมสำมำรถประยุกตควำมเขำใจ รูปแบบ ประสบกำรณและบทเรียนตำง ๆ 
มำใช ก ำหนดขอเสนอหรือแนวทำง (Implication) เชิงกลยุทธที่สนับสนุนใหหนวยงำนที่ รับผิดชอบ
บรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกตประสบการณ ทฤษฏี หรือแนวคิดซับซอนมา ปรับหรือ
กําหนดกลยุทธในหนวยงานที่ตนรับผิดชอบหรือองคกร  
- ประยุกตทฤษฏี หรือแนวคิดซกซอนที่มีฐำนมำจำกองคควำมรูหรือขอมูลเชิง ประจักษ ในกำรคิดและ
พัฒนำเปำหมำยหรือกลยุทธในกำรปฏิบัติงำนขององคกร หรือหนวยงำนที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู  
- ประยุกต หรือผลกำรวิจัยตำง ๆ มำก ำหนดโครงกำรหรือแผนงำนที่มีผลสัมฤทธิ์และ มีประโยชน  
ตอองคกรหรือหนวยงำนที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู  
- ก ำหนดประเด็กตำง ๆ ปญหำอุปสรรค หรือโอกำสตำง ๆ ที่เกี่ยวของกับงำน และ ประยุกตประสบ             
กำรณ บทเรียนในอดีต ฯลฯ มำปรับกลยุทธและวิธีกำรท ำงำนของ ตนหรือหนวยงำนเพ่ือใหบรรลุเปำ
หมำยที่ก ำหนดไว 

4 เขาใจถึงผลกระทบตาง ๆ ที่สงผลตอหนวยงาน หรือองคกร และเตรียมการรองรับ  
- คำดกำรณถึงทิศทำง แนวโนมในอนำคต และผลกระทบตำงๆ ตลอดจนกำร เปลี่ยนแปลงตำง ๆ ที่
อำจสงผลกระทบตอหนวยงำน หรือองคกรและก ำหนดแผน กลยุทธไวรองรับ  
- ประเมินและสังเครำะหสถำนกำรณ ประเด็น หรือปญหำทำงเศรษฐกิจสังคม กำรเมืองภำยในประเทศ
และตำงประเทศท่ีซับซอนดวยกรอบแนวคิดและวิธี พิจำรณำแบบมองภำพองครวม เพื่อใชในกำร
ก ำหนดกลยุทธ แผนหรือนโยบำยของ องคกรหรือหนวยงำนที่ตนดูแลรับผิดชอบอยูใหตอบสนองกำร
เปลี่ยนแปลงดังกลำว ไดอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

 



สมรรถนะ (พฤติกรรมการทํางาน) 
สมรรถนะ ประจําผูบริหาร 

ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มี 4 สมรรถนะ แตละสมรรถนะมี 6 ระดับ 
การคิดเชิงกลยุทธ (Analytical Thinking - AT) 

ระดับ คําอธิบาย 
5 กําหนดกลยุทธระยะยาวใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกรและสภาพแวดลอม ภายนอก  

- ศึกษำศักยภำพขององคกรในปจจุบัน และด ำเนินกำรปรับเปลี่ยนที่ส ำคัญเพ่ือเสริม ศักยภำพในกำร
บรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจระยะยำว  
- ประเมินและเชื่อมโยงสถำนกำรณ ประเด็นตำง ๆ และปญหำทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กฎหมำย 
ฯลฯ ที่เก่ียวของกับองคกรมำใชก ำหนดแผนกลยุทธองคกรใน ระยะยำว  
- สรรคสรำงและบูรณำกำรองคควำมรูใหมมำใชในงำนกลยุทธ โดยพิจำรณำจำก บริบทประเทศ ระบบ
กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภำพรวม เพ่ือใหไดกลยุทธที ่แตกตำงและสรำงประโยชนสูงสุดกับ     
องคกร  
- คิดและปรับเปลี่ยนทิศทำงของกลยุทธกำรพัฒนำองคกรในภำพรวม ใหเปนกลยุทธ ใหมที่ชวย
ผลักดันใหเกิดกำรพัฒนำอยำงตอเนื่องและยั่งยืนขึ้นได 

 

 


