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(ก) 
 

ค าน า 
 

 คู่มือสมรรถนะส ำหรับขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินน้ี จดัท ำข้ึนเพื่ออธิบำยควำมหมำย
ของสมรรถนะและอธิบำยรำยละเอียดของระดับสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับขำ้รำชกำร ส่วน
ทอ้งถ่ินตำมท่ี สปร. ไดท้ ำกำรวิจยั และรำยงำนกำรวิเครำะห์และกำรจดัท ำตน้แบบสมรรถนะ 
(Competency Model) ของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน ตำมโครงกำรศึกษำวิจยักำรปรับปรุงระบบ
จ ำแนกต ำแหน่งและค่ำตอบแทนของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อจะได้เป็นแนวทำงส ำหรับ
ผูป้ฏิบติังำนดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในกำรก ำหนดสมรรถนะ
ท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งต่ำงๆ โดยไดจ้ดัท ำเป็นรวม 3 เล่ม ไดแ้ก่  

 1. คู่มือสมรรถนะหลกั 

 2. คู่มือสมรรถนะประจ ำผูบ้ริหำร  

 3. คู่มือสมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน 

 ส ำหรับคู่มือ “สมรรถนะประจ าผู้บริหาร” เล่มน้ี ไดจ้ดัท ำข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่ออธิบำยควำมหมำยของสมรรถนะประจ ำผูบ้ริหำร 4 รำยกำร ไดแ้ก่ 

 กำรเป็นผูน้  ำในกำรเปล่ียนแปลง (Chang Leadership – CL) 
 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผูน้  ำ (Leadership – LEAD) 
 ควำมสำมำรถในกำรพฒันำคน (Developing and Coaching – DC) 
 กำรคิดเชิงกลยทุธ์ (Strategic Thinking – ST) 

   เพื่อให้ผูท่ี้ปฏิบติังำนดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และผูท่ี้เก่ียวข้องได้ศึกษำท ำควำมเข้ำใจ และใช้ประกอบกำรกำรก ำหนดสมรรถนะประจ ำ
ผูบ้ริหำร ก ำหนดพฤติกรรมบ่งช้ี และก ำหนดระดบัสมรรถนะใหเ้ป็นไปอยำ่งถูกตอ้งตำมค ำจ  ำกดั
ควำมของสมรรถนะท่ีจะได้มีกำรน ำมำใช้ในระบบจ ำแนกต ำแหน่งใหม่ของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถ่ิน (ระบบแท่ง) ใหเ้ป็นไปอยำ่งถูกตอ้งและเป็นมำตรฐำนเดียวกนั 
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บทน า 
 ดว้ยมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งใหม่ตำมระบบแท่ง (Broadband) ท่ีจะน ำมำใชก้บั
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน จะมีกำรก ำหนดตำมสำยงำนท่ีไดมี้กำรยบุ หรือเพิ่มสำยงำน โดยจะมีกำร
ก ำหนดรูปแบบมำตรฐำนเพื่อจดัท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งใหม่ โดยใช้วิธี Role Profiling          
เป็น 3 ส่วน ซ่ึงจะคลำ้ยคลึงกบัของขำ้รำชกำรพลเรือน ประกอบดว้ย 

 ส่วนท่ีหน่ึง หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ (Key Accountabilities) จะเป็นกำรก ำหนดว่ำ
ต ำแหน่งงำนนั้น จะตอ้งบรรลุผลส ำเร็จดำ้นใดบำ้ง จึงจะถือว่ำบรรลุวตัถุประสงคข์องงำนประจ ำ
ต ำแหน่งนั้น 

 ส่วนท่ีสอง กรอบคุณวุฒิ (Knowledge and Experiences) จะเป็นกำรก ำหนดว่ำผูท่ี้
จะมำด ำรงต ำแหน่งงำนนั้น ตอ้งมีคุณสมบติั เชิงคุณวฒิุกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในระดบัใดท่ี
จ ำเป็นและเพียงพอแก่กำรปฏิบติังำนประจ ำต ำแหน่งใหสั้มฤทธิผล ไม่ต ่ำหรือสูงเกินควำมจ ำเป็น
ของระดบังำนในต ำแหน่งนั้น 

 ส่วนท่ีสำม กรอบควำมรู้ ทกัษะ และสมรรถนะ (Skills and Competencies) จะ
เป็นกำรก ำหนดว่ำต ำแหน่งงำนต่ำงๆ ตอ้งกำรควำมรู้ ทกัษะ และสมรรถนะแบบใดท่ีจ ำเป็นใน
กำรปฏิบติังำนใหไ้ดผ้ลงำนท่ีดี 

 ดังนั้ น เพื่อให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินปฏิบติังำนอย่ำงมีคุณภำพ จึงไดมี้กำร
ก ำหนดตน้แบบสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อใชเ้ป็นแนวทำง
ก ำหนดสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งข้ึน โดยในแต่ละสมรรถนะจะตอ้งมีกำรก ำหนด
พฤติกรรมบ่งช้ี หรือตวัอยำ่งพฤติกรรม เพื่อแสดงสมรรถนะท่ีเหมำะสมของแต่ละระดบั เพื่อให้
กำรก ำหนดตวับ่งช้ีพฤติกรรมหรือตวัอยำ่งพฤติกรรมเป็นไปอยำ่งถูกตอ้งตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด
ข้ึน จึงจดัท ำคู่มือกำรก ำหนดสมรรถนะขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน “คู่มือสมรรถนะประจ ำผูบ้ริหำร” 

โดยมีจุดมุ่งหมำย เพื่ออธิบำยค ำจ  ำกดัควำมของสมรรถนะประจ ำผูบ้ริหำรและรำยละเอียดของ
สมรรถนะในแต่ละระดบั เพื่อให้ผูท่ี้ปฏิบติังำนดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดศ้ึกษำท ำควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัสมรรถนะหลกั ทั้ง 4 รำยกำร 

และใช ้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดสมรรถนะดังกล่ำวได้อย่ำงถูกต้องและเป็นมำตรฐำน
เดียวกนั โดยจะได้อธิบำยควำมหมำยของค ำจ  ำกดัควำมในแต่ละระดับว่ำมีรำยละเอียดและ
จุดเนน้อยำ่งไร เพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจ 
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 สมรรถนะประจ ำผูบ้ริหำร หมำยถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีก ำหนดเป็น
คุณลกัษณะส ำหรับขำ้รำชกำรทอ้งถ่ินต ำแหน่งบริหำรตอ้งมีในฐำนะผูน้  ำท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อ
น ำทีมงำนหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชำให้สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและสอดคลอ้ง
ตำมวตัถุประสงคข์ององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน โดยสมรรถนะประจ ำผูบ้ริหำร ประกอบดว้ย 

 1. กำรเป็นผูน้  ำในกำรเปล่ียนแปลง (Chang Leadership – CL) 
 2. ควำมสำมำรถในกำรเป็นผูน้  ำ (Leadership – LEAD) 
 3. ควำมสำมำรถในกำรพฒันำคน (Developing and Coaching – DC) 
 4. กำรคิดเชิงกลยทุธ์ (Strategic Thinking – ST) 
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มิตต่ิางๆ ของสมรรถนะท่ีต้องค านึงถึง 

  กำรพิจำรณำระดบัสมรรถนะประจ ำผูบ้ริหำร ควรตอ้งถึงมิติ (Dimension) ของระดบั
ท่ีแตกต่ำงกนัไปของแต่ละสมรรถนะ โดยมิติท่ีมกัใช้ในกำรพิจำรณำระดบัสมรรถนะมี 4 มิติท่ีมี
ลกัษณะเฉพำะของแต่ละมิติ มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 1. ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น  ห รื อ ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง กิจ ก ร ร ม  (Intensity or 
Completeness of Action) เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมตั้งใจท่ีทุ่มเทลงไป และควำมสมบูรณ์
ของกำรกระท ำท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหค้วำมตั้งใจนั้นเป็นจริง  
 ตัวอย่าง  

  สมรรถนะ “กำรเป็นผูน้  ำในกำรเปล่ียนแปลง” ” ควำมเขม้ขน้หรือควำมสมบูรณ์
ของพฤติกรรม ไดแ้ก่ เห็นควำมจ ำเป็น ควำมส ำคญัและประโยชน์ของกำรปรับเปล่ียน แลว้เร่ิม
ให้ผูอ่ื้นเขำ้ใจกำรปรับเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึน และสำมำรถก ำหนดทิศทำงและขอบเขตของกำร
ปรับเปล่ียน เป็นตน้ 

 2. ระดับของผลกระทบ (Size of Impact) หมำยถึงผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรกระท ำ   
ซ่ึงอำจหมำยถึงทั้งบุคคลท่ีรับกำรประเมิน บุคคลอ่ืน กลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนรำชกำร องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขนำดของโครงกำร หรือขอบเขตควำมรุนแรงของปัญหำ  เป็นตน้  

 3. ระดับความซับซ้อนของพฤติกรรม  (Complexity) หมำยถึงกำรน ำปัจจัย
หลำกหลำยมำพิจำรณำตดัสินใจ ตั้งแต่ส่ิงของ บุคคล ขอ้มูล แนวคิด หรือสำเหตุต่ำงๆ ซ่ึงเป็นกำร
แสดงถึงสมรรถนะของสมรรถนะบำงประเภท ส่วนใหญ่จะพบพฤติกรรมน้ีในสมรรถนะกลุ่ม
ควำมคิด  

 ตัวอย่าง 

 สมรรถนะ “การคิดเชิงกลยุทธ์” เป็นควำมสำมำรถในกำรวำงกลยุทธ์ท่ีซับซ้อน 

โดยเร่ิมตั้งแต่กำรใชป้ระสบกำรณ์ในระดบัท่ี 2 จนถึงกำรประยกุตท์ฤษฎี หรือแนวคิดซบัซอ้นท่ี
มีฐำนมำจำกองคค์วำมรู้หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เป็นตน้ 
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 4. ระดับของความพยายามที่ใส่ลงไป (Amount of Effort) หมำยถึงปริมำณของ
ควำมพยำยำมท่ีใส่ลงไป หรือปริมำณเวลำท่ีทุ่มเทลงไปในกำรท ำงำน  
 ตัวอย่าง 
 สมรรถนะ “ควำมสำมำรถในกำรพฒันำคน”  เป็นควำมพยำมในกำรตั้งใจในกำร
ส่งเสริม สนบัสนุน และกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถผูอ่ื้น ตั้งแต่ระดบั 1 คือกำรเช่ือมัน่ว่ำคน
ทุกคนสำมำรถพฒันำได ้ไปสู่ระดบั 2 ตั้งใจสอนงำนและใหค้  ำแนะน ำ จนถึงพยำยำมส่งเสริมให้
มีกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ในระดบั 3 เป็นตน้ 

 

............................................................................................ 
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ค าอธิบายและตวัอย่างพฤตกิรรมบ่งช้ี 
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สมรรถนะ “การเป็นผู้น าในการเปลีย่นแปลง” 
 

ค าจ ากดัความ 

 ควำมตั้งใจและควำมสำมำรถในกำรกระตุน้ผลกัดนับุคลำกร กลุ่มคน องคก์ร หรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้เกิดควำมตอ้งกำรในกำรปรับเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงไปใน
แนวทำงท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงำน องค์กร ประชำชน สังคม หรือประเทศชำติ รวมถึง
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรถ่ำยทอด ช้ีแจง และส่ือสำรให้ผูอ่ื้นรับรู้ เขำ้ใจ ยอมรับ และ
ด ำเนินกำรใหก้ำรปรับเปล่ียนหรือกำรเปล่ียนแปลงนั้นๆ เกิดข้ึนจริง 

 

ระดบัสมรรถนะ 

ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชดัเจน 

ระดับที ่1 : : เห็นความจ าเป็น ความส าคญั และประโยชน์ของการปรับเปลีย่น หรือการเปลีย่นแปลง 

 เห็นควำมจ ำเป็น ควำมส ำคัญ และประโยชน์ของกำรปรับเปล่ียน และสำมำรถ
ก ำหนดทิศทำงและขอบเขตของกำรปรับเปล่ียน/กำรเปล่ียนแปลงท่ีควรเกิดข้ึน
ภำยในองคก์รได ้

 เข้ำใจและยอมรับถึงควำมจ ำเป็น ทิศทำงและขอบเขตของกำรปรับเปล่ียน /
เปล่ียนแปลง และตั้งใจในกำรเรียนรู้เพื่อให้สำมำรถปรับตวัให้สอดคลอ้งกบักำร
ปรับเปล่ียน/เปล่ียนแปลงนั้นได ้

 กลำ้เสนอควำมคิดเห็น วิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบติัท่ีแตกต่ำงไปจำกวิธีกำรเดิมของ
องคก์ร เพื่อปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน หรือองคก์ร
ใหส้อดรับกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และช่วยเหลือ สนับสนุนให้ผู้อ่ืนเข้าใจ และยอมรับ 

                     การปรับเปลีย่นหรือการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ 

 ช่วยเหลือและสนบัสนุนให้ผูอ่ื้นเขำ้ใจถึงกำรปรับเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนทั้งภำยในและนอก
องค์กร และอธิบำยให้เข้ำใจถึงควำมจ ำเป็น ควำมส ำคัญ และประโยชน์ของกำร
ปรับเปล่ียนนั้นๆ 

 หำวิธีกำรจูงใจให้ผู ้อ่ืนด ำเนินกำรเปล่ียนแปลง หรือปรับเปล่ียนแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนต่ำงๆ ของตนเอง เพื่อใหมี้ผลสัมฤทธ์ิของงำนท่ีสูงข้ึน 
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 สนบัสนุนควำมพยำยำมในกำรปรับเปล่ียนหน่วยงำน องคก์ร หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีกำรท่ีจะช่วยให้กำรปรับเปล่ียนด ำเนินไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่ืนกล้าเปลีย่นแปลง 

                      เพ่ือท าส่ิงใหม่ๆ ให้แก่หน่วยงาน หรือองค์กร 

 กระตุ้น ผลักดัน และสร้ำงแรงจูงใจให้ผู ้อ่ืนมีลักษณะของควำมเป็นผู ้น ำกล้ำ
เปล่ียนแปลงเพื่อท ำส่ิงใหม่ๆ ใหเ้กิดข้ึนในหน่วยงำน หรือองคก์ร 

 กระตุน้ และสร้ำงแรงจูงใจให้ผูอ่ื้นเห็นควำมส ำคญั และยอมรับของกำรปรับเปล่ียนท่ี
เกิดข้ึน เพื่อให้เกิดควำมร่วมแรงร่วมใจและด ำเนินกำรให้กำรเปล่ียนแปลงนั้นๆ 
เกิดข้ึนจริง 

 เนน้ย  ้ำ ส่ือสำร และสร้ำงควำมชดัเจนโดยกำรอธิบำยสำเหตุ ควำมจ ำเป็น ประโยชน์ 
ฯลฯ ของกำรปรับเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนอยูเ่สมอ 

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเตรียมแผนการปรับเปลีย่นอย่างเป็นระบบ 

 เตรียมแผนกำรท่ีเป็นขั้นเป็นตอนท่ีชัดเจนและปฏิบัติได้จริงให้องค์กร หรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องสำมำรถรับมือกับกำรเปล่ียนแปลงนั้ นๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 สร้ำงแรงจูงใจใหผู้ส้นบัสนุนและสร้ำงกำรยอมรับจำกผูท้ำ้ทำยให้เห็นโทษของกำร
น่ิงเฉยและเห็นถึงประโยชนข์องกำรเปล่ียนแปลงจำกสภำวกำรณ์ปัจจุบนัและอยำกมี
ส่วนร่วมในกำรเปล่ียนแปลงนั้น 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงขององค์กร และผลกัดัน 

                  ให้เกดิการปรับเปลีย่นอย่างแท้จริง และมปีระสิทธิภาพสูงสุด 

 เป็นผูน้  ำในกำรปรับเปล่ียนทั้งขององคก์ร และหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
ผลกัดนัให้กำรปรับเปล่ียนด ำเนินไปได้อย่ำงรำบร่ืนและประสบควำมส ำเร็จด้วย
วธีิด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม 

 วิเครำะห์ทิศทำง กลยุทธ์ นโยบำย และผลกระทบต่ำงๆ ในภำพรวมทั้งทำงสังคม 
กำรเมือง เศรษฐกิจ อุตสำหกรรม เป็นตน้ เพื่อก ำหนดแผนกลยทุธ์ขององคก์รในกำร
ปรับเปล่ียน หรือกำรเปล่ียนแปลงให้สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ของประเทศหรือ
สภำวกำรณ์ปัจจุบนั 
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ค าอธิบายระดบัสมรรถนะ 

 ระดับที่ 1 เป็นเพียงระดับต้นของศักยภำพทำงกำรบริหำร  ซ่ึงแสดงออกถึง
แนวควำมคิดหรือทัศนคติของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินท่ีด ำรงต ำแหน่งผู ้บริหำร  เป็นกำร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในเชิงบริหำร  หรือปรับเปล่ียนแผนกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับกำร
เปล่ียนแปลง ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีบ่งแสดงถึงควำมเขำ้ใจและยอมรับถึงควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีกำร
ปรับเปล่ียนหรือกำรเปล่ียนแปลงนั้น 

 พฤติกรรมท่ีอำจจะใช้ในกำรประเมินสมรรถนะระดบัน้ีได ้คือ “การเห็นความ
จ าเป็น ความส าคัญและประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน”  หรือ “กำรท่ีผูบ้ริหำรเข้าใจและยอมรับ 
และเรียนรู้เพื่อใหส้ำมำรถปรับตวัให้สอดคลอ้งกบักำรปรับเปล่ียน” หรือ “กล้าเสนอความคดิเห็น 
วิธีการ หรือแนวปฏิบัติที่แตกต่างจากวิธีการเดิม  เพื่อเปล่ียนแปลงกำรด ำเนินงำนของส่วน
รำชกำรหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหส้อดรับกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน” เป็นตน้  
 ระดับที ่2 เป็นระดบัท่ีกวำ้งข้ึน ดว้ยกำรแสดงสมรรถนะหรือพฤติกรรมของตนต่อ
ผูอ่ื้นท่ีสำมำรถจะ “ช่วยเหลือ สนับสนุน ท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจและยอมรับการปรับเปลี่ยนหรือการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้น้ัน  และสำมำรถอธิบายให้ผู้อ่ืนได้เข้าใจถึงความจ าเป็น ความส าคัญ 
และประโยชน์ของการปรับเปลีย่นน้ัน”  นอกจำกนั้น สมรรถนะในระดบัท่ี 2 น้ี จะปรำกฏออกมำ
ในกำรสนบัสนุนควำมพยำยำมในกำรปรับเปล่ียนส่วนรำชกำรหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

รวมทั้งกำรแสดงออกถึงกำรมีส่วนร่วม ดว้ยกำร “เสนอแนะวิธีการที่จะช่วยให้การปรับเปลี่ยน
ด าเนินไปอย่างมปีระสิทธิภาพ” 

 ระดับที่ 3 เป็นกำรแสดงสมรรถนะหรือพฤติกรรมท่ีมีบทบำทเพิ่มมำกข้ึนของ
ผูบ้ริหำรอยำ่งเห็นไดช้ดั ในกำร “กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่ืนกล้าเปลี่ยนแปลงเพ่ือท าส่ิง
ใหม่ๆ” กำรกระตุน้หรือสร้ำงแรงจูงใจดงักล่ำว อำจจะกระท ำโดยกำรอธิบำยสำเหตุ ควำมจ ำเป็น 
ประโยชน์ หรือกำรเปรียบเทียบระหว่ำงส่ิงท่ีปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนักบัส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลง ฯลฯ 
เป็นตน้ 
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 ระดับที่ 4 เป็นระดบัท่ีแสดงสมรรถนะหรือพฤติกรรมท่ีสูงข้ึนกว่ำกำรใช้ควำม
พยำยำมในกำรกระตุน้หรือสร้ำงแรงจูงใจในระดบัท่ี 3 โดยสมรรถนะหรือพฤติกรรมท่ีจะใช้
ประเมินว่ำอยู่ในระดบัน้ี คือ “การเตรียมแผนการที่เป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง 
เพ่ือให้ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรับมือต่อการเปลีย่นแปลงได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพ” กำรวำงแผนดงักล่ำวจะตอ้งกระท ำอยำ่งเป็นระบบ และแผนนั้นจะตอ้งสำมำรถ
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกำรปรับเปล่ียนไดอ้ย่ำงมีนัยส ำคญั ผูบ้ริหำรจึงมีภำระหน้ำท่ีท่ี
จะต้องเตรียมและติดตำมกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงต่อเน่ืองสม ่ำเสมอ เพื่อให้กำร
ปรับเปล่ียนหรือกำรเปล่ียนแปลงนั้น น ำไปสู่ควำมกำ้วหนำ้และทิศทำงท่ีดีข้ึนของส่วนรำชกำร
หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 ระดับที่ 5 เป็นระดบัสูงสุดท่ีต่อเน่ืองมำจำกระดบัท่ี 4 เป็นกำรแสดงสมรรถนะ
หรือพฤติกรรมใน “การเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงขององค์กร และผลกัดันให้เกดิการปรับเปลีย่น
อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพสูงสุด”  ให้เป็นไปอย่ำงรำบร่ืนและประสบควำมส ำเร็จดว้ย
วิธีกำรท่ีเหมำะสม   รวมตลอดถึง “ความสามารถวิเคราะห์ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และ
ผลกระทบในภาพรวมทั้งทางสังคม การเมือง หรือเศรษฐกิจ ฯลฯ ได้ เพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์
ของส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์” ผูบ้ริหำรท่ีจะประเมินถึงระดบัน้ีไดจ้ะตอ้งมีศกัยภำพหรือควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงขวญั ก ำลงัใจ แรงจูงใจและควำมเช่ือมัน่ในกำรขบัเคล่ือนเพื่อน ำกำรปรับเปล่ียนนั้นไปสู่
เป้ำหมำยอยำ่งแทจ้ริงและอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด 

 

............................................................................................ 
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สมรรถนะ “ความสามารถในการเป็นผู้น า” 
 

ค าจ ากดัความ 

 ควำมตั้งใจหรือควำมสำมำรถในกำรเป็นผูน้  ำของกลุ่มคน หรือทีมงำน ตลอดจน
สำมำรถปกครอง ดูแล และให้ควำมช่วยเหลือ รวมถึงสำมำรถก ำหนดทิศทำง วิสัยทศัน์ กลยทุธ์ 
แผนงำน เป้ำหมำย และวิธีกำรท ำงำนต่ำงๆ ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำหรือทีมงำนปฏิบติังำนไดอ้ย่ำง
รำบร่ืน เตม็ประสิทธิภำพและบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 

ระดบัสมรรถนะ 

ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชดัเจน 

ระดับที ่1 : บริหารการประชุมได้ดีและคอยแจ้งข่าวสารความเป็นไปแก่ผู้ทีเ่กีย่วข้องอยู่เสมอ 

 ก ำหนดประเด็นหัวขอ้กำรปะชุม วตัถุประสงค์ ตลอดจนควบคุมเวลำและแจกแจง
หนำ้ท่ีรับผิดชอบใหแ้ก่บุคคลในกลุ่มไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยกำรประชุมในท่ีน้ี
อำจเป็นกำรประชุมอยำ่งเป็นทำงกำร หรือไม่เป็นทำงกำรกไ็ด ้

 หมัน่แจง้ข่ำวสำรควำมเป็นไปรวมทั้งเหตุผลใหผู้บ้งัคบับญัชำรับทรำบอยูเ่สมอแมไ้ม่
จ ำเป็นต้องกระท ำ เพื่อให้มีควำมเข้ำใจตรงกันน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนในทิศทำง
เดียวกนั 

 แจง้ให้สมำชิกในกลุ่มทรำบข่ำวสำรควำมเป็นไป ตลอดจนผลกระทบท่ีอำจไดรั้บ 
เหตุผลกำรตดัสินใจ แมจ้ะไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบกไ็ด ้

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเป็นผู้น าในการท างานของกลุ่มและสร้างเสริม 

                  ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏบัิติงานของกลุ่ม 

 ก ำหนดเป้ำหมำย ทิศทำงท่ีชดัเจน เลือกใช้คนให้เหมำะกบังำนหรือใชว้ิธีกำรอ่ืนๆ 
เพื่อสร้ำงสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีส่งเสริมใหก้ระบวนกำรปฏิบติังำนในกลุ่มมี
ประสิทธิภำพหรือประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

 กล่ำวค ำชมเชย หรือใหข้อ้คิดเห็นติชมท่ีสร้ำงสรรค ์เพื่อส่งเสริมใหก้ลุ่มท ำงำนอยำ่ง
มีประสิทธิภำพ 

 ลงมือกระท ำกำรเป็นตวัอยำ่งเพื่อช่วยใหก้ลุ่มปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งเตม็ประสิทธิภำพ 

 

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น 
ห้า
มจ
ำห
น่า
ย



WWW.LOCALTRAIN57.COM 

11 

 

 เลือกคนใหเ้หมำะกบังำน และก ำหนดผลลพัธ์ท่ีชดัเจนในแต่ละงำนท่ีมอบหมำย เพื่อ
ช่วยสร้ำงเสริมใหก้ลุ่มท ำงำนไดดี้ข้ึนหรือมีประสิทธิภำพข้ึน 

 สร้ำงขวญัก ำลงัใจในกำรปฏิบติังำน หรือให้โอกำสผูใ้ตบ้งัคบับญัชำในกำรแสดง
ศกัยภำพกำรท ำงำนอยำ่งเตม็ท่ี เพื่อเสริมประสิทธิภำพ 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และเป็นทีป่รึกษาและให้การดูแลช่วยเหลือผู้ใต้บังคบับัญชา  
                  หรือสมาชิกในกลุ่ม 

 ปกป้องช่ือเสียงของกลุ่ม สมำชิกในกลุ่ม หรือบุคลำกรในควำมดูแล 

 ดูแล และช่วยเหลือให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ สมำชิกในกลุ่ม หรือบุคลำกรในควำมดูแล
เขำ้ใจและปรับตวัรับกำรปรับเปล่ียนท่ีจ ำเป็นภำยในองคก์รได ้

 รับฟังประเด็นปัญหำ และรับเป็นท่ีปรึกษำในกำรดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ สมำชิกใน
กลุ่ม หรือบุคลำกรในควำมดูแลให้สำมำรถปฏิบัติงำนด้วยควำมสุขและมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

 จดัหำบุคลำกร ทรัพยำกร หรือขอ้มูลท่ีส ำคญัต่ำงๆ มำใหใ้นกำรปฏิบติังำนให้บรรลุ
ตำมเป้ำหมำยเพื่อให้กำรสนับสนุนท่ีจ ำเป็นและเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 
สมำชิกในกลุ่ม หรือบุคลำกรในควำมดูแล 

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และประพฤติตนสมกบัเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างทีด่ี  
                  (Role Model) แก่ผู้ใต้บังคบับัญชา หรือสมาชิกในกลุ่ม 

 สร้ำงค่ำนิยม ธรรมเนียมปฏิบติัท่ีดีประจ ำกลุ่ม หน่วยงำน หรือองคก์ร และประพฤติ
ตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 

 บริหำรจดักำรหน่วยงำน หรือองคก์รดว้ยควำมเป็นธรรม และยึดหลกัธรรมำภิบำล 
(Good Governance) (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส ควำมมีส่วนร่วม ควำมรับผิดชอบ 
ควำมคุม้ค่ำ) ในกำรปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 

 กลำ้คิด และกลำ้ท่ีจะตดัสินใจในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ โดยอยูบ่นพื้นฐำนของขอ้มูลท่ี
เหมำะสมและรับผดิชอบกบัส่ิงต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึน 
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ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และส่ือสารวสัิยทศัน์ทีม่พีลงัเพ่ือน าผู้ใต้บังคบับัญชา 

                  และองค์กรให้ประสบความส าเร็จในระยะยาว 

 ส่ือสำรวิ สัยทัศน์ ท่ี มีพลัง  สำมำรถรวมใจคนและสร้ำงแรงบันดำลใจให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำสำมำรถปฏิบติังำนใหภ้ำรกิจส ำเร็จลุล่วงไปไดจ้ริง 

 เป็นผูน้  ำในกำรปรับเปล่ียน พฒันำ หรือสร้ำงสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ใหอ้งคก์ร และผลกัดนั
ใหอ้งคก์รกำ้วไปสู่กำรเปล่ียนแปลงท่ีรำบร่ืนและประสบควำมส ำเร็จดว้ยกลยทุธ์และ
วธีิด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมกบัวฒันธรรมและบริบทขององคก์ร 

 เล็งเห็นควำมเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต มีวิสัยทศัน์และเตรียมกลยุทธ์ให้
องคก์รไวรั้บมือกำรเปล่ียนแปลงเหล่ำนั้น 

ค าอธิบายระดบัสมรรถนะ 

 ระดับที่ 1 ถือเป็นระดบัพื้นฐำนของกำรแสดงออกซ่ึงควำมสำมำรถในกำรเป็นผูน้  ำ   
ท่ีจะต้องแสดงออกถึงควำมตั้ งใจหรือควำมสำมำรถในกำรเป็นผูน้  ำของกลุ่มคน หรือทีมงำน 
ตลอดจนสำมำรถปกครอง ดูแล และให้ควำมช่วยเหลือ รวมถึงสำมำรถก ำหนดทิศทำง วิสัยทศัน์    
กลยุทธ์ แผนงำน เป้ำหมำย และวิธีกำรท ำงำนต่ำงๆ ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำหรือทีมงำนปฏิบติังำนได้
อย่ำงรำบร่ืน เต็มประสิทธิภำพและบรรลุวตัถุประสงค์ของส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  
 ซ่ึงสมรรถนะหรือพฤติกรรมดงักล่ำวเป็นกำรแสดงออกถึงสภำวะควำมสำมำรถ
ในกำรเป็นผูน้  ำในระดบัท่ีไม่สูงมำกนกั และจะเพิ่มมำกข้ึนกวำ้งข้ึนลึกข้ึนในแต่ละระดบัท่ีสูงข้ึน 

เพรำะฉะนั้น ควำมสำมำรถในกำรเป็นผูน้  ำของผูบ้ริหำรท่ีพึงประสงคใ์นระดบัน้ี จึงก ำหนดไว้
เพียง “การก าหนดประเด็นหัวข้อประชุม วัตถุประสงค์ การด าเนินการประชุม” ซ่ึงเป็นหนำ้ท่ี
ประกำรหน่ึงของผูบ้ริหำรในฐำนะเป็นผูน้  ำท่ีจะตอ้งสำมำรถด ำเนินกำรประชุมและควบคุมกำร
ประชุมใหเ้ป็นไปดว้ยควำมรำบร่ืนเรียบร้อยไดต้ำมระเบียบวำระกำรประชุม ตำมเวลำท่ีเหมำะสม 

รวมทั้งสำมำรถ   แจกแจงหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบใหแ้ก่บุคคลในกลุ่มไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ โดย
กำรประชุมนั้นอำจเป็นกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำร หรือไม่เป็นทำงกำรก็ได้  นอกจำกนั้น
ควำมสำมำรถในกำรเป็นผูน้  ำในระดับ 1 น้ี ยงัรวมถึง “การแจ้งข่าวสารให้สมาชิกในกลุ่ม 
ตลอดจนผลกระทบทีอ่าจจะได้รับ เหตุผลการตัดสินใจ แม้ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบกไ็ด้”  
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 ระดับที่ 2 เป็นระดบักำรแสดงสมรรถนะหรือพฤติกรรมควำมสำมำรถในกำรเป็น
ผูน้  ำท่ีเพิ่มข้ึนจำกระดบัพื้นฐำนในระดบัท่ี 1 ตวับ่งช้ีสมรรถนะในระดบัน้ี คือ “การเป็นผู้น าใน
การท างานของกลุ่ม”  อำจปรำกฏจำกกำรก ำหนดเป้ำหมำย ทิศทำงท่ีชดัเจน เลือกใชค้นใหเ้หมำะ
กบังำน หรือกำรกล่ำวค ำชมเชย ใหข้อ้คิดเห็นติชมท่ีสร้ำงสรรค ์เพื่อส่งเสริมใหก้ลุ่มท ำงำนอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ รวมตลอดถึงกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน หรือให้โอกำส
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำศกัยภำพกำรท ำงำนอยำ่งเตม็ท่ี  
 ระดับที่ 3 เป็นระดบัสมรรถนะหรือพฤติกรรมท่ีตอ้งแสดงควำมสำมำรถในกำร
เป็นผูน้  ำในระดบัท่ี 2 และแสดงสมรรถนะกวำ้งข้ึน โดย “เป็นทีป่รึกษาและให้การดูแล ช่วยเหลือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในกลุ่ม”  เช่น กำรท ำหนำ้ท่ีปกป้องช่ือเสียงของกลุ่ม (ส่วนรำชกำร
หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  หรือกำรรับฟังประเด็นปัญหำ และเป็นท่ีปรึกษำในกำรดูแล
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ หรือสมำชิกในกลุ่ม รวมทั้งกำรจดัหำบุคลำกร ทรัพยำกร หรือขอ้มูลท่ีส ำคญัมำ
ใชใ้นกำรปฏิบติังำนใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำย ซ่ึงสมรรถนะดงักล่ำวเป็นหนำ้ท่ีโดยตรงของผูบ้ริหำร
ท่ีจะตอ้งแสดงควำมสำมำรถในกำรเป็นผูน้  ำ 

 ระดับที่ 4 เป็นระดบัท่ีตอ้งแสดงสมรรถนะหรือพฤติกรรมในระดบัท่ี 3 มำแลว้ 

และมุ่งเน้นถึงสมรรถนะหรือพฤติกรรมท่ีแสดงภำวะเชิงพฤติกรรมท่ีดีงำมเป็นส ำคัญ  คือ 
“ประพฤติตนสมกบัเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างทีด่ี” ไดแ้ก่ กำรสร้ำงค่ำนิยม ธรรมเนียมปฏิบติัท่ี
ดีประจ ำกลุ่ม หน่วยงำน หรือองค์กร และประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี  หรือบริหำรจดักำร
หน่วยงำนหรือองคก์รดว้ยควำมเป็นธรรม และยดึหลกัธรรมำภิบำล (Good Governance) ในกำร
ปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ หรือกลำ้คิด และกลำ้ท่ีจะตดัสินใจในกำรด ำเนินงำนบนพื้นฐำนของ
ขอ้มูลท่ีเหมำะสมและรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะเป็นผลท่ีท ำใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชำอุทิศทุ่มเท
ตนเองเพื่อประโยชนข์องงำน ดว้ยเหตุท่ีมีขวญัก ำลงัใจอนัไดจ้ำกควำมยติุธรรม หรือธรรมำภิบำล
ของผูบ้ริหำร 

 ระดับที่ 5 เป็นกำรแสดงสมรรถนะควำมสำมำรถในกำรเป็นผูน้  ำในทุกระดับ
สมรรถนะ และมุ่งเนน้ “ส่ือสารวิสัยทศัน์ที่มีพลงัเพ่ือน าผู้ใต้บังคับบัญชาและองค์กรให้ส าเร็จใน
ระยะยาว”  ดงันั้น สมรรถนะควำมสำมำรถในกำรเป็นผูน้  ำ ระดบั 5 จึงเป็นกำรแสดงภำวะผูน้  ำท่ี
สำมำรถรวมใจคนและสร้ำงแรงบนัดำลใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชำปฏิบติัภำรกิจใหส้ ำเร็จลุล่วงไปได้
จริง 
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หรือสำมำรถผลกัดนัใหอ้งคก์รกำ้วไปสู่กำรเปล่ียนแปลงท่ีรำบร่ืนและประสบควำมส ำเร็จดว้ยกล
ยทุธ์และวิธีกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมกบัวฒันธรรมและบริบทขององคก์ร หรืออำจรวมถึงกำร
เล็งเห็นถึงกำรเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต มีวิสัยทศัน์ และเตรียมกลยุทธ์ให้องค์กรไว้
รับมือกำรเปล่ียนแปลงเหล่ำนั้น  
 

 

............................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น 
ห้า
มจ
ำห
น่า
ย



WWW.LOCALTRAIN57.COM 

15 

 

สมรรถนะ “ความสามารถในการพฒันาคน” 
 

ค าจ ากดัความ 

 ควำมตั้งใจหรือควำมสำมำรถในกำรส่งเสริม สนบัสนุน และกำรพฒันำควำมรู้
ควำมสำมำรถผูอ่ื้น โดยมีเจตนำมุ่งเน้นพฒันำศกัยภำพของบุคลำกร ทั้ งเพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงำน องคก์ร หรือประโยชนใ์นงำนของบุคคลเหล่ำนั้น 

 

ระดับสมรรถนะ 

ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 

ระดับที ่1 : เช่ือมัน่ว่าผู้อ่ืนสามารถพฒันาความรู้ ความสามารถได้ หรือเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืน 

                  ได้รับการพฒันา 

 เปิดโอกำสและสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นไดพ้ฒันำตนเองตำมควำมประสงค ์เพื่อใหเ้กิดกำร
เรียนรู้ และพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของตนเอง 

 แสดงควำมเช่ือมัน่ว่ำผูอ่ื้นสำมำรถจะเรียนรู้ ปรับปรุงผลงำน และพฒันำศกัยภำพ
ตนเองได ้

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และสอนงาน และให้ค าแนะน าเกีย่วกบัวธิีปฏบัิติงาน  
 สอนงำนในรำยละเอียด และใหค้  ำแนะน ำท่ีเฉพำะเจำะจงท่ีเก่ียวกบัวิธีกำรปฏิบติังำน
โดยมุ่งพฒันำขีดควำมสำมำรถของบุคคลนั้น 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และให้เหตุผลประกอบการสอนและค าแนะน า และ 

                   ให้ความสนับสนุนในด้านต่างๆ เพ่ือให้ปฏบัิติงานได้ง่ายขึน้ 

 ให้แนวทำงท่ีเป็นประโยชน์ หรือสำธิตวิธีปฏิบัติงำนเพื่อเป็นตัวอย่ำงในกำร
ปฏิบติังำนจริง พร้อมทั้งอธิบำยเหตุผลประกอบกำรสอนและกำรพฒันำบุคลำกร 

 ให้กำรสนับสนุนและช่วยเหลือผูอ่ื้นเพื่อให้งำนง่ำยข้ึน โดยกำรสนับสนุนด้ำน
ทรัพยำกร อุปกรณ์ ขอ้มูล หรือใหค้  ำแนะน ำในฐำนะท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชำญในงำนนั้นๆ 

 จดัหำอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และทรัพยำกรต่ำงๆ ท่ีจ  ำเป็นและเป็นประโยชน์ในกำร
ปฏิบติังำนของผูอ่ื้น เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นสำมำรถปฏิบติังำนในหนำ้ท่ี
ไดง่้ำย และดีข้ึน 
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 ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อให้โอกำสผูอ่ื้นเสนอแนะวิธีกำรพฒันำ
ศกัยภำพหรือควำมสำมำรถท่ีมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

 เต็มใจให้กำรสนับสนุน หรือกำรช่วยเหลือในภำคปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่ำผูอ่ื้น
สำมำรถพฒันำควำมสำมำรถหรือศกัยภำพของตนไดอ้ยำ่งย ัง่ยนืและมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และให้ค าติชมเร่ืองผลงานอย่างตรงไปตรงมาและ 

                   สร้างสรรค์เพ่ือการพฒันาทีต่่อเน่ือง 

 ติชมผลกำรปฏิบติังำนอยำ่งตรงไปตรงมำและสร้ำงสรรค ์(Constructive Feedback) 

ทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบโดยปรำศจำกอคติส่วนตวั เพื่อส่งเสริมให้มีกำรพฒันำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและปรับปรุงผลงำนอยำ่งต่อเน่ือง 

 แสดงควำมคำดหวงัในดำ้นบวกว่ำบุคคลนั้นๆ จะสำมำรถพฒันำตนเองใหดี้ข้ึนได ้
และให้ค  ำแนะน ำ ท่ี เฉพำะเจำะจง สอดคล้องกับบุคลิก ควำมสนใจ และ
ควำมสำมำรถเฉพำะบุคคล เพื่อปรับปรุงพฒันำควำมรู้และควำมสำมำรถไดอ้ย่ำง
เหมำะสม 

 วำงแผนกำรพฒันำท่ีสอดคลอ้งกบัจุดแขง็ และขอ้จ ำกดัของผูอ่ื้นรวมทั้งด ำเนินกำร
ติดตำมผลอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมกำรพฒันำและปรับปรุงในทำงท่ีดีข้ึนอย่ำง
ต่อเน่ือง 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และการพฒันาศักยภาพบุคลากรในระยะยาว 

                   เพ่ือเพิม่ผลงานทีม่ปีระสิทธิภาพต่อองค์กร 

 มอบหมำยงำนท่ีเหมำะสม มีประโยชน์ และทำ้ทำยควำมสำมำรถ มองหำโอกำส
ในกำรพฒันำขีดควำมสำมำรถและประสบกำรณ์อ่ืนๆ เพื่อสนบัสนุนใหบุ้คลำกร
สำมำรถเรียนรู้และพฒันำควำมสำมำรถไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและในระยะยำว 

 รณรงค ์ส่งเสริม และผลกัดนัใหมี้แผนหรือโครงกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของบุคลำกรอยำ่งเป็นรูปธรรม เพื่อสร้ำงวฒันธรรมองคก์รให้มีกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้ (Learning Organization) อยำ่งเป็นระบบ  
 สร้ำงสรรคท์ำงออก แนวทำง หรือส่ิงใหม่ๆ จำกควำมเขำ้ใจในปัญหำหรือควำม
ตอ้งกำรเบ้ืองลึกของผูอ่ื้น เพื่อใหก้ำรส่งเสริม พฒันำ หรือปรับปรุงศกัยภำพหรือ
ควำมสำมำรถของผูอ่ื้นอยำ่งแทจ้ริงในระยะยำว 
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 ผลกัดนัและสร้ำงเสริมให้เกิดบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ รวมถึงด ำเนินกำรอย่ำง
เป็นรูปธรรม เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ผลกัดนั แผนกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคลใน
หน่วยงำนหรือองคก์รอยำ่งเป็นระบบ 

 

ค าอธิบายระดบัสมรรถนะ 

 ระดับที่ 1 เป็นระดบัพื้นฐำนของสมรรถนะหรือพฤติกรรมควำมสำมำรถในกำร
พฒันำคนของผูบ้ริหำร คือ “การเช่ือมั่นว่าผู้อ่ืนสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถได้” ซ่ึง
ผูบ้ริหำรจะตอ้งมีสมรรถนะหรือพฤติกรรมน้ี เช่น กำรเปิดโอกำสและสนับสนุนให้ผูอ่ื้นได้
พฒันำตนเอง หรือกำรแสดงควำมเช่ือมัน่วำ่ผูอ่ื้นสำมำรถท่ีจะเรียนรู้ ปรับปรุงผลงำน และพฒันำ
ศกัยภำพตนเองได ้  
 ระดับที่ 2 เป็นระดบัสมรรถนะท่ีต่อเน่ืองจำกระดบัท่ี 1 คือ “การสอนงาน และให้
ค าแนะเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน” โดยสอนงำนอย่ำงละเอียด หรือกำรให้ค  ำแนะน ำท่ีเก่ียวกบักำร
ปฏิบติังำนโดยมุ่งพฒันำขีดควำมสำมำรถของสมำชิกในกลุ่มหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ รวมถึงกำร
สำธิตวิธีปฏิบติังำนใหเ้ห็นภำพของจริงในบำงลกัษณะงำน  หรือตลอดจนกำรช้ีแนะแหล่งขอ้มูล
หรือแหล่งทรัพยำกรอ่ืน ๆ ท่ีสำมำรถจะน ำมำใชเ้ป็นประโยชน์แก่กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพดว้ย 

 ระดับที่ 3 เป็นกำรแสดงสมรรถนะหรือพฤติกรรมของผูบ้ริหำรท่ีต่อเน่ืองจำกระดบั
ท่ี 2 ในควำมตั้งใจท่ีจะสอนงำนและให้ค  ำแนะน ำเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนแก่สมำชิกในกลุ่มหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำใหมี้ศกัยภำพเพิ่มข้ึน ดว้ยกำรแสดงพฤติกรรมในกำร “ให้เหตุผลประกอบการ
สอนงานและค าแนะน า” และ “ให้ความสนับสนุนในด้านต่างๆ” เพื่อใหป้ฏิบติังำนไดง่้ำยข้ึน  เช่น 
สำธิตวิธีปฏิบติังำนพร้อมทั้งอธิบำยเหตุผลประกอบกำรสำธิต  กำรสนับสนุนดำ้นทรัพยำกร 
อุปกรณ์ ขอ้มูล หรือให้ค  ำแนะน ำในฐำนะท่ีมีประสบกำรณ์หรือเช่ียวชำญในงำนนั้น หรือกำร
ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้โอกำสผูอ่ื้นเสนอแนะวิธีกำรพฒันำศกัยภำพหรือ
ควำมสำมำรถท่ีมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรใหโ้อกำสแก่สมำชิกในกลุ่มหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชำให้
ไดแ้สดงศกัยภำพของตน อนัจะน ำไปสู่ควำมมัน่ใจท่ีจะท ำงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยของส่วน
รำชกำรหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้
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 ระดับที่ 4 นอกจำกกำรสอบงำนและให้ค  ำแนะน ำในระดบั 2 และกำรให้เหตุผล
ประกอบกำรสอบงำนและค ำแนะน ำในระดบัท่ี3 แลว้ ผูบ้ริหำรยงัตอ้งท ำหนำ้ท่ี “ให้ค าติชมเร่ือง
ผลงานอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์เพ่ือการพฒันาที่ต่อเน่ือง” โดยปรำศจำกอคติส่วนตวั 
เพื่อส่งเสริมใหมี้กำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถและปรับปรุงผลงำนอยำ่งต่อเน่ือง รวมถึงมีกำร
วำงแผนกำรพฒันำท่ีสอดคล้องกับจุดแข็งและขอ้จ ำกดัของผูอ่ื้นหรือผูใ้ต้บงัคับบญัชำ  กำร
ติดตำมผลอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรวำงแผนในกำรพฒันำดงักล่ำว เป็นส่ิงท่ีพึงกระท ำทั้งกำรวำงแผน
ระยะส้ันเพื่อแกไ้ขปัญหำเฉพำะหนำ้ กบักำรวำงแผนให้ในระยะยำวดว้ยกำรมอบหมำยงำนท่ีมี
ควำมส ำคญั เหมำะสมกบัควำมรู้ควำมสำมำรถของผูไ้ดรั้บกำรสอนงำนและไดรั้บมอบหมำยให้
ปฏิบติังำนในแต่ละเร่ือง แต่ละกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำสำมำรถพฒันำและ
ปรับปรุงในทำงท่ีดีข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 

 ระดับที่ 5 เป็นกำรแสดงสมรรถนะหรือพฤติกรรมควำมสำมำรถในกำรพฒันำคน
ของผูบ้ริหำรในภำพใหญ่หรือภำพรวมใน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระยะยาวเพ่ือเพิ่ม
ผลงานที่มีประสิทธิภาพต่อองค์กร”  ทั้งน้ี เน่ืองจำก ผูบ้ริหำรจะตอ้งท ำให้ส่วนรำชกำรมีระบบ
กำรพฒันำคน ซ่ึงมีลกัษณะท่ีเป็นกำรพฒันำอยำ่งเป็นระบบเพื่อใหมี้กำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกร
ในระยะยำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ สมรรถนะของผูบ้ริหำรในระดับน้ีจึงเป็นกำรท ำงำนใน
ระดบัมหภำค คือตอ้งสร้ำงและสนบัสนุนให้มีกำรสอนงำนในทุกระดบัชั้น ให้มีกำรมอบหมำย
งำนท่ีเหมำะสม มีประโยชน์ และ  ท้ำทำยควำมสำมำรถ มองหำโอกำสในกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์อ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนให้บุคลำกรสำมำรถเรียนรู้และพฒันำ
ควำมสำมำรถไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  
 ซ่ึงสมรรถนะของผูบ้ริหำรในระดบัน้ี จะวดัไดจ้ำก “ผลของกำรรณรงค ์ส่งเสริม 
และผลกัดนัให้มีวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งเสริมกำรเรียนรู้ (Learning Organization) อย่ำงต่อเน่ือง
และเป็นระบบ” เม่ือวฒันธรรมแห่งกำรเรียนรู้หยัง่รำกลึกลงมำกเพียงใด สมรรถนะของผูบ้ริหำร
ในประกำรน้ีกจ็ะปรำกฏใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมมำกข้ึนเพียงนั้น 

 

............................................................................................ 
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สมรรถนะ “การคิดเชิงกลยุทธ์” 
 

ค าจ ากดัความ 

 ควำมสำมำรถในกำรคิด กำรท ำควำมเขำ้ใจในเชิงสังเครำะห์ รวมถึงกำรมองภำพ
ในเชิงกลยทุธ์หรือยทุธศำสตร์และกำรเช่ือมโยงวิสัยทศัน์ในระยะยำวรวมถึงทฤษฎี และแนวคิด
ต่ำงๆ ใหเ้ขำ้กบักำรปฏิบติังำนในชีวติประจ ำวนั หรือใหไ้ดม้ำซ่ึงกรอบควำมคิดหรือแนวควำมคิด
ใหม่ๆ อนัเป็นผลมำจำกกำรสรุปรูปแบบ ประยุกต์แนวทำงต่ำงๆ จำกสถำนกำรณ์หรือขอ้มูล
หลำกหลำย และนำนำทศันะ ในระดบัสูงยงัรวมถึงควำมเขำ้ใจอยำ่งลึกซ้ึงถึงผลกระทบของปัจจยั
ภำยนอกท่ีมีต่อกลยทุธ์และนโยบำยขององคก์ร 
 

ระดบัสมรรถนะ 

ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 

ระดับที ่1 : เข้าใจและปรับตัวให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ของงานของตน 

 เขำ้ใจและปฏิบติัตนให้เหมำะสมสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ วตัถุประสงค ์หรือเป้ำหมำย
ของในกำรปฏิบติัภำรกิจในงำนของตนได ้

 จัดล ำดับควำมส ำคัญของงำนประจ ำวนัของตนให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของ
หน่วยงำนของตนได ้

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และประยุกต์ความเข้าใจและเช่ือมโยงส่ิงทีต่นปฏบัิติอยู่ 

                   ในงานเข้ากบัเป้าหมายใหญ่ของหน่วยงานทีต่นรับผดิชอบหรือขององค์กร 

 ประเมินและเช่ือมโยงกำรปฏิบติัภำรกิจประจ ำวนัให้เขำ้กบับริบทของกลยุทธ์ของ
หน่วยงำน โดยพิจำรณำว่ำ กิจกรรมงำนหรือวตัถุประสงคใ์นเป้ำหมำยระยะส้ันนั้น
สำมำรถจะช่วยใหบ้รรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำนไดด้ว้ยหรือไม่ 

 สำมำรถประยกุตค์วำมเขำ้ใจ รูปแบบ ประสบกำรณ์และบทเรียนต่ำงๆ มำใชก้  ำหนด
ข้อเสนอหรือแนวทำง ( Implication)  เ ชิงกลยุทธ์ ท่ีสนับสนุนให้หน่วยงำนท่ี
รับผดิชอบบรรลุภำรกิจท่ีก ำหนดไว ้
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ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และประยุกต์ประสบการณ์ ทฤษฎ ีหรือแนวคดิซับซ้อน 

                  มาปรับหรือก าหนดกลยุทธ์ในหน่วยงานทีต่นรับผดิชอบหรือองค์กร 

 ประยุกต์ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซ้อนท่ีมีฐำนมำจำกองค์ควำมรู้หรือข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์ในกำรคิดและพฒันำเป้ำหมำยหรือกลยุทธ์ในกำรปฏิบติังำนขององค์กร
หรือหน่วยงำนท่ีตนดูแลรับผดิชอบอยู ่
 ประยุกต ์Best Practice หรือผลกำรวิจยัต่ำงๆ มำก ำหนดโครงกำรหรือแผนงำนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิและมีประโยชนต่์อองคก์รหรือหน่วยงำนท่ีตนดูแลรับผดิชอบอยู ่
 ก ำหนดประเด็นต่ำงๆ ปัญหำอุปสรรค หรือโอกำสต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำน แลว้
ประยกุตป์ระสบกำรณ์ บทเรียนในอดีต ฯลฯ มำปรับกลยทุธ์และวิธีกำรท ำงำนของ
ตนหรือหน่วยงำนเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 แลเข้าใจถึงผลกระทบต่างๆ ทีผ่ลต่อหน่วยงาน หรือ 

                  องค์กร และเตรียมการรองรับ 

 คำดกำรณ์ถึงทิศทำง แนวโน้มในอนำคต และผลกระทบต่ำงๆ ตลอดจนกำร
เปล่ียนแปลงต่ำงๆ ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อหน่วยงำน หรือองคก์รและก ำหนดแผนกล
ยทุธ์ไวร้องรับ 

 ประเมินและสังเครำะห์สถำนกำรณ์ ประเด็น หรือปัญหำทำงเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมืองภำยในประเทศและต่ำงประเทศท่ีซบัซอ้นดว้ยกรอบแนวคิดและวธีิพิจำรณำ
แบบมองภำพองคร์วม เพื่อใช้ในกำรก ำหนดกลยุทธ์ แผนหรือนโยบำยขององคก์ร
หรือหน่วยงำนท่ีตนดูแลรับผิดชอบอยู่ให้ตอบสนองกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และก าหนดกลยุทธ์ระยะยาวให้สอดคล้องกบัวสัิยทศัน์ 

                  ของ องค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก 

 ศึกษำศกัยภำพขององค์กรในปัจจุบนั และด ำเนินกำรปรับเปล่ียนท่ีส ำคญัเพื่อเสริม
ศกัยภำพในกำรบรรลุวสัิยทศันแ์ละพนัธกิจระยะยำว 

 ประเมินและเช่ือมโยงสถำนกำรณ์ ประเด็นต่ำงๆ และปัญหำทำงเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมือง กฎหมำย ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กรมำใช้ก  ำหนดแผนกลยุทธ์องค์กรใน
ระยะยำว 
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 สรรสร้ำงและบูรณำกำรองคค์วำมรู้ใหม่มำใชใ้นงำนกลยทุธ์ โดยพิจำรณำจำกบริบท
ประเทศไทย ระบบกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภำพรวม เพื่อให้ไดก้ลยุทธ์ท่ี
แตกต่ำงและสร้ำงประโยชนสู์งสุดกบัองคก์ร 

 คิดและปรับเปล่ียนทิศทำงของกลยุทธ์กำรพฒันำองคก์รในภำพรวม ให้เป็นกลยทุธ์
ใหม่ท่ีช่วยผลกัดนัใหเ้กิดกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืข้ึนได ้

 

ค าอธิบายระดบัสมรรถนะ 

 ระดับที่ 1 เป็นระดบัเร่ิมตน้ของสมรรถนะหรือพฤติกรรมกำรคิดเชิงกลยทุธ์ กำร
ประเมินในระดบัน้ีก ำหนดไวอ้ย่ำงค่อนขำ้งกวำ้งขวำง กล่ำวคือ ผูบ้ริหำรจะตอ้ง “เข้าใจและ
ปรับตัวให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ของงานของตน” ทั้งในนโยบำยและภำรกิจขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งสำมำรถเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัภำรกิจของส่วนรำชกำรท่ีตนรับผิดชอบ ดงันั้น
ตัวบ่งช้ีในสมรรถนะระดับท่ี 1 คือ กำรท่ีผูบ้ริหำร “เข้ำใจและปฏิบัติตนให้เหมำะสมและ
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในกำรปฏิบติัภำรกิจของตน” ตลอดจนสำมำรถ “จดัล ำดบัควำมส ำคญัของ
งำนประจ ำใหส้อดคลอ้งกบัเป้ำหมำยของหน่วยงำนของตน” ได ้

 ระดับที่ 2 เป็นระดบัท่ีต่อเน่ืองจำกระดบัควำมเขำ้ใจในระดบัท่ี 1 มำสู่ระดบัของ
กำรน ำควำมเข้ำใจมำ “ประยุกต์และเช่ือมโยงส่ิงที่ตนปฏิบัติ ให้เข้ากับเป้าหมายใหญ่ของ
หน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ” ซ่ึงผูบ้ริหำรจะตอ้งแสดงสมรรถนะในแง่ของกำรใชค้วำมรู้ควำม
เขำ้ใจในกลยุทธ์ของหน่วยงำนของตน เพื่อน ำมำใช้ในกำรประเมินและเช่ือมโยงกำรปฏิบติั
ภำรกิจประจ ำวนัใหเ้ขำ้กบับริบทของกลยทุธ์ของหน่วยงำน โดยกำรประเมินสมรรถนะในระดบั
น้ีสำมำรถพิจำรณำจำก “กิจกรรมงำนหรือวตัถุประสงคใ์นเป้ำหมำยระยะสั้นนั้น สำมำรถจะช่วย
ใหบ้รรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำนไดด้ว้ยหรือไม่”  หรือจำก “ควำมสำมำรถในกำรประยกุตค์วำม
เขำ้ใจ ประสบกำรณ์ มำใชก้  ำหนดขอ้เสนอหรือแนวทำง เชิงกลยทุธ์ท่ีสนบัสนุนใหห้น่วยงำนท่ี
รับผดิชอบบรรลุภำรกิจท่ีก ำหนดไวห้รือไม่” เป็นตน้ 

 ระดับที่ 3 เป็นกำรแสดงสมรรถนะในระดบัท่ีลึกลงไปจำกระดบัท่ี 2 อยำ่งชดัเจน 

ทั้งน้ี โดยผูบ้ริหำรจะตอ้งสำมำรถน ำ ทฤษฎี หรือแนวคิดซบัซอ้นมำ “ประยุกต์ใช้ในการปรับหรือ
ก าหนดกลยุทธ์ในส่วนราชการทีต่นรับผดิชอบหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “ประยกุต ์
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แนวทำงท่ีประสบควำมส ำเร็จ (Best Practice) หรือผลกำรวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมำก ำหนดโครงกำรหรือ
แผนงำนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิและมีประโยชน์ต่อส่วนรำชกำรของตนหรือองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน”  หรือ “ประยุกตป์ระสบกำรณ์ บทเรียนในอดีต มำปรับกลยุทธ์แบะวิธีกำรท ำงำนของ
ตนหรือส่วนรำชกำรเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนด” เป็นตน้  
 ระดับที่ 4 สมรรถนะในระดับน้ี มีพฤติกรรมเพิ่มข้ึนจำกระดบัท่ี 3 ซ่ึงผูบ้ริหำร
จะตอ้งมีควำมสำมำรถในกำร “เข้าใจถึงผลกระทบต่างๆ ที่มีผลต่อส่วนราชการหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเตรียมการรองรับ” โดยสำมำรถคำดกำรณ์ถึงทิศทำง แนวโน้มใน
อนำคต และผลกระทบต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
สำมำรถก ำหนดแผนกลยุทธ์ไวร้องรับได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนสำมำรถประเมิน
สถำนกำรณ์ หรือปัญหำทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองท่ีซับซ้อน และก ำหนดกลยทุธ์ แผนหรือ
นโยบำยของส่วนรำชกำรหรือองค์กรให้ตอบสนองกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพโดยมีเป้ำหมำยอยู่ท่ีกำรด ำเนินกำรให้บรรลุพนัธกิจของส่วนรำชกำรหรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 ระดับที่ 5 เป็นกำรแสดงสมรรถนะในกำร  “ก าหนดกลยุทธ์ระยะยาว” โดย
ผู ้บริหำรจะต้องเป็นผู ้ท่ี ติดตำมสถำนกำรณ์ควำมเคล่ือนไหว  ควำมเปล่ียนแปลงของ
สภำพแวดลอ้มภำยนอกและจะตอ้งมีควำมสำมำรถในกำรประเมินและเช่ือมโยงสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ ทั้งทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รมำใชก้  ำหนดแผนกลยุทธ์ใน
ระยะยำว   ริเร่ิมสร้ำงสรรค์ และบูรณำกำรองค์ควำมรู้ใหม่มำใช้ในกำรก ำหนดกลยุทธ์ โดย
พิจำรณำจำกบริบทประเทศไทย ระบบกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภำพรวม เพื่อให้ไดก้ล
ยทุธ์ท่ีแตกต่ำงและสร้ำงประโยชนสู์งสุดกบัองคก์ร  หรือสำมำรถคิดและปรับเปล่ียนทิศทำงของ
กลยุทธ์กำรพฒันำในภำพรวม ให้เป็นกลยุทธ์ใหม่ท่ีช่วยผลกัดนัให้เกิดกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง
และยัง่ยนืข้ึนได ้

 ผูบ้ริหำรท่ีจะไดรั้บกำรประเมินสมรรถนะในระดบัท่ี 5 จึงตอ้งแสดงถึงควำมรอบ
รู้ กำรประยุกต์ใชค้วำมรู้ กำรคำดกำรณ์ กำรสังเครำะห์ กำรรวบรวมขอ้มูลในสถำนกำรณ์และ
ควำมเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและกำรเมือง รวมทั้งกำรบูรณำกำรองคค์วำมรู้ใหม่ เพื่อ
ใช้ในกำรก ำหนดกลยุทธ์ หรือปรับเปล่ียนทิศทำงของกลยุทธ์ขององค์กรโดยเท่ำทนัต่อกำร
เปล่ียนแปลงสภำพแวดลอ้มดงักล่ำวไดอ้ยำ่งแทจ้ริง 
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การก าหนดระดับของสมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
 

การก าหนดสมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
 สมรรถนะประจ ำผูบ้ริหำร เป็นสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน
ประเภทบริหำรจดักำรทอ้งถ่ิน และประเภทอ ำนวยกำรทอ้งถ่ิน ตำมท่ีสถำบนัท่ีปรึกษำเพื่อพฒันำ
ประสิทธิภำพในรำชกำร (สปร.) ไดท้ ำกำรวิจยั และรำยงำนกำรวิเครำะห์และกำรจดัท ำตน้แบบ
สมรรถนะ (Competency Model) ของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินเสนอ กถ. ซ่ึงมีสมรรถนะประจ ำ
ผูบ้ริหำร ทั้งหมด 4 สมรรถนะ โดยในกำรน ำไปใชใ้นกำรประเมินคำดว่ำจะมีกำรก ำหนดระดบั
สมรรถนะในแต่ละสมรรถนะ ดงัน้ี 
 

สมรรถนะ ประเภทอ านวยการ ประเภทบริหาร 
ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง 

กำรเป็นผูน้  ำกำรเปล่ียนแปลง ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 

ควำมสำมำรถในกำรเป็นผูน้  ำ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 

ควำมสำมำรถในกำรพฒันำคน ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 

กำรคิดเชิงกลยทุธ์ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 

 

 

...................................................................................... 
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บทสรุป 
 

 “สมรรถนะ”  ถึงแม้ว่ำจะเป็นแนวคิดหรือหลักกำรซ่ึงเป็นคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมท่ีมำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีท ำให้ขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถ่ินสร้ำงผลงำนไดโ้ดดเด่นท่ีจะก่อใหเ้กิดขอ้ดีหลำยประกำรแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
แต่เร่ืองสมรรถนะยงัเป็นเร่ืองใหม่ท่ีจะน ำมำใชใ้นกำรบริหำรงำนบุคคลขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ขณะท่ีทศันะคติ ค่ำนิยม และวฒันธรรมกำรปฏิบติังำนของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินส่วน
ใหญ่ยงัคงยึดติดกบัระบบแบบแผนเดิม ซ่ึงอำจจะท ำให้กำรน ำแนวคิดสมรรถนะมำใช้ไม่เกิด
ประสิทธิภำพอยำ่งเตม็ท่ี ดงันั้นกำรสร้ำงองคค์วำมรู้ และกำรท ำควำมเขำ้ใจจึงเป็นหวัใจส ำหรับ
กำรน ำไปใช ้

 คู่มือฉบบัน้ี จึงไดพ้ยำยำมท่ีจะอธิบำยให้เห็นถึงรำยละเอียดในกำรในพิจำรณำ 
“สมรรถนะประจ าผู้บริหาร” แต่ละสมรรถนะ ตำมค ำจ  ำกดัควำมท่ีไดมี้กำรก ำหนดข้ึน รวมทั้ง
ยกตวัอย่ำงพฤติกรรมของสมรรถนะแต่ละระดับ เพื่อให้ได้เขำ้ใจควำมหมำยและระดับของ
สมรรถนะแต่ละสมรรถนะไดดี้ยิง่ข้ึน และสำมำรถใชเ้ป็นคู่มือส ำหรับประเมินสมรรถนะประจ ำ
ผูบ้ริหำรและใชพ้ฒันำขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินประเภทผูบ้ริหำรและอ ำนวยกำร อนัจะส่งผลต่อ
กำรบริหำรงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
และ   ไดลุ้ล่วงตำมวสัิยทศัน ์พนัธกิจ เป้ำหมำย แผนงำน และโครงกำรต่ำงๆ ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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การเป็นผูน้  าในการเปลี่ยนแปลง 
(Change Leadership- CL)

ค าจ  ากัดความ: ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุน้ผลักดันบุคลากร กลุ่มคน องคก์ร หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งใหเ้กิดความตอ้งการในการปรั บเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงไปในแนวทางท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน องคก์ร ประชาชน สงัคม หรือประเทศชาติ รวมถึงความสามารถในการด าเนินการถ่ายทอด ช้ีแจง และส่ือสารใหผู้อ้ื่นรบัรู ้
เขา้ใจ ยอมรบั และด าเนินการใหก้ารปรบัเปล่ียนหรือการเปล่ียนแปลงน้ันๆ เกิดขึ้ นจริง
ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดา้นน้ีอยา่งชดัเจน
ระดบัที่ 1: เห็นความจ าเป็น ความส าคญั และประโยชนข์องการปรบัเปล่ียน หรือการเปล่ียนแปลง
• เห็นความจ าเป็น ความส าคญั และประโยชน์ของการปรบัเปล่ียน และสามารถก าหนดทิศทางและขอบเขตของการปรบัเปล่ียน/การเปล่ียนแปลงท่ีควรเกิดขึ้ นภายในองคก์รได้
• เขา้ใจและยอมรับถึงความจ าเป็น ทิศทางและขอบเขตของการปรับเปล่ียน /เปล่ียนแปลง และตั้งใจในการเรียนรูเ้พ่ือใหส้ามารถปรับตัวใหส้อดคลอ้งกบัการปรับเปล่ียน/
เปล่ียนแปลงน้ันได้

• กลา้เสนอความคิดเห็น วิธีการ หรือแนวทางปฏบิติัท่ีแตกต่างไปจากวิธีการเดิมขององคก์ร เพ่ือปรบัเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงการด าเนินงานของหน่วยงาน หรือองคก์รใหส้อดรบั
กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้ น

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และช่วยเหลือ สนบัสนุนใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ และยอมรบัการปรบัเปล่ียนหรือการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน
• ช่วยเหลือและสนับสนุนใหผู้อ้ื่นเขา้ใจถึงการปรบัเปล่ียนท่ีเกิดขึ้ นทั้งภายในและนอกองคก์ร และอธิบายใหเ้ขา้ใจถึงความจ าเป็น ความส าคัญ และประโยชน์ของการปรบัเปล่ียน
น้ันๆ

• หาวิธีการจงูใจใหผู้อ้ื่นด าเนินการเปล่ียนแปลง หรือปรบัเปล่ียนแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ของตนเอง เพ่ือใหมี้ผลสมัฤทธ์ิของงานท่ีสูงขึ้ น
• สนับสนุนความพยายามในการปรับเปล่ียนหน่วยงาน องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง พรอ้มทั้งเสนอแนะวิธีการท่ีจะช่วยใหก้ารปรับเ ปล่ียนด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และกระตุน้ และสรา้งแรงจงูใจใหผู้อ่ื้นกลา้เปล่ียนแปลงเพื่อท าส่ิงใหม่ๆ ใหแ้ก่หน่วยงาน หรือองคก์ร
• กระตุน้ ผลกัดนั และสรา้งแรงจงูใจใหผู้อ้ื่นมีลกัษณะของความเป็นผูน้ ากลา้เปล่ียนแปลงเพ่ือท าส่ิงใหม่ๆ ใหเ้กิดขึ้ นในหน่วยงาน หรือองคก์ร
• กระตุน้ และสรา้งแรงจงูใจใหผู้อ่ื้นเห็นความส าคญั และยอมรบัของการปรบัเปล่ียนท่ีเกิดขึ้ น เพื่อใหเ้กิดความร่วมแรงร่วมใจและด าเนินการใหก้ารเปล่ียนแปลงน้ันๆ เกิดขึ้ นจริง
• เน้นย า้ ส่ือสาร และสรา้งความชดัเจนโดยการอธิบายสาเหตุ ความจ าเป็น ประโยชน์ ฯลฯ ของการปรบัเปล่ียนท่ีเกิดขึ้ นอยูเ่สมอ
ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และเตรียมแผนการปรบัเปล่ียนอยา่งเป็นระบบ
• เตรียมแผนการท่ีเป็นขัน้เป็นตอนท่ีชดัเจนและปฏบิติัไดจ้ริงใหอ้งคก์ร หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งสามารถรบัมือกบัการเปล่ียนแปลงน้ันๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
• สรา้งแรงจงูใจใหผู้ส้นับสนุนและสรา้งการยอมรบัจากผูท้า้ทายใหเ้ห็นโทษของการน่ิงเฉยและเห็นถึงประโยชน์ของการเปล่ียนแปลงจากสภาวการณ์ปัจจุบนัและอยากมีส่วนร่วมใน
การเปล่ียนแปลงน้ัน

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงขององคก์ร และผลกัดนัใหเ้กิดการปรบัเปล่ียนอยา่งแทจ้ริง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
• เป็นผูน้ าในการปรบัเปล่ียนทั้งขององคก์ร และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมถึงผลกัดนัใหก้ารปรบัเปล่ียนด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืนและประสบความส าเร็จดว้ยวิธีด าเนินการท่ี
เหมาะสม

• วิเคราะหทิ์ศทาง กลยุทธ ์นโยบาย และผลกระทบต่างๆ ในภาพรวมทั้งทางสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เป็นตน้ เพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์ขององคก์รในการ
ปรบัเปล่ียน หรือการเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณข์องประเทศหรือสภาวการณปั์จจุบนั
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ความสามารถในการเป็นผูน้  า
(Leadership- LEAD)

ค าจ  ากัดความ: ความตั้งใจหรือความสามารถในการเป็นผูน้ าของกลุ่มคน หรือทีมงาน ตลอดจนสามารถปกครอง ดูแล และใหค้วามช่วยเหลือ รวมถึงสามารถก าหนด ทิศทาง 
วิสยัทศัน์ กลยุทธ ์แผนงาน เป้าหมาย และวิธีการท างานต่างๆ ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือทีมงานปฏบิติังานไดอ้ยา่งราบร่ืน เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร
ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดา้นน้ีอยา่งชดัเจน
ระดบัที่ 1: บริหารการประชุมไดดี้และคอยแจง้ข่าวสารความเป็นไปแก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ
• ก าหนดประเด็นหวัขอ้การปะชุม วตัถุประสงค ์ตลอดจนควบคุมเวลาและแจกแจงหน้าท่ีรบัผิดชอบใหแ้ก่บุคคลในกลุ่มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมในท่ีน้ีอาจเป็นการ

ประชุมอยา่งเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการก็ได้
• หมัน่แจง้ขา่วสารความเป็นไปรวมทั้งเหตุผลใหผู้บ้งัคบับญัชารบัทราบอยูเ่สมอแมไ้ม่จ าเป็นตอ้งกระท า เพ่ือใหมี้ความเขา้ใจตรงกนัน าไปสู่การปฏบิติังานในทิศทางเดียวกนั
• แจง้ใหส้มาชิกในกลุ่มทราบขา่วสารความเป็นไป ตลอดจนผลกระทบท่ีอาจไดร้บั เหตุผลการตดัสินใจ แมจ้ะไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบก็ได้
ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และเป็นผูน้ าในการท างานของกลุ่มและสรา้งเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบติังานของกลุ่ม
• ก าหนดเป้าหมาย ทิศทางท่ีชัดเจน เลือกใชค้นใหเ้หมาะกับงานหรือใชว้ิธีการอื่นๆ เพ่ือสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีส่งเสริมใหก้ระบวน การปฏิบัติงานในกลุ่มมี

ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลยิง่ขึ้ น
• กล่าวค าชมเชย หรือใหข้อ้คิดเห็นติชมท่ีสรา้งสรรค ์เพ่ือส่งเสริมใหก้ลุ่มท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ
• ลงมือกระท าการเป็นตวัอยา่งเพ่ือช่วยใหก้ลุ่มปฏบิติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ
• เลือกคนใหเ้หมาะกบังาน และก าหนดผลลพัธท่ี์ชดัเจนในแต่ละงานท่ีมอบหมาย เพ่ือช่วยสรา้งเสริมใหก้ลุ่มท างานไดดี้ขึ้ นหรือมีประสิทธิภาพขึ้ น
• สรา้งขวญัก าลงัใจในการปฏบิติังาน หรือใหโ้อกาสผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการแสดงศกัยภาพการท างานอยา่งเต็มท่ี เพ่ือเสริมประสิทธิภาพ
ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และเป็นท่ีปรึกษาและใหก้ารดแูลช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือสมาชิกในกลุ่ม
• ปกป้องช่ือเสียงของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม หรือบุคลากรในความดูแล
• ดูแล และช่วยเหลือใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา สมาชิกในกลุ่ม หรือบุคลากรในความดูแลเขา้ใจและปรบัตวัรบัการปรบัเปล่ียนท่ีจ าเป็นภายในองคก์รได้
• รบัฟังประเด็นปัญหา และรบัเป็นท่ีปรึกษาในการดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สมาชิกในกลุ่ม หรือบุคลากรในความดูแลใหส้ามารถปฏบิติังานดว้ยความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุด
• จดัหาบุคลากร ทรพัยากร หรือขอ้มลูท่ีส าคญัต่างๆ มาใหใ้นการปฏบิติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมายเพ่ือใหก้ารสนับสนุนท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สมาชิกใน

กลุ่ม หรือบุคลากรในความดูแล
ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และประพฤติตนสมกบัเป็นผูน้ า และเป็นแบบอยา่งที่ดี (Role Model) แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือสมาชิกในกลุ่ม
• สรา้งค่านิยม ธรรมเนียมปฏบิติัท่ีดีประจ ากลุ่ม หน่วยงาน หรือองคก์ร และประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
• บริหารจดัการหน่วยงาน หรือองคก์รดว้ยความเป็นธรรม และยดึหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรบัผิดชอบ ความ

คุม้ค่า) ในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
• กลา้คิด และกลา้ท่ีจะตดัสินใจในการด าเนินงานต่างๆ โดยอยูบ่นพื้ นฐานของขอ้มลูท่ีเหมาะสมและรบัผิดชอบกบัส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ น
ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และส่ือสารวิสยัทศันท์ี่มีพลงัเพื่อน าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จในระยะยาว
• ส่ือสารวิสยัทศัน์ท่ีมีพลงั สามารถรวมใจคนและสรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถปฏบิติังานใหภ้ารกิจส าเร็จลุล่วงไปไดจ้ริง
• เป็นผูน้ าในการปรับเปล่ียน พฒันา หรือสรา้งสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ใหอ้งค์กร และผลักดันใหอ้งคก์รกา้วไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีราบร่ืนและประสบความส าเร็จดว้ยกลยุทธ์และ

วิธีด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมและบริบทขององคก์ร
• เล็งเห็นความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้ นในอนาคต มีวิสยัทศัน์และเตรียมกลยุทธใ์หอ้งคก์รไวร้บัมือการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ัน
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ความสามารถในการพฒันาคน 
(Developing and Coaching- DC)

ค าจ  ากดัความ: ความตั้งใจหรือความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุน และการพฒันาความรูค้วามสามารถผูอ้ืน่ โดยมีเจตนามุ่งเน้นพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ทั้งเพ่ือ
ประโยชน์ของหน่วยงาน องคก์ร หรือประโยชน์ในงานของบุคคลเหล่าน้ัน
ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดา้นน้ีอยา่งชดัเจน
ระดบัที่ 1: เช่ือมัน่ว่าผูอ่ื้นสามารถพฒันาความรู ้ความสามารถได ้หรือเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นไดร้บัการพฒันา
• เปิดโอกาสและสนับสนุนใหผู้อ้ืน่ไดพ้ฒันาตนเองตามความประสงค ์เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู ้และพฒันาความรู ้ความสามารถของตนเอง
• แสดงความเช่ือมัน่ว่าผูอ้ื่นสามารถจะเรียนรู ้ปรบัปรุงผลงาน และพฒันาศกัยภาพตนเองได้

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และสอนงาน และใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัวิธีปฏิบติังาน 
• สอนงานในรายละเอียด และใหค้ าแนะน าท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีเกี่ยวกบัวธีิการปฏบิติังานโดยมุ่งพฒันาขดีความสามารถของบุคคลน้ัน
ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และใหเ้หตผุลประกอบการสอนและค าแนะน า และใหค้วามสนนัสนุนในดา้นตา่งๆ เพ่ือใหป้ฏิบตัิงานไดง่้ายข้ึน
• ใหแ้นวทางท่ีเป็นประโยขน์ หรือสาธิตวธีิปฏบิติังานเพ่ือเป็นตวัอยา่งในการปฏบิติังานจริง พรอ้มทั้งอธิบายเหตุผลประกอบการสอนและการพัฒนาบุคลากร
• ใหก้ารสนับสนุนและช่วยเหลือผูอ้ื่นเพ่ือใหง้านง่ายข้ึน โดยการสนับสนุนดา้นทรพัยากร อุปกรณ ์ขอ้มลู หรือใหค้ าแนะน าในฐานะท่ีเป็นผู ้เช่ียวชาญในงานน้ันๆ
• จดัหาอุปกรณ ์เคร่ืองมือ และทรพัยากรต่างๆ ท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการปฎบิติังานของผูอ้ื่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้อ้ื่นสามารถปฏบิติังานในหน้าท่ีไดง่้าย และดี

ขึ้ น
• ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู ้เพ่ือใหโ้อกาสผูอ้ื่นเสนอแนะวธีิการพฒันาศกัยภาพหรือความสามารถท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน
• เต็มใจใหก้ารสนับสนุน หรือการช่วยเหลือในภาคปฏบิติั เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าผูอ้ื่นสามารถพฒันาความสามารถหรือศกัยภาพของตนไดอ้ยา่งยัง่ยืนและมีประสิทธิภาพสงูสุด
ระดบัท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และใหค้ าติชมเรื่องผลงานอยา่งตรงไปตรงมาและสรา้งสรรคเ์พ่ือการพฒันาท่ีตอ่เน่ือง
• ติชมผลการปฏบิติังานอยา่งตรงไปตรงมาและสรา้งสรรค ์(Constructive Feedback) ทั้งดา้นบวกและดา้นลบโดยปราศจากอคติส่วนตวั เพ่ือส่งเสริมใหมี้การพฒันาความรู ้

ความสามารถและปรบัปรุงผลงานอยา่งต่อเน่ือง
• แสดงความคาดหวงัในดา้นบวกว่าบุคคลน้ันๆ จะสามารถพฒันาตนเองใหดี้ขึ้ นได ้และใหค้ าแนะน าท่ีเฉพาะเจาะจง สอดคลอ้งกบับุคลิก ความสนใจ และความสามารถเฉพาะ

บุคคล เพ่ือปรบัปรุงพฒันาความรูแ้ละความสามารถไดอ้ยา่งเหมาะสม
• วางแผนการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัจุดแขง็ และขอ้จ ากดัของผูอ้ื่นรวมทั้งด าเนินการติดตามผลอยา่งสม า่เสมอ เพ่ือส่งเสริมการพฒันาและปรบัปรุงในทางท่ีดีขึ้ นอยา่งต่อเน่ือง 
ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในระยะยาวเพื่อเพิ่มผลงานที่มีประสิทธิภาพตอ่องคก์ร
• มอบหมายงานท่ีเหมาะสม มีประโยชน์ และทา้ทายความสามารถ มองหาโอกาสในการพฒันาขดีความสามารถและประสบการณอ์ื่นๆ เพ่ือสนับสนุนใหบุ้คลากรสามารถเรียนรู้

และพฒันาความสามารถไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและในระยะยาว
• รณรงค ์ส่งเสริม และผลกัดนัใหมี้แผนหรือโครงการพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคลากรอยา่งเป็นรูปธรรม เพ่ือสรา้งวฒันธรรมองคก์รใหมี้การส่งเสริมการเรียนรู ้(Learning 

Organization) อยา่งเป็นระบบ 
• สรา้งสรรคท์างออก แนวทาง หรือส่ิงใหม่ๆ จากความเขา้ใจในปัญหาหรือความตอ้งการเบ้ืองลึกของผูอ้ื่น เพ่ือใหก้ารส่งเสริม พฒันา หรือปรับปรุงศกัยภาพหรือความสามารถของ

ผูอ้ื่นอยา่งแทจ้ริงในระยะยาว
• ผลกัดนัและสรา้งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้รวมถึงด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม เพ่ือรณรงค ์ส่งเสริม ผลกัดนั แผนการพฒันาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานหรือ

องคก์รอยา่งเป็นระบบ

WWW.LOCALTRAIN57.COM

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น 
ห้า
มจ
ำห
น่า
ย



การคิดเชิงกลยุทธ ์
(Strategic Thinking- ST)

ค าจ  ากดัความ: ความสามารถในการคิด การท าความเขา้ใจในเชิงสงัเคราะห ์รวมถึงการมองภาพในเชิงกลยุทธห์รือยุทธศาสตรแ์ละการเช่ือมโยงวิสยัทศัน์ในระยะยาวรวมถึงทฤษฎ ี
และแนวคิดต่างๆ ใหเ้ขา้กบัการปฏบิติังานในชีวิตประจ าวนั หรือใหไ้ดม้าซึ่งกรอบความคิดหรือแนวความคิดใหม่ๆ อนัเป็นผลมาจากการสรุปรูปแบบ ประยกุตแ์นวทางต่างๆ จาก
สถานการณห์รือขอ้มลูหลากหลาย และนานาทศันะ ในระดบัสูงยงัรวมถึงความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงถึงผลกระทบของปัจจยัภายนอกท่ีมีต่อกลยุทธแ์ละนโยบายขององคก์ร 
ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดา้นน้ีอยา่งชดัเจน
ระดบัท่ี 1: เขา้ใจและปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องงานของตน
• เขา้ใจและปฏบิติัตนใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบักลยุทธ ์วตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายของในการปฏบิติัภารกิจในงานของตนได้
• จดัล าดบัความส าคญัของงานประจ าวนัของตนใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของหน่วยงานของตนได้
ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และประยกุตค์วามเขา้ใจและเช่ือมโยงส่ิงที่ตนปฏิบติัอยูใ่นงานเขา้กบัเป้าหมายใหญข่องหน่วยงานท่ีตนรบัผิดชอบหรือขององคก์ร
• ประเมินและเช่ือมโยงการปฏบิติัภารกิจประจ าวนัใหเ้ขา้กบับริบทของกลยุทธข์องหน่วยงาน โดยพิจารณาว่า กิจกรรมงานหรือวตัถุประสงคใ์นเป้าหมายระยะสั้นน้ันสามารถจะ

ช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายของหน่วยงานไดด้ว้ยหรือไม่
• สามารถประยุกตค์วามเขา้ใจ รูปแบบ ประสบการณแ์ละบทเรียนต่างๆ มาใชก้ าหนดขอ้เสนอหรือแนวทาง (Implication) เชิงกลยุทธท่ี์สนับสนุนใหห้น่วยงานท่ีรบัผิดชอบบรรลุ

ภารกิจท่ีก าหนดไว้
ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และประยกุตป์ระสบการณ ์ทฤษฎี หรือแนวคิดซบัซอ้นมาปรบัหรือก าหนดกลยทุธใ์นหน่วยงานที่ตนรบัผิดชอบหรือองคก์ร
• ประยุกตท์ฤษฎ ีหรือแนวคิดซบัซอ้นท่ีมีฐานมาจากองคค์วามรูห้รือขอ้มลูเชิงประจกัษ์ ในการคิดและพฒันาเป้าหมายหรือกลยุทธใ์นการปฏบิติังานขององคก์รหรือหน่วยงานท่ี

ตนดูแลรบัผิดชอบอยู่
• ประยุกต ์Best Practice หรือผลการวิจยัต่างๆ มาก าหนดโครงการหรือแผนงานท่ีมีผลสมัฤทธ์ิและมีประโยชน์ต่อองคก์รหรือหน่วยงานท่ีตนดูแลรบัผิดชอบอยู่
• ก าหนดประเด็นต่างๆ ปัญหาอุปสรรค หรือโอกาสต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบังาน แลว้ประยุกตป์ระสบการณ ์บทเรียนในอดีต ฯลฯ มาปรบักลยุทธแ์ละวิธีการท างานของตนหรือ

หน่วยงานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ระดบัที่ 4: เขา้ใจถึงผลกระทบตา่งๆ ที่ผลตอ่หน่วยงาน หรือองคก์ร และเตรียมการรองรบั
• คาดการณถึ์งทิศทาง แนวโน้มในอนาคต และผลกระทบต่างๆ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน หรือองคก์รและก าหนดแผนกลยทุธไ์วร้องรบั
• ประเมินและสงัเคราะหส์ถานการณ ์ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองภายในประเทศและต่างประเทศท่ีซบัซอ้นดว้ยกรอบแนวคิดและวิธีพิจารณาแบบมองภาพ

องคร์วม เพ่ือใชใ้นการก าหนดกลยุทธ ์แผนหรือนโยบายขององคก์รหรือหน่วยงานท่ีตนดูแลรบัผิดชอบอยูใ่หต้อบสนองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสงูสุด
ระดบัที่ 5: ก าหนดกลยทุธร์ะยะยาวใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์ององคก์รและสภาพแวดลอ้มภายนอก
• ศึกษาศกัยภาพขององคก์รในปัจจุบนั และด าเนินการปรบัเปล่ียนท่ีส าคญัเพ่ือเสริมศกัยภาพในการบรรลุวสิยัทศัน์และพนัธกิจระยะยาว
• ประเมินและเช่ือมโยงสถานการณ ์ประเด็นต่างๆ และปัญหาทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัองคก์รมาใชก้ าหนดแผนกลยุทธอ์งคก์รในระยะยาว
• สรรสรา้งและบูรณาการองคค์วามรูใ้หม่มาใชใ้นงานกลยุทธ ์โดยพิจารณาจากบริบทประเทศไทย ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมในภาพรวม เพ่ือใหไ้ดก้ลยุทธท่ี์แตกต่าง

และสรา้งประโยชน์สงูสุดกบัองคก์ร
• คิดและปรบัเปล่ียนทิศทางของกลยุทธก์ารพฒันาองคก์รในภาพรวม ใหเ้ป็นกลยุทธใ์หม่ท่ีช่วยผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืนขึ้ นได้
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หนังสือคู่มือการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(ที่โครงการได้มีการจัดทำ และเผยแพร)่

หนังสือ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

หนังสือ 
สมรรถะหลัก

หนังสือ 
สมรรถะประจำตำแหน่งงาน

หนังสือ 
หลักเกณฑ ์หนังสือสั่งการ หนังสือตอบข้อหารือ 
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗

หนังสือ 
ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
สมรรถนะประจำผู้บริหาร

หนังสือ 
สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
ความรู ้และทักษะที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติ
งานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
รวมประกาศมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ ์ 

หนังสือสั่งการ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

สำหรับผู้ที่สนใจ 
ดาวน์โหลดได้ที ่www.localtrain57.com 

หรือติดต่อ โทร. 098 - 280 - 2693 , 098 - 280 - 2694 

Email : localtrain57@hotmail.com 

Line ID : Localtrain57 , Localtrain2557


