สมรรถนะ (Competency)
ที่ใช้ประกอบการสรรหา แต่งตั้งและเลื่อนตาแหน่ง
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน

จัดทาโดย งานการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส

สมรรถนะหลัก (Competency)
ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน

ซื่อสมรรถนะ
คาจากัดความ

สมรรถนะหลัก มี ๕ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะมี ๖ ระดับ
มีจิตจานึกความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นและสามารถนาไปใช้หลักในการทางาน
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเป็นแนวคิดหรือค่านิยมให้แก่ผู้ร่วมงานและผูเ้ กี่ยวช้อง

คาจากัดความ

การมุ
่งผลสัมฤทธิ์ Motivation -ACH)
การมุ่งผลลัมฤทธิ
์ (Achievement
(Achievement Motivation-ACH)
ความตั้งใจ และความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานเพื่อให้ ได้ผลงานตามเป้าหมาย
และ มาตรฐานที่องค์กรกาหนดไว้อย่างดีที่สุด อีกทั้งหมายความรวมถึงความ
มุ่งมั่นในการ ปรับปรุงพัฒนาผลงานและกระบวนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ

ระดับ
๐
๑

คาอธิบาย

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างซัดเจน
แสดงความพากเพียรพยายาม และตั้งใจทางานได้ดี
- มีความมานะอดทน ขยันหมัน่ เพียรในการทางาน และตรงต่อเวลา
- มีความรับผิดขอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามกาหนดเวลา
- ตัง้ ใจ และพากเพียรพยายามทางานในหน้าที่และในส่วนของตนให้ดตี ามที่ได้รับ
มอบหมาย
- แสดงความประสงค์หรือข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาของตนให้ดียิ่ง ๆ ขึน้ ไป
แสดงมรรถนะ ระดับ ๑ และสามารถทางานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วาง

๒

ไว้ หรือ ตามมาตรฐานขององค์กร
-

- ทางานได้ผลงานตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากาหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงาน ที่รับ
ผิดขอบ
- มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องของงาน เพื่อ,ให้ได้งานที่มี
คุณภาพ
- กาหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดไี ของ องค์กร
- หมั่นติดตามผลงาน และประเมินผลงานของตนเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ขององค์กร
- คิดหาวิธีการใหม่ ๆ ในการปรับปรุงงานของตนให้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึน้ อยู่เสมอ

แสดงสมรรถนะ ระดับ ๒ และปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อพัฒนาผลงานให้
โดดเด่นเกิน กว่าเป้าหมายมาตรฐานทีอ่ งค์กรกาหนด

๓

-

- ปรับปรุงวิธีการที่ทาให้ทางานได้ดีข้นึ เร็วขึน้ มีคุณภาพดีข้นึ หรือมีประสิทธิภาพ มากขึน้
- ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบ และวิธกี ารทางานให้มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลงานที่
โดดเด่นและเกินกว่าเป้าหมายที่องค์กรกาหนดไว้
- เสนอหรือทดลองวิธีการทางานแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพื่อให้ได้ ผลงาน
ตามที่กาหนดไว้

-๒สมรรถนะหลัก (Competency)

ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน
ชื่อสมรรถนะ

ระดับ
๔

สมรรถนะหลัก มี ๕ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะมี ๖ ระดับ
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การมุ่งผลลัMotivation-ACH)
มฤทธิ์ (Achievement Motivation -ACH)
(Achievement
คาอธิบาย
แสดงสมรรถนะ ระดับ ๓ และอุตสาหะมานะบากบั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ท้า
ทาย หรือได้ผลงานทีโ่ ดดเด่น และแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครทาได้มาก่อน
- บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายในงานที่ยากหรือไม่เคยมีใครทาได้มาก่อน โดยใช้วธิ ีการ พัฒนาระบบ
ประยุกต์ และบริหารจัดการ เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่าง อย่างที่ไม่เคยมีผู้ใด
ในองค์กรกระทาได้มาก่อน
- กาหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพื่อทาให้ได้ผลงานที่ดกี ว่าเดิมอย่าง เห็นได้ซัด
- ทาการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่าง ไม่เคย
มีใครทาได้มาก่อน
- ทาการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่าง ไม่เคยมี
ใครทาได้มาก่อน

๕

แสดงสมรรถนะ ระดับ ๔ และวิเคราะห์ผลได้และผลเสีย และสามารถตัดสินใจ
ได้ แม้จะมีความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
- ตัดสินใจได้โดยมีการคานวณผลได้ผลเสียอย่างซัดเจน และดาเนินการ เพื่อให้ องค์กรและประ
ซาซนได้ประโยชน์สูงสุด
- วิเคราะห์และคานวณผลได้ผลเสีย และความคุ้มค่า รวมทั้งกล้าคิด กล้าทา และกล้า เสี่ยงโดย
อาศัยวิสัยทัศน์ ประสบการณ์และการบริหารในเซิงกลยุทธ์ เพื่อเป้าหมาย และประโยชน์สาคัญ
ขององค์กร

ความชื่อสัตย์ต่อสายอาชีพ
(Integrity - ING)
คาจากัดความ

ระดับ
๐
๑

การครองตนและประพฤติป ฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและ
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์
ของประชาชน สั ง คมประเทศชา ติม ากกว่า ประโยชน์ ส่ วนตน เพื่อ เป็ นก าลั ง
สาคั ญ ในการสนั บ สนุ น ผลั ก ดั นให้ภ ารกิ จ หลั ก ขององค์ก รบรรลุ เ ป้ า หมายที่
กาหนดไว้
คาอธิบาย
ไม่แสดงสมรรถนะต้านนีอ้ ย่างชัดเจน
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและระดับวินัย
- ปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัยที่ หน่วยงาน และ
องค์กรกาหนดไว้
- มีจิตสานึกในการปฏิบัตติ นในหน้าที่ความรับผิดชอบ / ตาแหน่งงานของตนให้ ถูกต้องตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานซองหน่วยงานและองค์กร
- มีจิตสานึกในการปฏิบัตติ นในหน้าที่ความรับผิดชอบ / ตาแหน่งงานของตนให้ ถูกต้องตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานของหน่วยงานและองค์กร

-๓สมรรถนะหลัก (Competency)
ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน
สมรรถนะหลัก มี ๕ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะมี ๖ ระดับ
ชื่อสมรรถนะ
ความซื่อสัตย์ต่อสายอาชีพ

(Integrity - ING)
ระดับ
๒

คาอธิบาย
แสดงสมรรถนะระดับ ๑ และมีสัจจะเชื่อได้
- มีสัจจะเชื่อถือได้ และรักษาวาจา พูดอย่างไรทาอย่างนัน้ ไม่บิดเบือนอ้างข้อยกเว้นให้ ตนเอง
- - เป็นคนตรงไปตรงมา กล้าพูด และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องในการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานและองค์กร

แสดงสมรรถนะ ระดับ ๒ และยึดมั่นและแน่วแน่ในจรรยาบรรณ หลักคุณธรรม
ยุติธรรม และปฏิบัติตนกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน

๓

-

แสดงสมรรถนะระดับ ๓ และธารงความถูกต้องเพื่อองค์กร

๔

-

๕

- ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือ ผลประโยชน์ส่วนตน
- ยึดมั่นและมีความแน่วแน่ใจหลักการ คุณธรรม และประพฤติปฏิบัตติ นกับผู้อื่นอย่าง เสมอภาค
และเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัตกิ ับผู้อื่น
- ยึดหลักความยุติธรรม และความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง แม้ตอ้ งกระทบกับบุคคลที่มี อานาจหน้าที่
ทีส่ ูงกว่า
- ธารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงชององค์กรแม่ใน สถานการณ์ทอี่ าจ
สร้างความลาบากใจให้
- ตัดสินใจในหน้าที่ หรือปฏิบัตงิ านด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ชื่อสัตย์สุจริต แม้ผลของ
การปฏิบัตอิ าจสร้างศัตรูหรือก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ทีเ่ กี่ยวข้องหรือเสียประโยชน์
- เสียสละความสุขสบาย ประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนความพึงพอใจส่วนตนหรือของ ครอบครัว
โดยมุ่งให้ภารกิจในหน้าที่สัมฤทธิ์ผลและเน้นประโยชน์ขององค์กรเป็นทีต่ งั้

แสดงสมรรถนะระดับ ๔ และอุทิศตนเพื่อองค์กร และประเทศชาติ
- - อุทิศตน ธารงความถูกต้อง และยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงชององค์กร หรือ
ประเทศชาติแม่ในสถานการณ์ทีอ่ าจสร้างความลาบากใจให้ หรือแม้ในสถานการณ์ทีอ่ าจ
เสี่ยงต่อความมั่นคงในตาแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเลี่ยงภัยต่อชีวิต
- - ไม่ประพฤติปฏิบัตติ นเพื่อฉ้อฉลหรือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นทีต่ งั้ ทั้งในเซิงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์
- และนโยบายขององค์กร โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเพื่อองค์กรประซาซน และ ประเทศชาติ
- เป็นสาคัญ

ความเข้าความเข้
ใจในองค์าใจในองค์
กรและระบบงาน
(Organization and process Understanding กรและระบบงาน
(Organization and process Understanding-OPU)
OPU)
คาจากัดความ

ความเข้ า ใจและสามารถประยุ ก ต์ ไ ซ้ ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ มโยงของเทคโนโลยี ระบบ
กระบวนการ ท างาน และมาตรฐานการท างานของตนและของหน่ ว ยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ประโยฃน์ ใ นการ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ บ รรลุ ผ ล ความเข้ า ใจ นี้ ร วมถึ ง
ความสามารถในการมองภาพใหญ่ (big Picture) และการคาดการณ์เพื่อเตรียมการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ต่อระบบและกระบวนการ ทางาน

-4สมรรถนะหลัก (Competency)
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน
ชื่อสมรรถนะ

สมรรถนะหลัก มี ๕ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะมี ๖ ระดับ
ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
(Organization and process Understanding -OPU)

ระดับ

คาอธิบาย

๐

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างซัดเจน

๑

เข้าใจเทคโนโลยี ระบบกระบวนการทางานและมาตรฐานในงานของตน

๒

- เข้าใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางานและมาตรฐานในงานที่ตนสังกัดอยู่ รวมทั้งกฎระเบียบ ตลอดจน
ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัตงิ านต่าง ๆ และน่าความเข้าใจนีม้ าใข้ในการปฏิบัตงิ าน ติดต่อ ประสานงาน หรือ
รายงานผล ฯลฯ ในหน้าที่ได้ถกต้อง
แสดงสมรรถนะระดับ ๑ และเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบกระบวนการทางานของ
ตน กับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีต่ ิดต่อย่างซัดเจน
- เข้าใจและเชื่อมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางาน ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัตงิ านต่าง ๆ ของ ตนกับ
หน่วยงานอื่นที่ติดต่อด้วยอย่างถูกต้อง รวมถึงนาความเข้าใจนีม้ าใช้เพื่อให้การทางานระหว่างกัน เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและสอดรับกันสูงสุด

๓

แสดงสมรรถนะ ระดับ ๒ และสามารถมองภาพรวมแล้วปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบให้มี
ประสิทธิภาพขึ้น
- เข้าใจข้อจากัดของเทคนิค ระบบหรือกระบวนการทางานของตนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ติดต่อด้วย และรู้ว่า
สิ่งใดที่ควรกระทาเพื่อปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงขึน้ ได้
- เมื่อเจอสถานการณ์ที่แตกต่างจากเดิมสามารถใช้ความเข้าใจผลต่อเนื่องและความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ
ระบบและกระบวนการทางาน เพื่อนามาแกไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทันเวลา

๔

แสดงสมรรถนะระดับ ๓ และเข้าใจกระแสภายนอกกับผลกระทบโดยรวมต่อเทคโนโลยี ระบบ
หรือ กระบวนการทางานของหน่วยงาน
- เข้าใจกระแสหรือสถานการณ์ภายนอก (เซ่นนโยบายการเมืองและการปกครองในภาพรวม ทิศทาง ของ
ภาครัฐ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น) และสามารถนาความเข้าใจนัน้ มาเตรียมรับมือหรือ ดาเนินการการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
- ศึกษาเรียนรู้ความสาเร็จหรือความผิดพลาดของระบบหรือกระบวนการการทางานที่เกี่ยวข้องและ
นามาปรับใช้กับการทางานของหน่วยงานอย่างเหมาะสม

๕

แสดงสมรรถนะระดับ ๔ และเข้าใจความต้องการที่แท้จริงขององค์กร
- เข้าใจสถานะของระบบเทคโนโลยี และกระบวนการการทางานขององค์กรอย่างถ่องแท้ จนสามารถ กาหนด
ความต้องการหรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
- เช้าใจและสามารถระบุจุดยีนและความสามารถในการพัฒนาในเซิงระบบ เทคโนโลยี กระบวนการ
ทางานหรือมาตรฐานการทางานในเซิงบูรณาการระบบ ขององค์กร

-๕-

สมรรถนะหลัก (Competency)
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน
ชื่อสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก มี 5 สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะมี 6 ระดับ
การบริการเป็นเลิศ (Service Mind - SERV)
การ'ให้ค'บริ
การที
่ดีแก้ผู้'รับบริกการให้
าร หรืบอริประชาชนด้
จในความต้
องการที
่ แท้จริงงของ
ผู้รับบริการ หรือ
การที่ดแี ก่ผวู้รยความใส่
ับบริการ ใหรื
อประชาชนด้
วยความโปร่
ใสในการความ
าจากั
ดความ
ประชาชน อีกทั้งโดยมุ่งประโยชน์
ละความพึ
ผู้รกับาร
บริหรื
การอประชาชน
หรือประซาซน
ต้อแงการที
่แท้จริงงพอใจของ
ของผู้รับบริ
อีกทั้งโดยมุ่งประโยชน์และความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ หรือประชาชน
ระดับที่
คาอธิบาย
ไม่แสดงสมรรถนะด้นนี้อย่างซัดเจน
๐
แสดงความเต็ ม ใจในการให้ บ ริ ก าร มี อั ธ ยาศั ย ไมตรี อั น ดี และให้ บ ริ ก าร ที่
๑
ผู้รับบริการ ต้องการได้

๒

๓

๔

- ให้บริการด้วยความยิม้ แย้มแจ่มใส เป็นมิตร เต็มใจต้อนรับ และสร้างความ ประทับใจอันดี
แก่ผู้รับบริการ หรือประซาซน
- ติดต่อสื่อสาร ตอบข้อซักถาม รายงานความคืบหน้าและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้รับบริการ หรือประซาซน เมื่อมีคาถามหรือข้อสงสัย
- ให้คาแนะน่า และคอยติดตามเรื่อง เมื่อผู้รับบริการหรือประซาซนมีคาถาม ข้อ เรียกร้อง
ที่เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน
- แจ้งให้ผู้รับบริการหรือประซาซนทราบความคืบหน้าในการดาเนินเรื่อง หรือขัน้ ตอน งาน
ต่าง ๆ ที่ให้บริการอยู่
- ประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการหรือ
ประซาซนได้รับบริการที่ตอ่ เนื่องและรวดเร็ว
แสดงสมรรถนะ ระดับ ๑ และเต็มใจช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับผู้บริการได้
รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปญ
ั หาหรือหาแนวทางแก่ไขปัญหาที่เกิดแก่ผู้รับบริการอย่าง รวดเร็ว เต็มใจ
ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปิดภาระ
- คอยดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และน่าข้อขัดข้องใด ๆ ในการให้บริการ (ถ้า
มี) ไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขัน้
- อานวยความสะดวก ให้บริการด้วยความเต็มใจ ดาเนินการต่าง ๆ ให้ลูกค้าได้รับ ความ
พึงพอใจเต็มที่
แสดงสมรรถนะ ระดับ ๒ และให้บริก าร ที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไปของ
ผู้รับบริการ
ให้เวลาแก่ผู้รับบริการ โดยเฉพาะเมื่อผู้รับบริการประสบความยากลาบาก เช่นให้ เวลาและ
ความพยายามพิเศษในการให้บริการ เพื่อช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหา
- คอยให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวข้อกับงานที่กาลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์ แก่
ผู้รับบริการ แม้วา่ ผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน
- เสียสละเวลาส่วนตน อาสาให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเมื่อผู้รับบริการหรือ ประซาซน
เผชิญปัญหาหรือความยากลาบาก
แสดงสมรรถนะ ระดั บ ๓ และสามารถเข้ า ใจและให้ บ ริ ก าร ที่ ต รงตามความ
ต้องการที่ แห้จริงของผู้รับบริหารได้
- เข้าใจความจาเป็นและความต้องการที่แห้จริงของผู้รับบริการ หรือประซาซน

-๖-

สมรรถนะหลัก (Competency)
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน
การบริการเป็นเลิศ (Service Mind - SERV)
ระดับที่
๔

๕

คาอธิบาย
- แม้ในกรณีที่ผู้รับบริการ หรือประซาซนอาจจะยังไม่ได้คานึงถึงหรือไม่เคยขอความ ช่วยเหลือ
มาก่อน และนาเสนอบริการที่เป็นประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการนัน้ ๆ ได้ อย่างแท้จริง
- ให้คาแนะนาทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ หรือประซาซน เพือ่ ตอบสนองความจาเป็น หรือ
ความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ หรือประซาซนได้

แสดงสมรรถนะ ระดับ ๔ และมองการณ์ไกล และสามารถให้บริการ ทีเป็นประโยชน์
อย่างแห้จริงและยั่งยืนให้กับผู้รับบริการ
- เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึน้ กับผู้รับบริการในระยะยาว และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธี
หรือขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด
- สามารถให้ความเห็นส่วนตัวที่อาจแตกต่างไปจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผู้รับบริการ ต้องการ
เพื่อให้สอดคล้องกับความจาเป็น ปัญหา โอกาส ๆลๆ เพื่อเป็นประโยชน์อย่าง แท้จริงหรือใน
ระยะยาวแก่ผู้รับบริการ
- นาเสนอบริการด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อรักษาผลประโยชน์อันยั่งยืนหรือ ผลประโยช
ระยะยาวให้แก่ผู้รับบริการ หรือประซาซน

การทการท
างานเป็
นทีม นทีม (Teamwork - TW)
างานเป็
(Teamwork-TW)
คาจากัดความ

ระดับที่
๐
๑

การมีจติ สานึกในความสมานฉันท์ ความร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น
ส่วนหนึ่งของทีม เพื่อให้ทีมงาน กลุ่ม หรือหมู่คณะนั้นๆ บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้
อย่างดีที่สุด
คาอธิบาย
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ ย่างซัดเจน
รู้บทบาทหน้าที่ของตน และทาหน้าที่ของตนในทีมให้สาเร็จ
ทางานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมายได้สาเร็จ และสนับสนุนการตัดสินใจในกลุ่ม
- รายงานให้สมาซิกทราบความคืบหน้าของการดาเนินงานในกลุม่ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที เป็น
ประโยชน์ตอ่ การทางานอย่างต่อเนื่อง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะสมาซิกคนหนึ่งในทีมและทางานในส่วนของตนได้ อย่างไม่
ขาดตกบกพร่อง
- แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงาน สมาซิกในทีมคนอื่น ๆ แม้วา่ ผู้อื่น ไม่ได้ร้องขอ

๒

แสดงสมรรถนะระดับ ๑ และมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อร่วมงาน และให้ความร่วมมือใน
การทางานกับเพื่อร่วมงาน
สร้างสัมพันธ์ และเข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี เอื้อเพื่อเผื่อแผ่ ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีม
ด้วยดี
เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของผู้อื่นและกล่าวถึงผู้อ่นื ในทางที่ดี หรือในเซิงสร้างสรรค์
เคารพการตัดสินใจหรือความเห็นของผู้อื่นโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจาเป็น -๗-

-7สมรรถนะหลัก (Competency)
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน
ชื่อสมรรถนะ
ระดับที่
๓

๔

สมรรถนะหลัก มี 5 สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะมี 6 ระดับ
การทางานเป็นทีม (Teamwork - TW)
คาอธิบาย
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และรับฟ้งความคิดเห็น และประสบความร่วมมือของ สมาซิก
ในทีม
- เต็มใจรับฟ้งความเห็นชองสมาซิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น รวมถึง ผู้ใต้บังคับบัญชา
และผู้ร่วมงานเพื่อประโยซน์ในการทางานร่วมกันให้ดยี ่งิ ขึน้
- ประสานและส่งเสริมส้มพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทางานร่วมกันให้มี ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้
- ขอความคิดเห็น ประมวลความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา หรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจหรือปฏิบัตงิ านร่วมกัน
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และรักษามิตรภาพที่ดี ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือเพื่อ

ร่วมทีม เพื่อให้งานประสบความสาเร็จ

๕

- แสดงน้าใจ รับอาสาช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่มีเหตุจาเป็นโดยไม่ต้องร้องขอ
- ให้กาลังใจเพื่อร่วมงานอย่างจริงใจและรักษามิตรภาพที่ดรี ะหว่างกันเพื่อประโยชน์ ต่อองค์กร
โดยรวม
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะเพื่อมุ่งให้ภารกิจประสบ
ผลสาเร็จ
- ส่งเสริมความสามัคคีในทีมโดยปราศจากอคติระหว่างกัน เพื่อมุง่ หวังให้ทีมประสบ ความสาเร็จ
- ประสานรอยร้าว หรือคลี่คลายแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม และส่งเสริมขวัญ กาลังใจระหว่าง
กัน เพื่อให้ปฏิบัตริ ่วมกันได้อย่างราบรื่น

-8สมรรถนะ (พฤติกรรมการทางาน)
สมรรถนะ ประจาผู้บริหาร
สมรรถนะ ประจาผู้บริหาร มี ๔ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี ๖ ระดับ

ชื่อสมรรถนะ

การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
(Change Leadership - CL)
ความตัง้ ใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดันบุคลากร กลุม่ คน องค์กร หรือหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้เกิดความต้องการในการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ เป็นประโยชน์แก่
หน่วยงาน องค์กร ประซาซน สังคม หรือประเทศชาติ รวมถึง ความสามารถในการดาเนินการถ่ายทอด
ชี้แจงและสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้เข้าใจยอมรับ และ ดาเนินการให้การปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงนั้น
ๆ เกิดขึ้นจริง
คาอธิบาย

คาจากัดความ

ระดับที่
๐

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ ย่างชัดเจน
เห็นความจาเป็น ความสาคัญ และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน หรือการ
เปลี่ยนแปลง

๑

๒

๓

- เห็นความจาเป็น ความสาคัญ และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลง และ สามารถ
กาหนดทิศทางและขอบเขตของการปรับเปลี่ยน/การเปลี่ยนแปลงที่ควรเกิดขึ้น ภายในองค์กร
ได้
- เข้าใจและยอมรับถึงความจาเป็น ทิศทางและขอบเขตของการปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลง และ
ตัง้ ใจในการเรียนรู้เพื่อให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการ ปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลงนัน้ ได้
- กล้าเสนอความคิดเห็น วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่แตกต่างไปจากวิธีการเดิมของ องค์กร
เพื่อปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานของหน่วยงาน หรือองค์กรให้ สอดรับ
เปลี่ยนแปลงนัน้ ได้
- กล้าเสนอความคิดเห็น วิธีการ หรือแนวทางการปฏิบัตทิ ี่แตกต่างกันไปจากวิธีการเดิม
ขององค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานของหน่วยงาน หรือองค์กร
ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นกล้าเปลี่ยนแปลง
เพื่อทาสิ่งใหม่ ๆ ให้แก่หน่วยงาน หรือองค์กร
- ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้อืน่ เข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นทั้งภายในและนอก องค์กร และ
อธิบายให้เข้าใจถึงความจาเป็น ความสาคัญ และประโยชน์ของการ ปรับเปลี่ยนนั้น ๆ
- หาวิธีการจูงใจให้ผู้อื่นดาเนินการเปลี่ยนแปลง หรือปรบเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงาน ต่าง ๆ ของ
ตนเอง เพื่อให้มผี ลสัมฤทธิฃ์ องงานที่สูงขึ้น
- สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนหน่วยงาน องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆที่ เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการที่จะช่วยให้การปรับเปลี่ยนดาเนินไปด้วยมี ประสิทธิภาพมากขึ้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นกล้าเปลี่ยนแปลง
เพื่อ ทาสิ่งใหม่ๆ ให้แก่หน่วยงานหรือองค์กร
- กระตุน้ ผลักกัน และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นมีลกั ษณะของความเป็นผู้นา่ กล้าเปลี่ยน

-9สมรรถนะ (พฤติกรรมการทางาน)
สมรรถนะ ประจาผู้บริหาร
ชื่อสมรรถนะ

สมรรถนะ ประจาผู้บริหาร มี ๔ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี ๖ ระดับ
การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
(Change Leadership - CL)
คาอธิบาย

ระดับที่
๓
-

เปลี่ยนแปลงเพื่อทาสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานหรือองค์กร
- กระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสาคัญ และยอมรับของการปรับเปลี่ยน ที่เกิดขึ้น
เพื่อให้เกิดความร่วมแรงงร่วมใจและดาเนินการให้การเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ เกิดขึ้นจริง
- เน้นย้า สื่อสาร และสร้างความซัดเจนโดยการอธิบายสาเหตุ ความจาเป็น ประโยชน์ ฯลฯ
ของการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และเตรียมแผนการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบ

๕

- เตรียมแผนการที่เป็นขัน้ เป็นตอนที่ซัดเจนและปฏิบัตไิ ด้จริงให้องค์กร หรือหน่วยงาน ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างแรงจูงใจให้ผู้สนับสนุนและสร้างการยอมรับจากผู้ท้าทายให้เป็นโทษของการนิ่ง เฉย
และเห็นถึงประโยชน์ของการเปลีย่ นแปลงจากสภาวการณ์ปัจจุบันและอยากมี ส่วนร่วมใน
การเปลี่ยนแปลงนัน้
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง ขององค์กร และ
ผลักดันให้ เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
- เป็นผู้นาในการปรับเปลี่ยนทั้งขององค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ผลักดันให้
การปรับเปลี่ยนดาเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จด้วย วิธีการดาเนินที่เหมาะสม
- วิเคราะห์ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และผลกระทบต่าง ๆ ในภาพรวมทั้งทางสังคม การเมือง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เป็นต้น

-

ชื่อสมรรถนะ

คาจากัดความ

ระดับที่
0

สมรรถนะ ประจาผับริ'หาร มี ๔ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี ๖ ระดับ
ความสามารถในการเป็นผู้นา
(Leadership - LEAD)
ความตั้งใจหรือความสามารถในการเป็นผู้นาของกลุ่มคน หรือทีมงาน ตลอดจน
สามารถปกครอง ดูแลและความช่วยเหลือรวมถึงสามารถกาหนดทิศทาง
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมาย และวิธีการทางานต่าง ๆ ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ ทีมงานปฏิบัติได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
คาอธิบาย
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างขัดเจน

-10ชื่อสมรรถนะ

สมรรถนะ ประจาผู้บริหาร มี ๔ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี ๖ ระดับ
ความสามารถในการเป็นผู้นา
(Leadership - LEAD)

๑

บริหารการประขุม ได้ดีและคอยแจ้งข่าวสารความเป็นไปแก่ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อ งอยู่
เสมอ
- กาหนดประเด็นหัวข้อการประขุมวัตถุประสงค์ ตลอดจนควบคุมเวลาและแจกจง
หน้าที่รับผิดชอบให้แก่บุคคลในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมในที่นี้ อาจ
เป็นการประชุมอย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการก็ได้
- หมั่นแจ้งข่าวสารความเป็นไปรวมทั้งเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบอยูเ่ สมอแม้ไม่
จาเป็นต้องกระทา เพื่อให้มคี วามเข้าใจตรงนาไปสู่การปฏิบัตงิ านในทิศทางเดียวกัน
- แจ้งให้สมาชิกในกลุ่มทราบข่าวสารความเป็นไป ตลอดจนผลกระทบทีอ่ าจได้รับ เหตุผลการ
ตัดสินใจแม้จะไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบก็ได้

๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และเป็นผู้นาในการทางานของกลุ่มและสร้างเสริม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุ่ม
- กาหนดเป้าหมาย ทิศทางทีซ่ ัดเจน เลือกใช้คนให้เหมาะกับงานหรือใช้วิธีการอื่นๆ เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งเสริมให้กระบวนการปฏิบัตงิ านในกลุ่มมี ประสิทธิภาพหรือ
ประสิทธิผลยิ่งขึน้
- กล่าวคาซมเชย หรือให้ขอ้ คิดเห็นติซมทีส่ ร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้กลุม่ ทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ลงมือกระทาการเป็นตัวอย่างเพื่อช่วยให้กลุม่ ปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- เลือกคนให้เหมาะกับงาน และกาหนดผลลัพธ์ซัดเจนในแต่ละงานทีม่ อบหมาย เพื่อ ช่วยสร้าง
เสริมให้กลุม่ ทางานได้ดีขนึ้ หรือมีประสิทธิภาพขึน้
- สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน หรือให้โอกาสผูใ้ ต้บังคับบัญชาในการแสดง ศักยภาพการ
ทางานอย่างเต็มที่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพ

๓

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และเป็นทีป่ รึกษาและให้การดูแลช่วยเหลือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในกลุ่ม
- ปกป้องซื่อเสียงของกลุม่ สมาชิกในกลุ่ม หรือบุคลากรในความดูแล
- ดูแลและช่วยเหลือให้ผู้ใต้บังคับบัญชา สมาชิกในกลุ่ม หรือบุคลากรในความดูแล เข้าใจและ
ปรับตัวรับการปรับเปลี่ยนที่จาเป็นภายในองค์กรได้
- รับฟ้งประเด็นปัญหา และรับเป็นที่ปรึกษาในการดูแลผู้ใต้บงั คับบัญชา สมาชิกใน กลุ่ม หรือ
บุคลากรในความดูแลให้สามารถปฏิบัตงิ านด้วยความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุด

-11สมรรถนะ (พฤติกรรมการทางาน)
สมรรถนะ ประจาผู้บริหาร
ชื่อสมรรถนะ

สมรรถนะ ประจาผู้บริหาร มี ๔ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี ๖ ระดับ
ความสามารในการเป็นผู้นา

(Leadership - LEAD)
ระดับ
๓

๔

คาอธิบาย
- จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลที่สาคัญต่าง ๆ มาให้ในการปฏิบัตงิ านให้บรรลุ ตาม
เป้าหมายเพื่อให้การสนับสนุนที่จาเป็นและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา สมาซิกในกลุม่
หรือบุคลากรในความดูแล
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และประพฤติตนสมกับเป็นผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดี

(Role Model) แก่ผู้ใต้บงั คับบัญชา หรือสมาชิกในกลุม่
- สร้างค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบัตทิ ี่ดปี ระจากลุ่ม หน่วยงาน หรือองค์กร และประพฤติ ตนเป็น
แบบอย่างที่ดแี ก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
- บริหารจัดการหน่วยงาน หรือองค์กรด้วยความเป็นธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) (นิตธิ รรม, คุณธรรม โปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า) ใน
การปกครองผูใ้ ต้บังคับบัญชากล้าคิด และกล้าที่จะตัดสิใจในการดาเนินงานต่างๆ โดยอยูบ่ น
พื้นฐานของข้อมูลที่ เหมาะสมและรับผิดชอบกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น

๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสื่อสารวิสัยทัศน์ที่มีพลังเพื่อนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและ
องค์กรให้ประสบความสาเร็จในระยะยาว
-

สื่อสารวิสัยทัศน์ที่มีพลัง สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ ผูใ้ ต้บังคับบัญชา
สามารถปฏิบัตงิ านให้ภารกิจสาเร็จลุล่วงไปได้จริง
- เป็นผู้นาในการปรับเปลี่ยน พัฒนา หรือสร้างสรรค์ส่งิ ใหม่ๆ ให้องค์กร และผลักคันให้องค์กร
ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นและประสบความสาเร็จด้วยกลยุทธ์และวิธีดาเนินการ
ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและบริบทชององค์กร
- เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีวสิ ัยทัศน์และเตรียมกลยุทธ์ให้ องค์กรไว้
รับมือการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ระดับ
๐
๑

ความสามารถในการพัฒนาคน
(Developing and Coaching - DC)
คาอธิบาย
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ ย่างชัดเจน
เชื่อมั่นว่าผูอ้ ื่นสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้หรือเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้รับ
การพัฒนา
-

เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้อื่นได้พัฒนาตนเองตามความประสงค์ เพื่อให้เกิดการ เรียนรู้
และพัฒนาความรู้ ความสามารถชองตนเอง
แสดงความเชื่อมั่นว่าผู้อื่นสามารถจะเรียนรู้ ปรับปรุงผลงาน และพัฒนาศักยภาพ ตนเองได้

-๑๒-

สมรรถนะ (พฤติกรรมการทางาน)
สมรรถนะ ประจาผู้บริหาร
ชื่อสมรรถนะ

ระดับ
๒

สมรรถนะ ประจาผู้บริหาร มี ๔ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี ๖ ระดับ
ความสามารถในการพัฒนาคน
(Developing and Coaching - DC)
คาอธิบาย
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสอนงาน และให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธปี ฏิบัติงาน
- สอนงานในรายละเอียด และให้คาแนะนาที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับวิธีการ ปฏิบัตงิ านโดยมุง่
พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลนั้น

๓

แสงสมรรถนะระดับที่ ๒ และให้เหตุผลประกอบการสอนและคาแนะนา และให้
ความสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้งา่ ยขึ้น
- ให้แนวทางที่เป็นประโยชน์ หรือสาธิตวิธีปฏิบัตงิ านเพื่อเป็นตัวอย่างในการ ปฏิบัตงิ านจริง
พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบการสอนและการพัฒนาบุคลากร
- ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้งานง่ายขึน้ โดยการสนับสนุนด้าน ทรัพยากร
อุปกรณ์ ข้อมูล หรือให้คาแนะนาในฐานะทีเ่ ป็นผู้เชี่ยวชาญในงานหน้าที่ จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือ และทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็นและเป็นประโยชน์ในการ ปฏิบัตงิ านของผู้อื่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผอู้ ่นื สามารถปฏิบัตงิ านในหน้าที่ได้งา่ ยและดีขนึ้
- ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้โอกาสผู้อื่นเสนอแนะนาวิธีการพัฒนา ศักยภาพ
หรือความสามารถที่มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
- เต็มใจให้การสนับสนุน หรือการช่วยเหลือในภาคปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้อื่นสามารถ พัฒนา
ความสามารถหรือศักยภาพของตนได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด

๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และให้คาติชมเรื่องผลงานอย่างตรงไปตรงมาและ
สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาทีต่ ่อเนื่อง

-

-

๕

ติชมผลการปฏิบัตงิ านอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ (Constructive
Feedback) ทั้งด้านบวกและด้านลบโดยปราศจากอคติส่วนตัว เพื่อส่งเสริมให้มีการ พัฒนา
ความรู้ความสามารถและปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง
แสดงความคาดหวังในด้านบวกว่าบุคคลนัน้ ๆ จะสามารถพัฒนาตนเองให้ดขี นึ้ ได้ และให้
คาแนะนาที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับบุคลิก ความสนใจ และ
ความสามารถเฉพาะบุคคล เพือ่ ปรับปรุงพัฒนาความรู้และความสามารถได้อย่าง
เหมาะสม
วางแผนการพัฒนาที่สอดคลองกับจุดแข็ง และข้อจากัดของผู้อนื่ รวมทั้งดาเนินการ ติดตาม
ผลอย่างสม่าเสมอ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงในทางที่ดีข้นึ อย่าง ต่อเนื่อง

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระยะยาวเพื่อเพิ่ม ผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพต่อองค์กร
มอบหมายงานที่เหมาะสม มีประโยชน์ และท้าทายความสามารถ มองหาโอกาสใน การ
พัฒนาขีดความสามารถและประสบการณ์อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร สามารถเรียนรู้
และพัฒนาความสามารถได้อย่างต่อเนื่องและในระยะยาว

-๑๓-

สมรรถนะ (พฤติกรรมการทางาน)
สมรรถนะ ประจาผู้บริหาร
ชื่อสมรรถนะ

ระดับ
๕

คาจากัดความ

ระดับ
๐
๑

สมรรถนะ ประจาผับริหาร มี ๔ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี ๖ ระดับ
ความสามารถในการพัฒนาคน
(Developing and Coaching-DC)
ความสามารถในการพัฒนาคน (Developing and Coaching - DC)
คาอธิบาย
- รณรงค์ ส่งเสริม และผลักดันให้มแี ผนหรือโครงการพัฒนาความรูค้ วาม
สามารถของ บุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มี
การส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างเป็นระบบ
- สร้างสรรค์ทางออก แนวทาง หรือสิ่งใหม่ ๆ จากความเข้าใจในปัญหาหรือความ
ต้องการเบือ้ งลึกของผู้อ่ืน เพื่อให้การส่งเสริม พัฒนา หรือปรับปรุงศักยภาพ
หรือ ความสามารถของผู้อื่นอย่างแห้จริงในระยะยาว
- ผลักดันและสร้างเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ รวมถึงดาเนินอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ผลักดัน แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
หน่วยงาน หรือองค์กรอย่างเป็นระบบ
การคิดการคิ
เชิงกุดลเซิยุทงกลยุ
ธ์ ทธ์ (Analytical Thinking - AT)
(Analytical Thinking-AT)
ความสามารถในการคิด การทาความเข้ าใจเซิงสังเคราะห์ รวมถึงการมองภาพใน เซิงกลยุทธ์
หรื อยุทธศาสตร์ และการเชื่อมโยงวิสยั ทัศน์ในระยะยาวรวมถึงทฤษฏี และแนวคิดต่าง ๆ ให้ เข้ า
กับการปฏิบตั ิงานในชีวิตประจาวัน หรื อให้ ได้ มาซึง่ กรอบความคิดหรื อแนวความคิดใหม่ ๆ อัน
เป็ นผลมาจากการสรุ ปแบบประยุกต์ แนวทางต่าง ๆ จากสถานการณ์หรื อข้ อมูลหลากหลาย
และนานาทัศนะ ใน ระดับสูงยังรวมถึงความเข้ าใจอย่างถึกซึ ้งถึงผลกระทบของปั จจัยภายนอก
ที่มีตอ่ กลยุทธ์และนโยบายขององค์กร
คาอธิบาย
ไม,แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างขัดเจน
เข้าใจและปรับตัวให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของงานของตน
- เข้าใจและปฏิบัตติ นให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ของในการ
ปฏิบัตภิ ารกิจในงานของตนได้
- จัดลาดับความสาคัญของงานประจาวันของตนให้สอดคลองกับเป้าหมายของ หน่วยงานของ
ตนได้

๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และประยุกต์ความเข้าใจและเชื่อมโยงสิ่งที่ตนปฏิบัติอยู่ใน
งานเข้ากับเป้าหมายใหญ่ของหน่วยงานที่ตนรับผิดขอบหรือองค์กร
ประยุกต์และเชื่อมโยงการปฏิบัตภิ ารกิจประจาวันให้เข้ากับบริบทของกลยุทธ์ของ หน่วยงาน โดย
พิจารณาว่า กิจกรรมงานหรือวัตถุประสงค์ในเป้าหมายระยะสัน้ นั้น สามารถจะช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงานได้ดว้ ยหรือไม่

-14สมรรถนะ (พฤติกรรมการทางาน)
สมรรถนะ ประจาผู้บริหาร
ชื่อสมรรถนะ

สมรรถนะ ประจาผับริ'หาร มี ๔ สมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ มี ๖ ระดับ
การคิดเซิงกลยุทธ์
(Analytical Thinking - AT)
คาอธิบาย

ระดับ
๒

- สามารถประยุกต์ความเข้าใจ รูปแบบ ประสบการณ์และบทเรียนต่าง ๆ มาใช้ กาหนด
ข้อเสนอหรือแนวทาง (Implication) เซิงกลยุทธ์ที่สนับสนุนให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบบรรลุ
ภารกิจทีก่ าหนดไว้
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และประยุกต์ประสบการณ์ ทฤษฏี หรือแนวคิดซับซ้อน
มา ปรับหรือกาหนดกลยุทธ์ในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบหรือองค์กร

๓

๔

-

๕

- ประยุกต์ทฤษฏี หรือแนวคิดซกซ้อนที่มีฐานมาจากองค์ความรู้หรือข้อมูลเซิง ประจักษ์ในการ
คิดและพัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการปฏิบัตงิ านขององค์กร หรือหน่วยงานที่ตนดูแลรับ
ผิดขอบอยู่
- ประยุกต์ หรือผลการวิจัยต่าง ๆ มากาหนดโครงการหรือแผนงานที่มีผลสัมฤทธิ์และ
มีประโยชน์ตอ่ องค์กรหรือหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่
- กาหนดประเด็นต่างๆ ปัญหาอุปสรรค หรือโอกาสต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับงาน และประยุกต์
ประสบการณ์ บทเรียนในอดีต ฯลฯ มาปรับกลยุทธ์และวิธกี ารทางานของตนหรือหน่วย
งานเพื่อ
ให้บเข้รรลุ
เป้างหมาย
ทีก่ าหนดไว้
าใจถึ
ผลกระทบต่
างๆ ที่ส่งผลต่อหน่วยงาน หรือองค์กร และเตรียมการรองรับ
- คาดการณ์ถงึ ทิศทาง แนวโน้มในอนาคต และผลกระทบต่างๆ ตลอดจนการ เปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน หรือองค์กรและกาหนดแผน กลยุทธ์ไว้รองรับ
- ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง
ภายในประเทศและต่างประเทศทีซ่ ับซ้อนด้วยกรอบแนวคิดและวิธี พิจารณาแบบมอง
ภาพองค์รวม เพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ แผนหรือนโยบายชอง องค์กรหรือหน่วยงานทีต่ น
ดูแลรับผิดชอบอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

กาหนดกลยุทธ์ระยะยาวให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรและสภาพแวดล้อม
ภายนอก
- ศึกษาศักยภาพชององค์กรในปัจจุบัน และดาเนินการปรับเปลี่ยนทีส่ าคัญเพื่อเสริม ศักยภาพ
-

ในการบรรลุวสิ ัยทัศน์และพันธกิจระยะยาว
- ประเมินและเชื่อมโยงสถานการณ์ ประเด็นต่าง ๆ และปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
กฎหมาย ฯลฯ ทีเ่ กี่ยวข้องกับองค์กรมาใช้กาหนดแผนกลยุทธ์องค์กรใน ระยะยาว
- สรรค์สร้างและบูรณาการองค์ความรู้!หมีมาใช้ในงานกลยุทธ์ โดยพิจารณาจาก บริบทประเทศ
ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภาพรวม เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่ แตกต่างและสร้าง
ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
- คิดและปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรในภาพรวม ให้เป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ช่วย
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขึน้ ได้

