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คู่มือ
การกาหนดสมรรถนะข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น
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“คู่มือสมรรถนะประจาผู้บริหาร”
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คู่มือสมรรถนะสำหรับข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่นนี้ จัดทำขึ้นเพื่ออธิ บำยควำมหมำย
ของสมรรถนะและอธิ บำยรำยละเอี ยดของระดับสมรรถนะที่ จ ำเป็ นส ำหรั บข้ำ รำชกำรส่ ว น
ท้องถิ่นตำมที่ สปร. ได้ทำกำรวิจยั และรำยงำนกำรวิเครำะห์และกำรจัดทำต้นแบบสมรรถนะ
(Competency Model) ของข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่น ตำมโครงกำรศึกษำวิจยั กำรปรับปรุ งระบบ
จำแนกตำแหน่ งและค่ ำตอบแทนของข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่ น เพื่อจะได้เป็ นแนวทำงสำหรั บ
ผูป้ ฏิบตั ิงำนด้ำนกำรบริ หำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในกำรกำหนดสมรรถนะ
ที่จำเป็ นสำหรับตำแหน่งต่ำงๆ โดยได้จดั ทำเป็ นรวม 3 เล่ม ได้แก่
1. คู่มือสมรรถนะหลัก
2. คู่มือสมรรถนะประจำผูบ้ ริ หำร
3. คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงำน
สำหรับคู่มือ “สมรรถนะประจาผู้บริหาร” เล่มนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ออธิบำยควำมหมำยของสมรรถนะประจำผูบ้ ริ หำร 4 รำยกำร ได้แก่
¾ กำรเป็ นผูน้ ำในกำรเปลี่ยนแปลง (Chang Leadership – CL)
¾ ควำมสำมำรถในกำรเป็ นผูน้ ำ (Leadership – LEAD)
¾ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน (Developing and Coaching – DC)
¾ กำรคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking – ST)
เพื่อให้ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรบริ หำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งได้ศึก ษำท ำควำมเข้ำใจ และใช้ป ระกอบกำรกำรก ำหนดสมรรถนะประจ ำ
ผูบ้ ริ หำร กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ และกำหนดระดับสมรรถนะให้เป็ นไปอย่ำงถูกต้องตำมคำจำกัด
ควำมของสมรรถนะที่ จะได้มีกำรนำมำใช้ในระบบจำแนกตำแหน่ งใหม่ของข้ำรำชกำรส่ วน
ท้องถิ่น (ระบบแท่ง) ให้เป็ นไปอย่ำงถูกต้องและเป็ นมำตรฐำนเดียวกัน
....................................................................................
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ด้วยมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งใหม่ตำมระบบแท่ง (Broadband) ที่จะนำมำใช้กบั
ข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่น จะมีกำรกำหนดตำมสำยงำนที่ได้มีกำรยุบ หรื อเพิ่มสำยงำน โดยจะมีกำร
กำหนดรู ปแบบมำตรฐำนเพื่อจัดทำมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ งใหม่ โดยใช้วิธี Role Profiling
เป็ น 3 ส่ วน ซึ่งจะคล้ำยคลึงกับของข้ำรำชกำรพลเรื อน ประกอบด้วย
ส่ วนที่หนึ่ง หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (Key Accountabilities) จะเป็ นกำรกำหนดว่ำ
ตำแหน่งงำนนั้น จะต้องบรรลุผลสำเร็ จด้ำนใดบ้ำง จึงจะถือว่ำบรรลุวตั ถุประสงค์ของงำนประจำ
ตำแหน่งนั้น
ส่ วนที่สอง กรอบคุณวุฒิ (Knowledge and Experiences) จะเป็ นกำรกำหนดว่ำผูท้ ี่
จะมำดำรงตำแหน่งงำนนั้น ต้องมีคุณสมบัติ เชิงคุณวุฒิกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในระดับใดที่
จำเป็ นและเพียงพอแก่กำรปฏิบตั ิงำนประจำตำแหน่งให้สัมฤทธิ ผล ไม่ต่ำหรื อสู งเกินควำมจำเป็ น
ของระดับงำนในตำแหน่งนั้น
ส่ วนที่ สำม กรอบควำมรู ้ ทักษะ และสมรรถนะ (Skills and Competencies) จะ
เป็ นกำรกำหนดว่ำตำแหน่ งงำนต่ำงๆ ต้องกำรควำมรู ้ ทักษะ และสมรรถนะแบบใดที่จำเป็ นใน
กำรปฏิบตั ิงำนให้ได้ผลงำนที่ดี
ดัง นั้น เพื่ อ ให้ก ำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่นปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีคุณภำพ จึงได้มีกำร
กำหนดต้นแบบสมรรถนะที่จำเป็ นสำหรับตำแหน่งข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็ นแนวทำง
กำหนดสมรรถนะที่จำเป็ นสำหรั บตำแหน่ งขึ้ น โดยในแต่ ละสมรรถนะจะต้องมี กำรกำหนด
พฤติกรรมบ่งชี้ หรื อตัวอย่ำงพฤติกรรม เพื่อแสดงสมรรถนะที่เหมำะสมของแต่ละระดับ เพื่อให้
กำรกำหนดตัวบ่งชี้พฤติกรรมหรื อตัวอย่ำงพฤติกรรมเป็ นไปอย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนที่กำหนด
ขึ้น จึงจัดทำคู่มือกำรกำหนดสมรรถนะข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่น “คู่มือสมรรถนะประจำผูบ้ ริ หำร”
โดยมีจุดมุ่งหมำย เพื่ออธิ บำยคำจำกัดควำมของสมรรถนะประจำผูบ้ ริ หำรและรำยละเอียดของ
สมรรถนะในแต่ละระดับ เพื่อให้ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรบริ หำรงำนบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น และผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ศึก ษำทำควำมเข้ำ ใจเกี่ย วกับ สมรรถนะหลัก ทั้ง 4 รำยกำร
และใช้เ ป็ นแนวทำงในกำรก ำหนดสมรรถนะดัง กล่ ำ วได้อ ย่ำ งถู ก ต้อ งและเป็ นมำตรฐำน
เดี ยวกัน โดยจะได้อธิ บำยควำมหมำยของคำจำกัด ควำมในแต่ ละระดับว่ำ มี รำยละเอี ยดและ
จุดเน้นอย่ำงไร เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ
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สมรรถนะประจ ำผูบ้ ริ ห ำร หมำยถึ ง คุ ณ ลัก ษณะเชิ ง พฤติ ก รรมที่ ก ำหนดเป็ น
คุณลักษณะสำหรับข้ำรำชกำรท้องถิ่นตำแหน่ งบริ หำรต้องมีในฐำนะผูน้ ำที่มีประสิ ทธิ ภำพ เพื่อ
นำทีมงำนหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชำให้สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและสอดคล้อง
ตำมวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยสมรรถนะประจำผูบ้ ริ หำร ประกอบด้วย
1. กำรเป็ นผูน้ ำในกำรเปลี่ยนแปลง (Chang Leadership – CL)
2. ควำมสำมำรถในกำรเป็ นผูน้ ำ (Leadership – LEAD)
3. ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน (Developing and Coaching – DC)
4. กำรคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking – ST)
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WWW.LOCALTRAIN57.COM

3

มิตติ ่ างๆ ของสมรรถนะที่ต้องคานึงถึง

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ
ำ

หน

่าย

กำรพิจำรณำระดับสมรรถนะประจำผูบ้ ริ หำร ควรต้องถึงมิติ (Dimension) ของระดับ
ที่แตกต่ ำงกันไปของแต่ละสมรรถนะ โดยมิติที่มกั ใช้ในกำรพิจำรณำระดับสมรรถนะมี 4 มิติที่มี
ลักษณะเฉพำะของแต่ละมิติ มีรำยละเอียด ดังนี้
1. ระดั บ ความเข้ มข้ น หรื อความสมบู รณ์ ของกิ จ กรรม (Intensity or
Completeness of Action) เป็ นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมตั้งใจที่ทุ่มเทลงไป และควำมสมบูรณ์
ของกำรกระทำที่เกิดขึ้นเพื่อให้ควำมตั้งใจนั้นเป็ นจริ ง
ตัวอย่ าง
สมรรถนะ “กำรเป็ นผูน้ ำในกำรเปลี่ยนแปลง” ” ควำมเข้มข้นหรื อควำมสมบูรณ์
ของพฤติกรรม ได้แก่ เห็นควำมจำเป็ น ควำมสำคัญและประโยชน์ของกำรปรับเปลี่ยน แล้วเริ่ ม
ให้ผูอ้ ื่ นเข้ำใจกำรปรั บเปลี่ ยนที่ จะเกิ ด ขึ้ น และสำมำรถกำหนดทิ ศทำงและขอบเขตของกำร
ปรับเปลี่ยน เป็ นต้น
2. ระดับของผลกระทบ (Size of Impact) หมำยถึงผลกระทบที่เกิดจำกกำรกระทำ
ซึ่ งอำจหมำยถึงทั้งบุคคลที่รับกำรประเมิน บุคคลอื่น กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ส่ วนรำชกำร องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ขนำดของโครงกำร หรื อขอบเขตควำมรุ นแรงของปัญหำ เป็ นต้น
3. ระดั บ ความซั บ ซ้ อนของพฤติ ก รรม (Complexity) หมำยถึ ง กำรน ำปั จ จัย
หลำกหลำยมำพิจำรณำตัดสิ นใจ ตั้งแต่สิ่งของ บุคคล ข้อมูล แนวคิด หรื อสำเหตุต่ำงๆ ซึ่งเป็ นกำร
แสดงถึงสมรรถนะของสมรรถนะบำงประเภท ส่ วนใหญ่จะพบพฤติกรรมนี้ ในสมรรถนะกลุ่ม
ควำมคิด
ตัวอย่ าง
สมรรถนะ “การคิดเชิ งกลยุทธ์ ” เป็ นควำมสำมำรถในกำรวำงกลยุทธ์ที่ซับซ้อน
โดยเริ่ มตั้งแต่กำรใช้ประสบกำรณ์ในระดับที่ 2 จนถึงกำรประยุกต์ทฤษฎี หรื อแนวคิดซับซ้อนที่
มีฐำนมำจำกองค์ควำมรู ้หรื อข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็ นต้น
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4. ระดับของความพยายามที่ใส่ ลงไป (Amount of Effort) หมำยถึงปริ มำณของ
ควำมพยำยำมที่ใส่ ลงไป หรื อปริ มำณเวลำที่ทุ่มเทลงไปในกำรทำงำน
ตัวอย่ าง
สมรรถนะ “ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน” เป็ นควำมพยำมในกำรตั้งใจในกำร
ส่ งเสริ ม สนับสนุน และกำรพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถผูอ้ ื่น ตั้งแต่ระดับ 1 คือกำรเชื่อมัน่ ว่ำคน
ทุกคนสำมำรถพัฒนำได้ ไปสู่ ระดับ 2 ตั้งใจสอนงำนและให้คำแนะนำ จนถึงพยำยำมส่ งเสริ มให้
มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู ้ในระดับ 3 เป็ นต้น
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คาอธิบายและตัวอย่ างพฤติกรรมบ่ งชี้
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คาจากัดความ

ควำมตั้งใจและควำมสำมำรถในกำรกระตุน้ ผลักดันบุคลำกร กลุ่มคน องค์กร หรื อ
หน่ วยงำนต่ ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้องให้เกิ ดควำมต้องกำรในกำรปรั บเปลี่ ยน หรื อเปลี่ ยนแปลงไปใน
แนวทำงที่ เ ป็ นประโยชน์แ ก่ ห น่ วยงำน องค์ก ร ประชำชน สั งคม หรื อ ประเทศชำติ รวมถึ ง
ควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นกำรถ่ ำยทอด ชี้ แจง และสื่ อสำรให้ผูอ้ ื่ นรั บรู ้ เข้ำใจ ยอมรั บ และ
ดำเนินกำรให้กำรปรับเปลี่ยนหรื อกำรเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เกิดขึ้นจริ ง
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ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่างชัดเจน
ระดับที่ 1 : : เห็นความจาเป็ น ความสาคัญ และประโยชน์ ของการปรับเปลีย่ น หรื อการเปลีย่ นแปลง
¾ เห็ น ควำมจ ำเป็ น ควำมส ำคัญ และประโยชน์ข องกำรปรั บเปลี่ ยน และสำมำรถ
กำหนดทิ ศ ทำงและขอบเขตของกำรปรั บเปลี่ ย น/กำรเปลี่ ย นแปลงที่ ค วรเกิ ด ขึ้ น
ภำยในองค์กรได้
¾ เข้ำ ใจและยอมรั บ ถึ ง ควำมจ ำเป็ น ทิ ศ ทำงและขอบเขตของกำรปรั บเปลี่ ย น /
เปลี่ ยนแปลง และตั้งใจในกำรเรี ยนรู ้ เพื่อให้สำมำรถปรับตัวให้สอดคล้องกับกำร
ปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลงนั้นได้
¾ กล้ำเสนอควำมคิดเห็น วิธีกำร หรื อแนวทำงปฏิบตั ิที่แตกต่ำงไปจำกวิธีกำรเดิมของ
องค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนหรื อเปลี่ยนแปลงกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำน หรื อองค์กร
ให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่ วยเหลือ สนับสนุนให้ ผู้อื่นเข้ าใจ และยอมรับ
การปรับเปลีย่ นหรื อการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้
¾ ช่ วยเหลือและสนับสนุ นให้ผูอ้ ื่นเข้ำใจถึงกำรปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นทั้งภำยในและนอก
องค์กร และอธิ บำยให้เข้ำใจถึ งควำมจ ำเป็ น ควำมส ำคัญ และประโยชน์ ของกำร
ปรับเปลี่ยนนั้นๆ
¾ หำวิ ธี ก ำรจู ง ใจให้ ผู ้อื่ น ด ำเนิ น กำรเปลี่ ย นแปลง หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นแนวทำงกำร
ดำเนินงำนต่ำงๆ ของตนเอง เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ของงำนที่สูงขึ้น
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¾ สนับสนุนควำมพยำยำมในกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำน องค์กร หรื อหน่วยงำนต่ำงๆ ที่
เกี่ ยวข้อง พร้ อมทั้งเสนอแนะวิธีกำรที่ จะช่ วยให้กำรปรับเปลี่ ยนดำเนิ นไปอย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพมำกขึ้น
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุ้น และสร้ างแรงจูงใจให้ ผู้อื่นกล้าเปลีย่ นแปลง
เพื่อทาสิ่ งใหม่ ๆ ให้ แก่หน่ วยงาน หรื อองค์ กร
¾ กระตุ ้น ผลัก ดัน และสร้ ำ งแรงจู ง ใจให้ ผู ้อื่ น มี ล ัก ษณะของควำมเป็ นผู ้น ำกล้ำ
เปลี่ยนแปลงเพื่อทำสิ่ งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในหน่วยงำน หรื อองค์กร
¾ กระตุน้ และสร้ำงแรงจูงใจให้ผูอ้ ื่นเห็นควำมสำคัญ และยอมรับของกำรปรับเปลี่ยนที่
เกิ ดขึ้ น เพื่อให้เกิ ด ควำมร่ วมแรงร่ วมใจและดำเนิ นกำรให้กำรเปลี่ ยนแปลงนั้น ๆ
เกิดขึ้นจริ ง
¾ เน้นย้ำ สื่ อสำร และสร้ำงควำมชัดเจนโดยกำรอธิ บำยสำเหตุ ควำมจำเป็ น ประโยชน์
ฯลฯ ของกำรปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นอยูเ่ สมอ
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมแผนการปรับเปลีย่ นอย่ างเป็ นระบบ
¾ เตรี ย มแผนกำรที่ เ ป็ นขั้น เป็ นตอนที่ ชัด เจนและปฏิ บ ัติ ไ ด้จ ริ ง ให้ อ งค์ก ร หรื อ
หน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งสำมำรถรั บ มื อ กับ กำรเปลี่ ย นแปลงนั้น ๆ ได้อ ย่ำ งมี
ประสิ ทธิภำพ
¾ สร้ำงแรงจูงใจให้ผสู ้ นับสนุนและสร้ำงกำรยอมรับจำกผูท้ ำ้ ทำยให้เห็นโทษของกำร
นิ่งเฉยและเห็นถึงประโยชน์ของกำรเปลี่ยนแปลงจำกสภำวกำรณ์ปัจจุบนั และอยำกมี
ส่ วนร่ วมในกำรเปลี่ยนแปลงนั้น
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเป็ นผู้นาการเปลีย่ นแปลงขององค์ กร และผลักดัน
ให้ เกิดการปรับเปลีย่ นอย่ างแท้ จริง และมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
¾ เป็ นผูน้ ำในกำรปรับเปลี่ยนทั้งขององค์กร และหน่ วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ผลักดันให้กำรปรั บเปลี่ ยนดำเนิ นไปได้อย่ำงรำบรื่ นและประสบควำมสำเร็ จด้วย
วิธีดำเนินกำรที่เหมำะสม
¾ วิเครำะห์ทิศทำง กลยุทธ์ นโยบำย และผลกระทบต่ำงๆ ในภำพรวมทั้งทำงสังคม
กำรเมือง เศรษฐกิจ อุตสำหกรรม เป็ นต้น เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กรในกำร
ปรั บเปลี่ ยน หรื อกำรเปลี่ ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ของประเทศหรื อ
สภำวกำรณ์ปัจจุบนั
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ระดั บ ที่ 1 เป็ นเพี ย งระดับ ต้น ของศัก ยภำพทำงกำรบริ ห ำร ซึ่ ง แสดงออกถึ ง
แนวควำมคิ ด หรื อ ทัศ นคติ ข องข้ำ รำชกำรส่ ว นท้อ งถิ่ น ที่ ด ำรงต ำแหน่ ง ผู ้บ ริ ห ำร เป็ นกำร
ปรั บเปลี่ ยนพฤติ ก รรมในเชิ ง บริ ห ำร หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นแผนกำรทำงำนให้ส อดคล้อ งกับกำร
เปลี่ยนแปลง ซึ่ งจะเป็ นสิ่ งที่บ่งแสดงถึงควำมเข้ำใจและยอมรั บถึงควำมจำเป็ นที่จะต้องมีกำร
ปรับเปลี่ยนหรื อกำรเปลี่ยนแปลงนั้น
พฤติกรรมที่อำจจะใช้ในกำรประเมินสมรรถนะระดับนี้ ได้ คือ “การเห็นความ
จาเป็ น ความสาคัญและประโยชน์ ของการปรับเปลี่ยน” หรื อ “กำรที่ผูบ้ ริ หำรเข้ าใจและยอมรั บ
และเรียนรู้ เพื่อให้สำมำรถปรับตัวให้สอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยน” หรื อ “กล้าเสนอความคิดเห็น
วิธีการ หรื อแนวปฏิบัติที่แ ตกต่ า งจากวิธีการเดิ ม เพื่ อเปลี่ ย นแปลงกำรดำเนิ น งำนของส่ ว น
รำชกำรหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น” เป็ นต้น
ระดับที่ 2 เป็ นระดับที่กว้ำงขึ้น ด้วยกำรแสดงสมรรถนะหรื อพฤติกรรมของตนต่อ
ผูอ้ ื่นที่สำมำรถจะ “ช่ วยเหลือ สนับสนุน ทาให้ ผู้อื่นเข้ าใจและยอมรั บการปรั บเปลี่ยนหรื อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ นั้น และสำมำรถอธิบายให้ ผู้อื่นได้ เข้ าใจถึงความจาเป็ น ความสาคัญ
และประโยชน์ ของการปรับเปลีย่ นนั้น” นอกจำกนั้น สมรรถนะในระดับที่ 2 นี้ จะปรำกฏออกมำ
ในกำรสนับสนุนควำมพยำยำมในกำรปรับเปลี่ยนส่ วนรำชกำรหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รวมทั้งกำรแสดงออกถึงกำรมีส่วนร่ วม ด้วยกำร “เสนอแนะวิธีการที่จะช่ วยให้ การปรั บเปลี่ยน
ดาเนินไปอย่ างมีประสิ ทธิภาพ”
ระดับที่ 3 เป็ นกำรแสดงสมรรถนะหรื อพฤติกรรมที่ มีบทบำทเพิ่มมำกขึ้นของ
ผูบ้ ริ หำรอย่ำงเห็นได้ชดั ในกำร “กระตุ้น และสร้ างแรงจูงใจให้ ผู้อื่นกล้ าเปลี่ยนแปลงเพื่อทาสิ่ ง
ใหม่ ๆ” กำรกระตุน้ หรื อสร้ำงแรงจูงใจดังกล่ำว อำจจะกระทำโดยกำรอธิ บำยสำเหตุ ควำมจำเป็ น
ประโยชน์ หรื อกำรเปรี ยบเทียบระหว่ำงสิ่ งที่ปฏิบตั ิอยู่ในปั จจุบนั กับสิ่ งที่จะเปลี่ยนแปลง ฯลฯ
เป็ นต้น
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ระดับที่ 4 เป็ นระดับที่ แสดงสมรรถนะหรื อพฤติกรรมที่สูงขึ้นกว่ำกำรใช้ควำม
พยำยำมในกำรกระตุน้ หรื อสร้ำงแรงจูงใจในระดับที่ 3 โดยสมรรถนะหรื อพฤติกรรมที่จะใช้
ประเมินว่ำอยู่ในระดับนี้ คือ “การเตรี ยมแผนการที่เป็ นขั้นเป็ นตอนที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ จริ ง
เพื่อให้ ส่วนราชการ หรื อองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นสามารถรับมือต่ อการเปลีย่ นแปลงได้ อย่ าง
มีประสิ ทธิภาพ” กำรวำงแผนดังกล่ำวจะต้องกระทำอย่ำงเป็ นระบบ และแผนนั้นจะต้องสำมำรถ
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกำรปรับเปลี่ยนได้อย่ำงมีนัยสำคัญ ผูบ้ ริ หำรจึงมีภำระหน้ำที่ ที่
จะต้อ งเตรี ย มและติ ด ตำมกำรบริ ห ำรกำรเปลี่ ย นแปลงอย่ำ งต่ อ เนื่ อ งสม่ ำ เสมอ เพื่ อ ให้ก ำร
ปรับเปลี่ยนหรื อกำรเปลี่ยนแปลงนั้น นำไปสู่ ควำมก้ำวหน้ำและทิศทำงที่ดีข้ ึนของส่ วนรำชกำร
หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ระดับที่ 5 เป็ นระดับสู งสุ ดที่ต่อเนื่ องมำจำกระดับที่ 4 เป็ นกำรแสดงสมรรถนะ
หรื อพฤติกรรมใน “การเป็ นผู้นาการเปลีย่ นแปลงขององค์ กร และผลักดันให้ เกิดการปรับเปลีย่ น
อย่ างแท้ จริ งและมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด” ให้เป็ นไปอย่ำงรำบรื่ น และประสบควำมสำเร็ จ ด้วย
วิธี ก ำรที่ เ หมำะสม รวมตลอดถึ ง “ความสามารถวิ เ คราะห์ ทิ ศ ทาง กลยุ ท ธ์ นโยบาย และ
ผลกระทบในภาพรวมทั้งทางสั งคม การเมือง หรื อเศรษฐกิจ ฯลฯ ได้ เพื่อกาหนดแผนกลยุทธ์
ของส่ วนราชการหรื อ องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ในการปรั บ เปลี่ ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ ” ผูบ้ ริ หำรที่จะประเมินถึงระดับนี้ ได้จะต้องมีศกั ยภำพหรื อควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงขวัญ กำลังใจ แรงจูงใจและควำมเชื่ อมัน่ ในกำรขับเคลื่อนเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยนนั้นไปสู่
เป้ำหมำยอย่ำงแท้จริ งและอย่ำงมีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
............................................................................................
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สมรรถนะ “ความสามารถในการเป็ นผู้นา”
คาจากัดความ

ควำมตั้งใจหรื อควำมสำมำรถในกำรเป็ นผูน้ ำของกลุ่มคน หรื อทีมงำน ตลอดจน
สำมำรถปกครอง ดูแล และให้ควำมช่วยเหลือ รวมถึงสำมำรถกำหนดทิศทำง วิสัยทัศน์ กลยุทธ์
แผนงำน เป้ ำหมำย และวิธีกำรทำงำนต่ำงๆ ให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำหรื อทีมงำนปฏิบตั ิงำนได้อย่ำง
รำบรื่ น เต็มประสิ ทธิภำพและบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
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ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่างชัดเจน
ระดับที่ 1 : บริหารการประชุมได้ ดีและคอยแจ้ งข่ าวสารความเป็ นไปแก่ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องอยู่เสมอ
¾ กำหนดประเด็นหัวข้อกำรปะชุ ม วัตถุประสงค์ ตลอดจนควบคุมเวลำและแจกแจง
หน้ำที่รับผิดชอบให้แก่บุคคลในกลุ่มได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ โดยกำรประชุมในที่น้ ี
อำจเป็ นกำรประชุมอย่ำงเป็ นทำงกำร หรื อไม่เป็ นทำงกำรก็ได้
¾ หมัน่ แจ้งข่ำวสำรควำมเป็ นไปรวมทั้งเหตุผลให้ผบู ้ งั คับบัญชำรับทรำบอยูเ่ สมอแม้ไม่
จำเป็ นต้องกระท ำ เพื่อ ให้มี ค วำมเข้ำ ใจตรงกันน ำไปสู่ กำรปฏิ บ ัติง ำนในทิ ศ ทำง
เดียวกัน
¾ แจ้งให้สมำชิ กในกลุ่มทรำบข่ำวสำรควำมเป็ นไป ตลอดจนผลกระทบที่อำจได้รับ
เหตุผลกำรตัดสิ นใจ แม้จะไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ทรำบก็ได้
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเป็ นผู้นาในการทางานของกลุ่มและสร้ างเสริม
ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุ่ม
¾ กำหนดเป้ ำหมำย ทิศทำงที่ชดั เจน เลือกใช้คนให้เหมำะกับงำนหรื อใช้วิธีกำรอื่นๆ
เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่ส่งเสริ มให้กระบวนกำรปฏิบตั ิงำนในกลุ่มมี
ประสิ ทธิภำพหรื อประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
¾ กล่ำวคำชมเชย หรื อให้ขอ้ คิดเห็นติชมที่สร้ำงสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มให้กลุ่มทำงำนอย่ำง
มีประสิ ทธิภำพ
¾ ลงมือกระทำกำรเป็ นตัวอย่ำงเพื่อช่วยให้กลุ่มปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มประสิ ทธิ ภำพ
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¾ เลือกคนให้เหมำะกับงำน และกำหนดผลลัพธ์ที่ชดั เจนในแต่ละงำนที่มอบหมำย เพื่อ
ช่วยสร้ำงเสริ มให้กลุ่มทำงำนได้ดีข้ ึนหรื อมีประสิ ทธิภำพขึ้น
¾ สร้ำงขวัญกำลังใจในกำรปฏิบตั ิงำน หรื อให้โอกำสผูใ้ ต้บงั คับบัญชำในกำรแสดง
ศักยภำพกำรทำงำนอย่ำงเต็มที่ เพื่อเสริ มประสิ ทธิภำพ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเป็ นทีป่ รึกษาและให้ การดูแลช่ วยเหลือผู้ใต้ บังคับบัญชา
หรื อสมาชิกในกลุ่ม
¾ ปกป้องชื่อเสี ยงของกลุ่ม สมำชิกในกลุ่ม หรื อบุคลำกรในควำมดูแล
¾ ดูแล และช่ วยเหลือให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ สมำชิ กในกลุ่ม หรื อบุคลำกรในควำมดูแล
เข้ำใจและปรับตัวรับกำรปรับเปลี่ยนที่จำเป็ นภำยในองค์กรได้
¾ รับฟั งประเด็นปั ญหำ และรับเป็ นที่ปรึ กษำในกำรดู แลผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ สมำชิ กใน
กลุ่ ม หรื อบุ ค ลำกรในควำมดู แ ลให้ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ง ำนด้ ว ยควำมสุ ขและมี
ประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
¾ จัดหำบุคลำกร ทรัพยำกร หรื อข้อมูลที่สำคัญต่ำงๆ มำให้ในกำรปฏิบตั ิงำนให้บรรลุ
ตำมเป้ ำหมำยเพื่อให้กำรสนับสนุ นที่จำเป็ นและเป็ นประโยชน์แก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ
สมำชิกในกลุ่ม หรื อบุคลำกรในควำมดูแล
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนสมกับเป็ นผู้นา และเป็ นแบบอย่ างทีด่ ี
(Role Model) แก่ผู้ใต้ บังคับบัญชา หรื อสมาชิกในกลุ่ม
¾ สร้ำงค่ำนิยม ธรรมเนียมปฏิบตั ิที่ดีประจำกลุ่ม หน่วยงำน หรื อองค์กร และประพฤติ
ตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชำ
¾ บริ หำรจัดกำรหน่ วยงำน หรื อองค์กรด้วยควำมเป็ นธรรม และยึดหลักธรรมำภิบำล
(Good Governance) (นิติธรรม คุณธรรม โปร่ งใส ควำมมีส่วนร่ วม ควำมรับผิดชอบ
ควำมคุม้ ค่ำ) ในกำรปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ
¾ กล้ำคิด และกล้ำที่จะตัดสิ นใจในกำรดำเนินงำนต่ำงๆ โดยอยูบ่ นพื้นฐำนของข้อมูลที่
เหมำะสมและรับผิดชอบกับสิ่ งต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น
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ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสื่ อสารวิสัยทัศน์ ทมี่ พี ลังเพื่อนาผู้ใต้ บังคับบัญชา
และองค์ กรให้ ประสบความสาเร็จในระยะยาว
¾ สื่ อสำรวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ มี พ ลั ง สำมำรถรวมใจคนและสร้ ำ งแรงบั น ดำลใจให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำสำมำรถปฏิบตั ิงำนให้ภำรกิจสำเร็จลุล่วงไปได้จริ ง
¾ เป็ นผูน้ ำในกำรปรับเปลี่ยน พัฒนำ หรื อสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้องค์กร และผลักดัน
ให้องค์กรก้ำวไปสู่ กำรเปลี่ยนแปลงที่รำบรื่ นและประสบควำมสำเร็ จด้วยกลยุทธ์และ
วิธีดำเนินกำรที่เหมำะสมกับวัฒนธรรมและบริ บทขององค์กร
¾ เล็งเห็นควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต มีวิสัยทัศน์และเตรี ยมกลยุทธ์ให้
องค์กรไว้รับมือกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนั้น

หน
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ระดับที่ 1 ถือเป็ นระดับพื้นฐำนของกำรแสดงออกซึ่ งควำมสำมำรถในกำรเป็ นผูน้ ำ
ที่ จะต้องแสดงออกถึ งควำมตั้งใจหรื อควำมสำมำรถในกำรเป็ นผู น้ ำของกลุ่ มคน หรื อที มงำน
ตลอดจนสำมำรถปกครอง ดู แล และให้ควำมช่ วยเหลือ รวมถึงสำมำรถกำหนดทิศทำง วิสัยทัศน์
กลยุทธ์ แผนงำน เป้ ำหมำย และวิธีกำรทำงำนต่ำงๆ ให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำหรื อทีมงำนปฏิบตั ิงำนได้
อย่ำงรำบรื่ น เต็มประสิ ทธิ ภำพและบรรลุวตั ถุประสงค์ของส่ วนรำชกำรหรื อองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
ซึ่ งสมรรถนะหรื อพฤติกรรมดังกล่ำวเป็ นกำรแสดงออกถึงสภำวะควำมสำมำรถ
ในกำรเป็ นผูน้ ำในระดับที่ไม่สูงมำกนัก และจะเพิม่ มำกขึ้นกว้ำงขึ้นลึกขึ้นในแต่ละระดับที่สูงขึ้น
เพรำะฉะนั้น ควำมสำมำรถในกำรเป็ น ผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรที่พึงประสงค์ในระดับนี้ จึงกำหนดไว้
เพียง “การกาหนดประเด็นหัวข้ อประชุ ม วัตถุประสงค์ การดาเนินการประชุ ม” ซึ่ งเป็ นหน้ำที่
ประกำรหนึ่งของผูบ้ ริ หำรในฐำนะเป็ นผูน้ ำที่จะต้องสำมำรถดำเนินกำรประชุมและควบคุมกำร
ประชุมให้เป็ นไปด้วยควำมรำบรื่ นเรี ยบร้อยได้ตำมระเบียบวำระกำรประชุม ตำมเวลำที่เหมำะสม
รวมทั้งสำมำรถ แจกแจงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้แก่บุคคลในกลุ่มได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ โดย
กำรประชุ ม นั้นอำจเป็ นกำรประชุ มอย่ำงเป็ นทำงกำร หรื อไม่ เป็ นทำงกำรก็ได้ นอกจำกนั้น
ควำมสำมำรถในกำรเป็ นผูน้ ำในระดับ 1 นี้ ยัง รวมถึ ง “การแจ้ ง ข่ า วสารให้ ส มาชิ ก ในกลุ่ ม
ตลอดจนผลกระทบทีอ่ าจจะได้ รับ เหตุผลการตัดสิ นใจ แม้ ไม่ จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบก็ได้ ”
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ระดับที่ 2 เป็ นระดับกำรแสดงสมรรถนะหรื อพฤติกรรมควำมสำมำรถในกำรเป็ น
ผูน้ ำที่เพิ่มขึ้นจำกระดับพื้นฐำนในระดับที่ 1 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะในระดับนี้ คือ “การเป็ นผู้นาใน
การทางานของกลุ่ม” อำจปรำกฏจำกกำรกำหนดเป้ำหมำย ทิศทำงที่ชดั เจน เลือกใช้คนให้เหมำะ
กับงำน หรื อกำรกล่ำวคำชมเชย ให้ขอ้ คิดเห็นติชมที่สร้ำงสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มให้กลุ่มทำงำนอย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภ ำพ รวมตลอดถึ ง กำรสร้ ำ งขวัญ ก ำลั ง ใจในกำรปฏิ บ ั ติ ง ำน หรื อให้ โ อกำส
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำศักยภำพกำรทำงำนอย่ำงเต็มที่
ระดับที่ 3 เป็ นระดับสมรรถนะหรื อพฤติกรรมที่ตอ้ งแสดงควำมสำมำรถในกำร
เป็ นผูน้ ำในระดับที่ 2 และแสดงสมรรถนะกว้ำงขึ้น โดย “เป็ นทีป่ รึกษาและให้ การดูแล ช่ วยเหลือ
ผู้ใต้ บังคับบัญชาหรื อสมาชิ กในกลุ่ม” เช่น กำรทำหน้ำที่ปกป้ องชื่อเสี ยงของกลุ่ม (ส่ วนรำชกำร
หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น) หรื อกำรรับฟั งประเด็นปั ญหำ และเป็ นที่ปรึ กษำในกำรดูแล
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ หรื อสมำชิกในกลุ่ม รวมทั้งกำรจัดหำบุคลำกร ทรัพยำกร หรื อข้อมูลที่สำคัญมำ
ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย ซึ่งสมรรถนะดังกล่ำวเป็ นหน้ำที่โดยตรงของผูบ้ ริ หำร
ที่จะต้องแสดงควำมสำมำรถในกำรเป็ นผูน้ ำ
ระดับที่ 4 เป็ นระดับที่ตอ้ งแสดงสมรรถนะหรื อพฤติกรรมในระดับที่ 3 มำแล้ว
และมุ่ ง เน้น ถึ ง สมรรถนะหรื อ พฤติ ก รรมที่ แ สดงภำวะเชิ ง พฤติ ก รรมที่ ดี ง ำมเป็ นส ำคัญ คื อ
“ประพฤติตนสมกับเป็ นผู้นา และเป็ นแบบอย่ างทีด่ ี” ได้แก่ กำรสร้ำงค่ำนิยม ธรรมเนียมปฏิบตั ิที่
ดี ประจำกลุ่ ม หน่ วยงำน หรื อองค์กร และประพฤติ ตนเป็ นแบบอย่ำงที่ ดี หรื อบริ หำรจัดกำร
หน่วยงำนหรื อองค์กรด้วยควำมเป็ นธรรม และยึดหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ในกำร
ปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ หรื อกล้ำคิด และกล้ำที่จะตัดสิ นใจในกำรดำเนิ นงำนบนพื้นฐำนของ
ข้อมูลที่เหมำะสมและรับผิดชอบต่อสิ่ งที่เกิดขึ้น ซึ่ งจะเป็ นผลที่ทำให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชำอุทิศทุ่มเท
ตนเองเพื่อประโยชน์ของงำน ด้วยเหตุที่มีขวัญกำลังใจอันได้จำกควำมยุติธรรม หรื อธรรมำภิบำล
ของผูบ้ ริ หำร
ระดับที่ 5 เป็ นกำรแสดงสมรรถนะควำมสำมำรถในกำรเป็ นผูน้ ำในทุ ก ระดับ
สมรรถนะ และมุ่งเน้น “สื่ อสารวิสัยทัศน์ ที่มีพลังเพื่อนาผู้ใต้ บังคับบัญชาและองค์ กรให้ สาเร็จใน
ระยะยาว” ดังนั้น สมรรถนะควำมสำมำรถในกำรเป็ นผูน้ ำ ระดับ 5 จึงเป็ นกำรแสดงภำวะผูน้ ำที่
สำมำรถรวมใจคนและสร้ำงแรงบันดำลใจให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชำปฏิบตั ิภำรกิจให้สำเร็ จลุล่วงไปได้
จริ ง
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หรื อสำมำรถผลักดันให้องค์กรก้ำวไปสู่ กำรเปลี่ยนแปลงที่รำบรื่ นและประสบควำมสำเร็จด้วยกล
ยุทธ์และวิธีกำรดำเนิ นกำรที่เหมำะสมกับวัฒนธรรมและบริ บทขององค์กร หรื ออำจรวมถึงกำร
เล็งเห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต มีวิสัยทัศน์ และเตรี ยมกลยุทธ์ให้องค์กรไว้
รับมือกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนั้น
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สมรรถนะ “ความสามารถในการพัฒนาคน”
คาจากัดความ

ควำมตั้งใจหรื อควำมสำมำรถในกำรส่ งเสริ ม สนับสนุ น และกำรพัฒนำควำมรู ้
ควำมสำมำรถผูอ้ ื่ น โดยมี เ จตนำมุ่ งเน้น พัฒ นำศัก ยภำพของบุ ค ลำกร ทั้งเพื่ อ ประโยชน์ข อง
หน่วยงำน องค์กร หรื อประโยชน์ในงำนของบุคคลเหล่ำนั้น
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ระดับสมรรถนะ
ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน
ระดับที่ 1 : เชื่ อมัน่ ว่ าผู้อื่นสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถได้ หรื อเปิ ดโอกาสให้ ผู้อื่น
ได้ รับการพัฒนา
¾ เปิ ดโอกำสและสนับสนุนให้ผอู ้ ื่นได้พฒั นำตนเองตำมควำมประสงค์ เพื่อให้เกิดกำร
เรี ยนรู ้ และพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถของตนเอง
¾ แสดงควำมเชื่ อมัน่ ว่ำผูอ้ ื่นสำมำรถจะเรี ยนรู ้ ปรับปรุ งผลงำน และพัฒนำศักยภำพ
ตนเองได้
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนงาน และให้ คาแนะนาเกีย่ วกับวิธีปฏิบัติงาน
¾ สอนงำนในรำยละเอียด และให้คำแนะนำที่เฉพำะเจำะจงที่เกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบตั ิงำน
โดยมุ่งพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคคลนั้น
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้ เหตุผลประกอบการสอนและคาแนะนา และ
ให้ ความสนับสนุนในด้ านต่ างๆ เพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ ง่ายขึน้
¾ ให้ แ นวทำงที่ เ ป็ นประโยชน์ หรื อ สำธิ ต วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ง ำนเพื่ อ เป็ นตัว อย่ ำ งในกำร
ปฏิบตั ิงำนจริ ง พร้อมทั้งอธิบำยเหตุผลประกอบกำรสอนและกำรพัฒนำบุคลำกร
¾ ให้ก ำรสนับ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ ผูอ้ ื่ น เพื่ อ ให้ง ำนง่ ำ ยขึ้ น โดยกำรสนับ สนุ น ด้ำ น
ทรัพยำกร อุปกรณ์ ข้อมูล หรื อให้คำแนะนำในฐำนะที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชำญในงำนนั้นๆ
¾ จัดหำอุ ปกรณ์ เครื่ องมื อ และทรั พยำกรต่ ำงๆ ที่ จำเป็ นและเป็ นประโยชน์ในกำร
ปฏิบตั ิงำนของผูอ้ ื่น เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผอู ้ ื่นสำมำรถปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่
ได้ง่ำย และดีข้ ึน
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¾ ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้โ อกำสผูอ้ ื่ น เสนอแนะวิธี ก ำรพัฒ นำ
ศักยภำพหรื อควำมสำมำรถที่มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น
¾ เต็ม ใจให้ก ำรสนับ สนุ น หรื อ กำรช่ ว ยเหลื อ ในภำคปฏิ บ ัติ เพื่ อ ให้ม ่นั ใจว่ำ ผู อ้ ื่ น
สำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถหรื อศักยภำพของตนได้อย่ำงยัง่ ยืนและมีประสิ ทธิ ภำพ
สู งสุ ด
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และให้ คาติชมเรื่ องผลงานอย่ างตรงไปตรงมาและ
สร้ างสรรค์ เพื่อการพัฒนาทีต่ ่ อเนื่อง
¾ ติชมผลกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงตรงไปตรงมำและสร้ำงสรรค์ (Constructive Feedback)
ทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบโดยปรำศจำกอคติ ส่วนตัว เพื่อส่ งเสริ มให้มีกำรพัฒนำ
ควำมรู ้ ควำมสำมำรถและปรับปรุ งผลงำนอย่ำงต่อเนื่อง
¾ แสดงควำมคำดหวังในด้ำนบวกว่ำบุคคลนั้นๆ จะสำมำรถพัฒนำตนเองให้ดีข้ ึนได้
และให้ ค ำแนะน ำที่ เ ฉพำะเจำะจง สอดคล้ อ งกั บ บุ ค ลิ ก ควำมสนใจ และ
ควำมสำมำรถเฉพำะบุคคล เพื่อปรับปรุ งพัฒนำควำมรู ้และควำมสำมำรถได้อย่ำง
เหมำะสม
¾ วำงแผนกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับจุดแข็ง และข้อจำกัดของผูอ้ ื่นรวมทั้งดำเนินกำร
ติดตำมผลอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อส่ งเสริ มกำรพัฒนำและปรับปรุ งในทำงที่ดีข้ ึนอย่ำง
ต่อเนื่อง
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระยะยาว
เพื่อเพิม่ ผลงานทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพต่ อองค์ กร
¾ มอบหมำยงำนที่เหมำะสม มีประโยชน์ และท้ำทำยควำมสำมำรถ มองหำโอกำส
ในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและประสบกำรณ์อื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้บุคลำกร
สำมำรถเรี ยนรู ้และพัฒนำควำมสำมำรถได้อย่ำงต่อเนื่องและในระยะยำว
¾ รณรงค์ ส่ งเสริ ม และผลักดันให้มีแผนหรื อโครงกำรพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถ
ของบุคลำกรอย่ำงเป็ นรู ปธรรม เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้มีกำรส่ งเสริ มกำร
เรี ยนรู ้ (Learning Organization) อย่ำงเป็ นระบบ
¾ สร้ำงสรรค์ทำงออก แนวทำง หรื อสิ่ งใหม่ๆ จำกควำมเข้ำใจในปั ญหำหรื อควำม
ต้องกำรเบื้องลึกของผูอ้ ื่น เพื่อให้กำรส่ งเสริ ม พัฒนำ หรื อปรับปรุ งศักยภำพหรื อ
ควำมสำมำรถของผูอ้ ื่นอย่ำงแท้จริ งในระยะยำว
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¾ ผลักดันและสร้ำงเสริ มให้เกิดบรรยำกำศแห่ งกำรเรี ยนรู ้ รวมถึงดำเนิ นกำรอย่ำง
เป็ นรู ปธรรม เพื่อรณรงค์ ส่ งเสริ ม ผลักดัน แผนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลใน
หน่วยงำนหรื อองค์กรอย่ำงเป็ นระบบ
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ระดับที่ 1 เป็ นระดับพื้นฐำนของสมรรถนะหรื อพฤติกรรมควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำคนของผูบ้ ริ หำร คือ “การเชื่ อมั่นว่ าผู้อื่นสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถได้ ” ซึ่ ง
ผูบ้ ริ หำรจะต้องมี ส มรรถนะหรื อพฤติ กรรมนี้ เช่ น กำรเปิ ดโอกำสและสนับสนุ นให้ผูอ้ ื่ นได้
พัฒนำตนเอง หรื อกำรแสดงควำมเชื่อมัน่ ว่ำผูอ้ ื่นสำมำรถที่จะเรี ยนรู ้ ปรับปรุ งผลงำน และพัฒนำ
ศักยภำพตนเองได้
ระดับที่ 2 เป็ นระดับสมรรถนะที่ต่อเนื่องจำกระดับที่ 1 คือ “การสอนงาน และให้
คาแนะเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน” โดยสอนงำนอย่ำงละเอียด หรื อกำรให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับกำร
ปฏิบตั ิงำนโดยมุ่งพัฒนำขีดควำมสำมำรถของสมำชิ กในกลุ่มหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ รวมถึงกำร
สำธิ ตวิธีปฏิบตั ิงำนให้เห็นภำพของจริ งในบำงลักษณะงำน หรื อตลอดจนกำรชี้แนะแหล่งข้อมูล
หรื อแหล่งทรัพยำกรอื่น ๆ ที่สำมำรถจะนำมำใช้เป็ นประโยชน์แก่กำรปฏิบตั ิหน้ำที่รำชกำรได้
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพด้วย
ระดับที่ 3 เป็ นกำรแสดงสมรรถนะหรื อพฤติกรรมของผูบ้ ริ หำรที่ต่อเนื่ องจำกระดับ
ที่ 2 ในควำมตั้งใจที่จะสอนงำนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนแก่สมำชิกในกลุ่มหรื อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำให้มีศกั ยภำพเพิ่มขึ้น ด้วยกำรแสดงพฤติกรรมในกำร “ให้ เหตุผลประกอบการ
สอนงานและคาแนะนา” และ “ให้ ความสนับสนุนในด้ านต่ างๆ” เพื่อให้ปฏิบตั ิงำนได้ง่ำยขึ้น เช่น
สำธิ ตวิธีปฏิ บตั ิ งำนพร้ อมทั้งอธิ บำยเหตุผลประกอบกำรสำธิ ต กำรสนับสนุ นด้ำนทรั พยำกร
อุปกรณ์ ข้อมูล หรื อให้คำแนะนำในฐำนะที่มีประสบกำรณ์หรื อเชี่ ยวชำญในงำนนั้น หรื อกำร
ส่ งเสริ มให้มีกำรแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เพื่อ ให้โอกำสผูอ้ ื่ นเสนอแนะวิธีกำรพัฒนำศัก ยภำพหรื อ
ควำมสำมำรถที่มีประสิ ทธิ ภำพ รวมทั้งกำรให้โอกำสแก่สมำชิกในกลุ่มหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชำให้
ได้แสดงศักยภำพของตน อันจะนำไปสู่ ควำมมัน่ ใจที่จะทำงำนให้บรรลุตำมเป้ ำหมำยของส่ วน
รำชกำรหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้

WWW.LOCALTRAIN57.COM

18

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ
ำ

หน

่าย

ระดับที่ 4 นอกจำกกำรสอบงำนและให้คำแนะนำในระดับ 2 และกำรให้เหตุผล
ประกอบกำรสอบงำนและคำแนะนำในระดับที่3 แล้ว ผูบ้ ริ หำรยังต้องทำหน้ำที่ “ให้ คาติชมเรื่ อง
ผลงานอย่ างตรงไปตรงมาและสร้ างสรรค์ เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่ อง” โดยปรำศจำกอคติส่วนตัว
เพื่อส่ งเสริ มให้มีกำรพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถและปรับปรุ งผลงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมีกำร
วำงแผนกำรพัฒนำที่ สอดคล้องกับจุ ด แข็ง และข้อจ ำกัด ของผูอ้ ื่ น หรื อ ผูใ้ ต้บงั คับบัญ ชำ กำร
ติดตำมผลอย่ำงสม่ำเสมอ กำรวำงแผนในกำรพัฒนำดังกล่ำว เป็ นสิ่ งที่พึงกระทำทั้งกำรวำงแผน
ระยะสั้นเพื่อแก้ไขปั ญหำเฉพำะหน้ำ กับกำรวำงแผนให้ในระยะยำวด้วยกำรมอบหมำยงำนที่มี
ควำมสำคัญ เหมำะสมกับควำมรู ้ควำมสำมำรถของผูไ้ ด้รับกำรสอนงำนและได้รับมอบหมำยให้
ปฏิ บตั ิ งำนในแต่ ละเรื่ อง แต่ ละกิจกรรม เพื่อส่ งเสริ มให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำสำมำรถพัฒนำและ
ปรับปรุ งในทำงที่ดีข้ ึนอย่ำงต่อเนื่อง
ระดับที่ 5 เป็ นกำรแสดงสมรรถนะหรื อพฤติกรรมควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
ของผูบ้ ริ หำรในภำพใหญ่หรื อภำพรวมใน “การพัฒนาศั กยภาพบุคลากรในระยะยาวเพื่อเพิ่ม
ผลงานที่มีประสิ ทธิภาพต่ อองค์ กร” ทั้งนี้ เนื่ องจำก ผูบ้ ริ หำรจะต้องทำให้ส่วนรำชกำรมีระบบ
กำรพัฒนำคน ซึ่งมีลกั ษณะที่เป็ นกำรพัฒนำอย่ำงเป็ นระบบเพื่อให้มีกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ในระยะยำวอย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ สมรรถนะของผู บ้ ริ ห ำรในระดับ นี้ จึ ง เป็ นกำรทำงำนใน
ระดับมหภำค คือต้องสร้ำงและสนับสนุนให้มีกำรสอนงำนในทุกระดับชั้น ให้มีกำรมอบหมำย
งำนที่ เ หมำะสม มี ป ระโยชน์ และ ท้ำ ทำยควำมสำมำรถ มองหำโอกำสในกำรพัฒ นำขี ด
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ อื่ น ๆ เพื่ อ สนับสนุ น ให้บุค ลำกรสำมำรถเรี ยนรู ้ แ ละพัฒ นำ
ควำมสำมำรถได้อย่ำงต่อเนื่อง
ซึ่ งสมรรถนะของผูบ้ ริ หำรในระดับนี้ จะวัดได้จำก “ผลของกำรรณรงค์ ส่ งเสริ ม
และผลักดันให้มีวฒั นธรรมองค์กรที่ส่งเสริ มกำรเรี ยนรู ้ (Learning Organization) อย่ำงต่อเนื่ อง
และเป็ นระบบ” เมื่อวัฒนธรรมแห่งกำรเรี ยนรู ้หยัง่ รำกลึกลงมำกเพียงใด สมรรถนะของผูบ้ ริ หำร
ในประกำรนี้กจ็ ะปรำกฏให้เห็นเป็ นรู ปธรรมมำกขึ้นเพียงนั้น
............................................................................................
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สมรรถนะ “การคิดเชิงกลยุทธ์ ”
คาจากัดความ

่าย

ควำมสำมำรถในกำรคิด กำรทำควำมเข้ำใจในเชิ งสังเครำะห์ รวมถึงกำรมองภำพ
ในเชิงกลยุทธ์หรื อยุทธศำสตร์และกำรเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ในระยะยำวรวมถึงทฤษฎี และแนวคิด
ต่ำงๆ ให้เข้ำกับกำรปฏิบตั ิงำนในชีวติ ประจำวัน หรื อให้ได้มำซึ่งกรอบควำมคิดหรื อแนวควำมคิด
ใหม่ ๆ อันเป็ นผลมำจำกกำรสรุ ปรู ปแบบ ประยุกต์แนวทำงต่ ำงๆ จำกสถำนกำรณ์ หรื อข้อมู ล
หลำกหลำย และนำนำทัศนะ ในระดับสู งยังรวมถึงควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งถึงผลกระทบของปัจจัย
ภำยนอกที่มีต่อกลยุทธ์และนโยบำยขององค์กร

หน

ระดับสมรรถนะ

ห้า

มจ
ำ

ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน
ระดับที่ 1 : เข้ าใจและปรับตัวให้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของงานของตน
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ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

¾ เข้ำใจและปฏิบตั ิตนให้เหมำะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ หรื อเป้ ำหมำย
ของในกำรปฏิบตั ิภำรกิจในงำนของตนได้
¾ จัด ล ำดับ ควำมส ำคัญ ของงำนประจ ำวัน ของตนให้ส อดคล้อ งกับ เป้ ำ หมำยของ
หน่วยงำนของตนได้
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกต์ ความเข้ าใจและเชื่ อมโยงสิ่ งทีต่ นปฏิบัติอยู่
ในงานเข้ ากับเป้ าหมายใหญ่ ของหน่ วยงานทีต่ นรับผิดชอบหรื อขององค์ กร
¾ ประเมินและเชื่ อมโยงกำรปฏิบตั ิภำรกิจประจำวันให้เข้ำกับบริ บทของกลยุทธ์ของ
หน่ วยงำน โดยพิจำรณำว่ำ กิจกรรมงำนหรื อวัตถุประสงค์ในเป้ ำหมำยระยะสั้นนั้น
สำมำรถจะช่วยให้บรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำนได้ดว้ ยหรื อไม่
¾ สำมำรถประยุกต์ควำมเข้ำใจ รู ปแบบ ประสบกำรณ์และบทเรี ยนต่ำงๆ มำใช้กำหนด
ข้อ เสนอหรื อแนวทำง (Implication) เชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ ส นั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงำนที่
รับผิดชอบบรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้
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ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ ประสบการณ์ ทฤษฎี หรื อแนวคิดซับซ้ อน
มาปรับหรื อกาหนดกลยุทธ์ ในหน่ วยงานทีต่ นรับผิดชอบหรื อองค์ กร
¾ ประยุก ต์ท ฤษฎี หรื อ แนวคิ ด ซั บ ซ้ อ นที่ มี ฐ ำนมำจำกองค์ค วำมรู ้ ห รื อ ข้อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ ในกำรคิดและพัฒนำเป้ ำหมำยหรื อกลยุทธ์ในกำรปฏิบตั ิงำนขององค์กร
หรื อหน่วยงำนที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่
¾ ประยุกต์ Best Practice หรื อผลกำรวิจยั ต่ำงๆ มำกำหนดโครงกำรหรื อแผนงำนที่มี
ผลสัมฤทธิ์และมีประโยชน์ต่อองค์กรหรื อหน่วยงำนที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่
¾ กำหนดประเด็นต่ ำงๆ ปั ญหำอุ ปสรรค หรื อโอกำสต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงำน แล้ว
ประยุกต์ประสบกำรณ์ บทเรี ยนในอดีต ฯลฯ มำปรับกลยุทธ์และวิธีกำรทำงำนของ
ตนหรื อหน่วยงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 แลเข้ าใจถึงผลกระทบต่ างๆ ทีผ่ ลต่ อหน่ วยงาน หรื อ
องค์ กร และเตรียมการรองรับ
¾ คำดกำรณ์ ถึ ง ทิ ศ ทำง แนวโน้ม ในอนำคต และผลกระทบต่ ำ งๆ ตลอดจนกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่อำจส่ งผลกระทบต่อหน่วยงำน หรื อองค์กรและกำหนดแผนกล
ยุทธ์ไว้รองรับ
¾ ประเมิ น และสั ง เครำะห์ ส ถำนกำรณ์ ประเด็ น หรื อ ปั ญ หำทำงเศรษฐกิ จ สั ง คม
กำรเมืองภำยในประเทศและต่ำงประเทศที่ซบั ซ้อนด้วยกรอบแนวคิดและวิธีพิจำรณำ
แบบมองภำพองค์รวม เพื่อใช้ในกำรกำหนดกลยุทธ์ แผนหรื อนโยบำยขององค์กร
หรื อหน่ วยงำนที่ ตนดู แลรับผิดชอบอยู่ให้ตอบสนองกำรเปลี่ ยนแปลงดังกล่ ำวได้
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกาหนดกลยุทธ์ ระยะยาวให้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของ องค์ กรและสภาพแวดล้อมภายนอก
¾ ศึกษำศักยภำพขององค์กรในปั จจุบนั และดำเนิ นกำรปรับเปลี่ยนที่สำคัญเพื่อเสริ ม
ศักยภำพในกำรบรรลุวสิ ัยทัศน์และพันธกิจระยะยำว
¾ ประเมินและเชื่ อมโยงสถำนกำรณ์ ประเด็ นต่ำงๆ และปั ญหำทำงเศรษฐกิจ สังคม
กำรเมือง กฎหมำย ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรมำใช้กำหนดแผนกลยุทธ์องค์กรใน
ระยะยำว
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¾ สรรสร้ำงและบูรณำกำรองค์ควำมรู ้ใหม่มำใช้ในงำนกลยุทธ์ โดยพิจำรณำจำกบริ บท
ประเทศไทย ระบบกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภำพรวม เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่
แตกต่ำงและสร้ำงประโยชน์สูงสุ ดกับองค์กร
¾ คิดและปรับเปลี่ยนทิศทำงของกลยุทธ์กำรพัฒนำองค์กรในภำพรวม ให้เป็ นกลยุทธ์
ใหม่ที่ช่วยผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ ยืนขึ้นได้
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ระดับที่ 1 เป็ นระดับเริ่ มต้นของสมรรถนะหรื อพฤติกรรมกำรคิดเชิงกลยุทธ์ กำร
ประเมินในระดับนี้ กำหนดไว้อย่ำงค่อนข้ำงกว้ำงขวำง กล่ ำวคือ ผูบ้ ริ หำรจะต้อง “เข้ าใจและ
ปรับตัวให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของงานของตน” ทั้งในนโยบำยและภำรกิจขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น รวมทั้งสำมำรถเชื่อมโยงสัมพันธ์กบั ภำรกิจของส่ วนรำชกำรที่ตนรับผิดชอบ ดังนั้น
ตัว บ่ ง ชี้ ในสมรรถนะระดับ ที่ 1 คื อ กำรที่ ผู บ้ ริ ห ำร “เข้ำ ใจและปฏิ บัติ ต นให้เ หมำะสมและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรปฏิบตั ิภำรกิจของตน” ตลอดจนสำมำรถ “จัดลำดับควำมสำคัญของ
งำนประจำให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของหน่วยงำนของตน” ได้
ระดับที่ 2 เป็ นระดับที่ต่อเนื่ องจำกระดับควำมเข้ำใจในระดับที่ 1 มำสู่ ระดับของ
กำรน ำควำมเข้ำ ใจมำ “ประยุ ก ต์ แ ละเชื่ อมโยงสิ่ ง ที่ ต นปฏิ บัติ ให้ เ ข้ า กับ เป้ า หมายใหญ่ ข อง
หน่ วยงานที่ตนรั บผิดชอบ” ซึ่ งผูบ้ ริ หำรจะต้องแสดงสมรรถนะในแง่ของกำรใช้ควำมรู ้ควำม
เข้ำใจในกลยุทธ์ของหน่ วยงำนของตน เพื่อนำมำใช้ในกำรประเมิ นและเชื่ อมโยงกำรปฏิ บตั ิ
ภำรกิจประจำวันให้เข้ำกับบริ บทของกลยุทธ์ของหน่วยงำน โดยกำรประเมินสมรรถนะในระดับ
นี้สำมำรถพิจำรณำจำก “กิจกรรมงำนหรื อวัตถุประสงค์ในเป้ำหมำยระยะสั้นนั้น สำมำรถจะช่วย
ให้บรรลุเป้ ำหมำยของหน่วยงำนได้ดว้ ยหรื อไม่” หรื อจำก “ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ควำม
เข้ำใจ ประสบกำรณ์ มำใช้กำหนดข้อเสนอหรื อแนวทำง เชิ งกลยุทธ์ที่สนับสนุนให้หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบบรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้หรื อไม่” เป็ นต้น
ระดับที่ 3 เป็ นกำรแสดงสมรรถนะในระดับที่ลึกลงไปจำกระดับที่ 2 อย่ำงชัดเจน
ทั้งนี้ โดยผูบ้ ริ หำรจะต้องสำมำรถนำ ทฤษฎี หรื อแนวคิดซับซ้อนมำ “ประยุกต์ ใช้ ในการปรับหรื อ
กาหนดกลยุทธ์ ในส่ วนราชการทีต่ นรับผิดชอบหรื อองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น” หรื อ “ประยุกต์

WWW.LOCALTRAIN57.COM

22

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ
ำ

หน

่าย

แนวทำงที่ประสบควำมสำเร็จ (Best Practice) หรื อผลกำรวิจยั ที่เกี่ยวข้องมำกำหนดโครงกำรหรื อ
แผนงำนที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ และมี ประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรำชกำรของตนหรื อ องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น” หรื อ “ประยุกต์ประสบกำรณ์ บทเรี ยนในอดีต มำปรับกลยุทธ์แบะวิธีกำรทำงำนของ
ตนหรื อส่ วนรำชกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด” เป็ นต้น
ระดับที่ 4 สมรรถนะในระดับนี้ มีพฤติ กรรมเพิ่มขึ้ นจำกระดับที่ 3 ซึ่ งผูบ้ ริ หำร
จะต้องมี ควำมสำมำรถในกำร “เข้ าใจถึงผลกระทบต่ างๆ ที่มีผลต่ อส่ วนราชการหรื อองค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น และเตรี ยมการรองรั บ ” โดยสำมำรถคำดกำรณ์ถึงทิ ศทำง แนวโน้มใน
อนำคต และผลกระทบต่ ำ งๆ ที่ มี ผ ลต่ อ ส่ ว นรำชกำรหรื อ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และ
สำมำรถก ำหนดแผนกลยุท ธ์ ไ ว้ร องรั บ ได้อ ย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ตลอดจนสำมำรถประเมิ น
สถำนกำรณ์ หรื อปั ญหำทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองที่ซับซ้อน และกำหนดกลยุทธ์ แผนหรื อ
นโยบำยของส่ ว นรำชกำรหรื อ องค์ก รให้ ต อบสนองกำรเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ ำ วได้อ ย่ ำ งมี
ประสิ ทธิ ภำพโดยมีเป้ ำหมำยอยู่ที่กำรดำเนิ นกำรให้บรรลุพนั ธกิจของส่ วนรำชกำรหรื อองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
ระดั บ ที่ 5 เป็ นกำรแสดงสมรรถนะในกำร “ก าหนดกลยุ ท ธ์ ร ะยะยาว” โดย
ผู ้บ ริ หำรจะต้อ งเป็ นผู ้ที่ ติ ด ตำมสถำนกำรณ์ ค วำมเคลื่ อ นไหว ควำมเปลี่ ย นแปลงของ
สภำพแวดล้อมภำยนอกและจะต้องมีควำมสำมำรถในกำรประเมินและเชื่ อมโยงสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ ทั้งทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรมำใช้กำหนดแผนกลยุทธ์ใน
ระยะยำว ริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์ และบู รณำกำรองค์ควำมรู ้ ใหม่ มำใช้ในกำรกำหนดกลยุทธ์ โดย
พิจำรณำจำกบริ บทประเทศไทย ระบบกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภำพรวม เพื่อให้ได้กล
ยุทธ์ที่แตกต่ำงและสร้ำงประโยชน์สูงสุ ดกับองค์กร หรื อสำมำรถคิดและปรับเปลี่ยนทิศทำงของ
กลยุทธ์กำรพัฒนำในภำพรวม ให้เป็ นกลยุทธ์ใหม่ที่ช่วยผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง
และยัง่ ยืนขึ้นได้
ผูบ้ ริ หำรที่จะได้รับกำรประเมินสมรรถนะในระดับที่ 5 จึงต้องแสดงถึงควำมรอบ
รู ้ กำรประยุกต์ใช้ควำมรู ้ กำรคำดกำรณ์ กำรสังเครำะห์ กำรรวบรวมข้อมูลในสถำนกำรณ์และ
ควำมเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและกำรเมือง รวมทั้งกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู ้ใหม่ เพื่อ
ใช้ในกำรกำหนดกลยุทธ์ หรื อปรั บเปลี่ ยนทิ ศทำงของกลยุทธ์ ขององค์ก รโดยเท่ ำทัน ต่ อกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมดังกล่ำวได้อย่ำงแท้จริ ง
............................................................................................
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การกาหนดระดับของสมรรถนะประจาผู้บริหาร
การกาหนดสมรรถนะประจาผู้บริหาร

่าย

สมรรถนะประจำผูบ้ ริ หำร เป็ นสมรรถนะที่จำเป็ นสำหรับข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่น
ประเภทบริ หำรจัดกำรท้องถิ่น และประเภทอำนวยกำรท้องถิ่น ตำมที่สถำบันที่ปรึ กษำเพื่อพัฒนำ
ประสิ ทธิ ภำพในรำชกำร (สปร.) ได้ทำกำรวิจยั และรำยงำนกำรวิเครำะห์และกำรจัดทำต้นแบบ
สมรรถนะ (Competency Model) ของข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่นเสนอ กถ. ซึ่ งมีสมรรถนะประจำ
ผูบ้ ริ หำร ทั้งหมด 4 สมรรถนะ โดยในกำรนำไปใช้ในกำรประเมินคำดว่ำจะมีกำรกำหนดระดับ
สมรรถนะในแต่ละสมรรถนะ ดังนี้

หน

ประเภทอานวยการ
ต้ น
กลาง
สู ง
กำรเป็ นผูน้ ำกำรเปลี่ยนแปลง ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
ควำมสำมำรถในกำรเป็ นผูน้ ำ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
กำรคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ
ำ

สมรรถนะ

ประเภทบริหาร
ต้ น
กลาง
สู ง
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4

......................................................................................
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บทสรุป
“สมรรถนะ” ถึ ง แม้ว่ำ จะเป็ นแนวคิ ด หรื อ หลัก กำรซึ่ ง เป็ นคุ ณ ลักษณะเชิ ง

แจ
ก

ฟร
ีเท่า

นั้น

ห้า

มจ
ำ

หน

่าย

พฤติกรรมที่มำจำกควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และคุ ณลักษณะอื่นๆ ที่ทำให้ขำ้ รำชกำรส่ วน
ท้องถิ่นสร้ำงผลงำนได้โดดเด่นที่จะก่อให้เกิดข้อดีหลำยประกำรแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
แต่เรื่ องสมรรถนะยังเป็ นเรื่ องใหม่ที่จะนำมำใช้ในกำรบริ หำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ขณะที่ทศั นะคติ ค่ำนิยม และวัฒนธรรมกำรปฏิบตั ิงำนของข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่นส่ วน
ใหญ่ยงั คงยึดติดกับระบบแบบแผนเดิ ม ซึ่ งอำจจะทำให้กำรนำแนวคิดสมรรถนะมำใช้ไม่เกิด
ประสิ ทธิ ภำพอย่ำงเต็มที่ ดังนั้นกำรสร้ำงองค์ควำมรู ้ และกำรทำควำมเข้ำใจจึงเป็ นหัวใจสำหรับ
กำรนำไปใช้
คู่มือฉบับนี้ จึงได้พยำยำมที่จะอธิ บำยให้เห็นถึงรำยละเอียดในกำรในพิจำรณำ
“สมรรถนะประจาผู้บริ หาร” แต่ละสมรรถนะ ตำมคำจำกัดควำมที่ได้มีกำรกำหนดขึ้น รวมทั้ง
ยกตัวอย่ำงพฤติ กรรมของสมรรถนะแต่ ละระดับ เพื่อให้ได้เ ข้ำใจควำมหมำยและระดับของ
สมรรถนะแต่ละสมรรถนะได้ดียงิ่ ขึ้น และสำมำรถใช้เป็ นคู่มือสำหรับประเมินสมรรถนะประจำ
ผูบ้ ริ หำรและใช้พฒั นำข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่นประเภทผูบ้ ริ หำรและอำนวยกำร อันจะส่ งผลต่อ
กำรบริ หำรงำนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล
และ ได้ลุล่วงตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย แผนงำน และโครงกำรต่ำงๆ ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
.......................................................................
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ภาคผนวก
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การเป็ นผูน้ าในการเปลี่ยนแปลง
(Change Leadership- CL)

แจ
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รีเท

่าน
ั้น ห

้าม

จำ

หน
่าย

คาจากัดความ: ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุน้ ผลักดันบุ คลากร กลุ่มคน องค์กร หรือหน่ วยงานต่ างๆ ที่ เกี่ยวข้องให้เกิดความต้องการในการปรั บเปลี่ยน หรื อ
เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่เป็ นประโยชน์แก่หน่ วยงาน องค์กร ประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ รวมถึงความสามารถในการดาเนิ นการถ่ายทอด ชี้ แจง และสื่อสารให้ผูอ้ ื่นรับรู ้
เข้าใจ ยอมรับ และดาเนิ นการให้การปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เกิดขึ้ นจริง
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ อย่างชัดเจน
ระดับที่ 1: เห็นความจาเป็ น ความสาคัญ และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลง
• เห็นความจาเป็ น ความสาคัญ และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน และสามารถกาหนดทิศทางและขอบเขตของการปรับเปลี่ยน/การเปลี่ยนแปลงที่ควรเกิดขึ้ นภายในองค์กรได้
• เข้า ใจและยอมรับถึ งความจาเป็ น ทิ ศ ทางและขอบเขตของการปรับ เปลี่ ยน /เปลี่ ยนแปลง และตั้งใจในการเรี ยนรูเ้ พื่อให้ส ามารถปรับ ตัวให้สอดคล้องกับการปรับ เปลี่ ยน/
เปลี่ยนแปลงนั้นได้
• กล้าเสนอความคิดเห็น วิธีการ หรือแนวทางปฏิบต
ั ิที่แตกต่างไปจากวิธีการเดิมขององค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงการดาเนิ นงานของหน่ วยงาน หรือองค์กรให้สอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ น
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยเหลือ สนับสนุนให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ และยอมรับการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้ น
• ช่วยเหลือและสนับสนุ นให้ผอ
ู ้ ื่นเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้ นทั้งภายในและนอกองค์กร และอธิบายให้เข้าใจถึงความจาเป็ น ความสาคั ญ และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน
นั้นๆ
• หาวิธีการจูงใจให้ผอ
ู ้ ื่นดาเนิ นการเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนิ นงานต่างๆ ของตนเอง เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ของงานที่สูงขึ้ น
• สนั บ สนุ น ความพยายามในการปรับ เปลี่ ยนหน่ ว ยงาน องค์ก ร หรื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง พร้อ มทั้งเสนอแนะวิ ธี ก ารที่ จ ะช่ ว ยให้ก ารปรับ เ ปลี่ ย นด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้ น
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้ผอู ้ ื่นกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อทาสิ่งใหม่ๆ ให้แก่หน่วยงาน หรือองค์กร
• กระตุน
้ ผลักดัน และสร้างแรงจูงใจให้ผอู ้ ื่นมีลกั ษณะของความเป็ นผูน้ ากล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อทาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้ นในหน่ วยงาน หรือองค์กร
• กระตุน
้ และสร้างแรงจูงใจให้ผอู ้ ื่นเห็นความสาคัญ และยอมรับของการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้ น เพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจและดาเนิ นการให้การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เกิดขึ้ นจริง
• เน้นยา้ สื่อสาร และสร้างความชัดเจนโดยการอธิบายสาเหตุ ความจาเป็ น ประโยชน์ ฯลฯ ของการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้ นอยูเ่ สมอ
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมแผนการปรับเปลี่ยนอย่างเป็ นระบบ
• เตรียมแผนการที่เป็ นขัน
้ เป็ นตอนที่ชดั เจนและปฏิบตั ิได้จริงให้องค์กร หรือหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างแรงจูงใจให้ผส
ู ้ นับสนุ นและสร้างการยอมรับจากผูท้ า้ ทายให้เห็นโทษของการนิ่ งเฉยและเห็นถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงจากสภาวการณ์ปัจจุบนั และอยากมีส่วนร่วมใน
การเปลี่ยนแปลงนั้น
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
• เป็ นผูน
้ าในการปรับเปลี่ยนทั้งขององค์กร และหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลักดันให้การปรับเปลี่ยนดาเนิ นไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จด้วยวิธีดาเนิ นการที่
เหมาะสม
• วิเคราะห์ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และผลกระทบต่างๆ ในภาพรวมทั้งทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เป็ นต้น เพื่อกาหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กรในการ
ปรับเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศหรือสภาวการณ์ปัจจุบนั
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ความสามารถในการเป็ นผูน้ า
(Leadership- LEAD)
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คาจากัดความ: ความตั้งใจหรือความสามารถในการเป็ นผูน้ าของกลุ่มคน หรือทีมงาน ตลอดจนสามารถปกครอง ดูแล และให้ความช่วยเหลือ รวมถึงสามารถกาหนด ทิศทาง
วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน เป้ าหมาย และวิธีการทางานต่างๆ ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาหรือทีมงานปฏิบตั ิงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภ าพและบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ อย่างชัดเจน
ระดับที่ 1: บริหารการประชุมได้ดีและคอยแจ้งข่าวสารความเป็ นไปแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องอยูเ่ สมอ
• กาหนดประเด็นหัวข้อการปะชุม วัตถุประสงค์ ตลอดจนควบคุมเวลาและแจกแจงหน้าที่รบ
ั ผิดชอบให้แก่บุคคลในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมในที่นี้อาจเป็ นการ
ประชุมอย่างเป็ นทางการ หรือไม่เป็ นทางการก็ได้
• หมัน
่ แจ้งข่าวสารความเป็ นไปรวมทั้งเหตุผลให้ผบู ้ งั คับบัญชารับทราบอยูเ่ สมอแม้ไม่จาเป็ นต้องกระทา เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันนาไปสู่ การปฏิบตั ิงานในทิศทางเดียวกัน
• แจ้งให้สมาชิกในกลุ่มทราบข่าวสารความเป็ นไป ตลอดจนผลกระทบที่อาจได้รบ
ั เหตุผลการตัดสินใจ แม้จะไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบก็ได้
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเป็ นผูน้ าในการทางานของกลุ่มและสร้างเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของกลุ่ม
• ก าหนดเป้ า หมาย ทิ ศ ทางที่ ชัดเจน เลื อ กใช้ค นให้เหมาะกับ งานหรื อ ใช้วิ ธี ก ารอื่ น ๆ เพื่ อ สร้า งสภาพแวดล้อ มในการทางานที่ ส่ งเสริ ม ให้ก ระบวน การปฏิบัติงานในกลุ่ ม มี
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลยิง่ ขึ้ น
• กล่าวคาชมเชย หรือให้ขอ้ คิดเห็นติชมที่สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ลงมือกระทาการเป็ นตัวอย่างเพื่อช่วยให้กลุ่มปฏิบต
ั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• เลือกคนให้เหมาะกับงาน และกาหนดผลลัพธ์ที่ชด
ั เจนในแต่ละงานที่มอบหมาย เพื่อช่วยสร้างเสริมให้กลุ่มทางานได้ดีขนหรื
ึ้ อมีประสิทธิภาพขึ้ น
• สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบต
ั ิงาน หรือให้โอกาสผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการแสดงศักยภาพการทางานอย่างเต็มที่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเป็ นที่ปรึกษาและให้การดูแลช่วยเหลือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรือสมาชิกในกลุ่ม
• ปกป้ องชื่อเสียงของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม หรือบุคลากรในความดูแล
• ดูแล และช่วยเหลือให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา สมาชิกในกลุ่ม หรือบุคลากรในความดูแลเข้าใจและปรับตัวรับการปรับเปลี่ยนที่จาเป็ นภายในองค์ก รได้
• รับฟั งประเด็นปั ญหา และรับเป็ นที่ปรึกษาในการดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สมาชิกในกลุ่ม หรือบุคลากรในความดูแลให้สามารถปฏิบต
ั ิงานด้วยความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุด
• จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลที่สาคัญต่างๆ มาให้ในการปฏิบต
ั ิงานให้บรรลุตามเป้ าหมายเพื่อให้การสนับสนุ นที่จาเป็ นและเป็ นประโยชน์แก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สมาชิกใน
กลุ่ม หรือบุคลากรในความดูแล
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนสมกับเป็ นผูน้ า และเป็ นแบบอย่างที่ดี (Role Model) แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา หรือสมาชิกในกลุ่ม
• สร้างค่านิ ยม ธรรมเนี ยมปฏิบต
ั ิที่ดีประจากลุ่ม หน่ วยงาน หรือองค์กร และประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
• บริหารจัดการหน่ วยงาน หรือองค์กรด้วยความเป็ นธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) (นิ ติธรรม คุณธรรม โปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความ
คุม้ ค่า) ในการปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
• กล้าคิด และกล้าที่จะตัดสินใจในการดาเนิ นงานต่างๆ โดยอยูบ
่ นพื้ นฐานของข้อมูลที่เหมาะสมและรับผิดชอบกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้ น
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสื่อสารวิสยั ทัศน์ที่มีพลังเพื่อนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและองค์กรให้ประสบความสาเร็จในระยะยาว
• สื่อสารวิสย
ั ทัศน์ที่มีพลัง สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถปฏิบตั ิงานให้ภารกิจสาเร็จลุล่วงไปได้จริง
• เป็ นผูน
้ าในการปรับเปลี่ยน พัฒนา หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้องค์กร และผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่การเปลี่ ยนแปลงที่ ราบรื่ นและประส บความสาเร็ จด้วยกลยุทธ์และ
วิธีดาเนิ นการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและบริบทขององค์กร
• เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้ นในอนาคต มีวิสย
ั ทัศน์และเตรียมกลยุทธ์ให้องค์กรไว้รบั มือการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
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ความสามารถในการพัฒนาคน
(Developing and Coaching- DC)

คาจากัดความ: ความตั้งใจหรือความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุ น และการพัฒนาความรูค้ วามสามารถผูอ้ นื่ โดยมีเจตนามุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งเพื่อ
ประโยชน์ของหน่ วยงาน องค์กร หรือประโยชน์ในงานของบุคคลเหล่านั้น
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ อย่างชัดเจน
ระดับที่ 1: เชื่อมั ่นว่าผูอ้ ื่นสามารถพัฒนาความรู ้ ความสามารถได้ หรือเปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ื่นได้รบั การพัฒนา
• เปิ ดโอกาสและสนับสนุ นให้ผอ
ู ้ นื่ ได้พฒ
ั นาตนเองตามความประสงค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้ และพัฒนาความรู ้ ความสามารถของตนเอง
• แสดงความเชื่อมัน
่ ว่าผูอ้ ื่นสามารถจะเรียนรู ้ ปรับปรุงผลงาน และพัฒนาศักยภาพตนเองได้
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ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนงาน และให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิงาน
• สอนงานในรายละเอียด และให้คาแนะนาที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบต
ั ิงานโดยมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลนั้น
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้เหตุผลประกอบการสอนและคาแนะนา และให้ความสนันสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้ปฏิบตั ิงานได้ง่ายขึ้ น
• ให้แนวทางที่เป็ นประโยขน์ หรือสาธิตวิธีปฏิบต
ั ิงานเพื่อเป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั ิงานจริง พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบการสอนและการพัฒนาบุคลากร
• ให้การสนับสนุ นและช่วยเหลือผูอ้ ื่นเพื่อให้งานง่ายขึ้ น โดยการสนับสนุ นด้านทรัพยากร อุปกรณ์ ข้อมูล หรือให้คาแนะนาในฐานะที่เป็ นผู ้เชี่ยวชาญในงานนั้นๆ
• จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรต่างๆ ที่จาเป็ นและเป็ นประโยชน์ในการปฎิบต
ั ิงานของผูอ้ ื่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้ผอู ้ ื่น สามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที่ได้ง่าย และดี
ขึ้ น
• ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เพื่อให้โอกาสผูอ้ ื่นเสนอแนะวิธีการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถที่มีประสิทธิภาพมากขึ้ น
• เต็มใจให้การสนับสนุ น หรือการช่วยเหลือในภาคปฏิบต
ั ิ เพื่อให้มนั ่ ใจว่าผูอ้ ื่นสามารถพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพของตนได้อย่างยัง่ ยื นและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และให้คาติชมเรื่องผลงานอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ตอ่ เนื่อง
• ติชมผลการปฏิบต
ั ิงานอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ (Constructive Feedback) ทั้งด้านบวกและด้านลบโดยปราศจากอคติส่วนตัว เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู ้
ความสามารถและปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่ อง
• แสดงความคาดหวังในด้านบวกว่าบุคคลนั้นๆ จะสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขนได้
ึ้ และให้คาแนะนาที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับบุคลิก ความสนใจ และความสามารถเฉพาะ
บุคคล เพื่อปรับปรุงพัฒนาความรูแ้ ละความสามารถได้อย่างเหมาะสม
• วางแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดแข็ง และข้อจากัดของผูอ้ ื่นรวมทั้งดาเนิ นการติดตามผลอย่างสมา่ เสมอ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุ งในทางที่ดีขนอย่
ึ้ างต่อเนื่ อง
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระยะยาวเพื่อเพิ่มผลงานที่มีประสิทธิภาพต่อองค์กร
• มอบหมายงานที่เหมาะสม มีประโยชน์ และท้าทายความสามารถ มองหาโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถและประสบการณ์อื่นๆ เพื่อสนับสนุ นให้บุคลากรสามารถเรียนรู ้
และพัฒนาความสามารถได้อย่างต่อเนื่ องและในระยะยาว
• รณรงค์ ส่งเสริม และผลักดันให้มีแผนหรือโครงการพัฒนาความรูค
้ วามสามารถของบุคลากรอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการส่งเสริมการเรียนรู ้ (Learning
Organization) อย่างเป็ นระบบ
• สร้างสรรค์ทางออก แนวทาง หรือสิ่งใหม่ๆ จากความเข้าใจในปั ญหาหรือความต้องการเบื้ องลึกของผูอ้ ื่น เพื่อให้การส่งเสริม พัฒนา หรือปรับปรุงศักยภาพหรือความสามารถของ
ผูอ้ ื่นอย่างแท้จริงในระยะยาว
• ผลักดันและสร้างเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้ รวมถึงดาเนิ นการอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ผลักดัน แผนการพัฒนาทรั พยากรบุคคลในหน่ วยงานหรือ
องค์กรอย่างเป็ นระบบ
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การคิดเชิงกลยุทธ์
(Strategic Thinking- ST)
คาจากัดความ: ความสามารถในการคิด การทาความเข้าใจในเชิงสังเคราะห์ รวมถึงการมองภาพในเชิงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงวิสยั ทัศน์ในระยะยาวรวมถึงทฤษฎี
และแนวคิดต่างๆ ให้เข้ากับการปฏิบตั ิงานในชีวิตประจาวัน หรือให้ได้มาซึ่งกรอบความคิดหรือแนวความคิดใหม่ๆ อันเป็ นผลมาจากการสรุปรูป แบบ ประยุกต์แนวทางต่างๆ จาก
สถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ ในระดับสูงยังรวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งถึงผลกระทบของปั จจัยภายนอกที่มีต่อกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ อย่างชัดเจน

แจ
กฟ

รีเท

่าน
ั้น ห
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จำ
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ระดับที่ 1: เข้าใจและปรับตัวให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของงานของตน
• เข้าใจและปฏิบต
ั ิตนให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ หรือเป้ าหมายของในการปฏิบตั ิภารกิจในงานของตนได้
• จัดลาดับความสาคัญของงานประจาวันของตนให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของหน่ วยงานของตนได้
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกต์ความเข้าใจและเชื่อมโยงสิ่งที่ตนปฏิบตั ิอยูใ่ นงานเข้ากับเป้ าหมายใหญ่ของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบหรือขององค์กร
• ประเมินและเชื่อมโยงการปฏิบต
ั ิภารกิจประจาวันให้เข้ากับบริบทของกลยุทธ์ของหน่ วยงาน โดยพิจารณาว่า กิจกรรมงานหรือวัตถุประสงค์ในเป้ าหมายระยะสั้นนั้นสามารถจะ
ช่วยให้บรรลุเป้ าหมายของหน่ วยงานได้ดว้ ยหรือไม่
• สามารถประยุกต์ความเข้าใจ รูปแบบ ประสบการณ์และบทเรียนต่างๆ มาใช้กาหนดข้อเสนอหรือแนวทาง (Implication) เชิงกลยุทธ์ที่สนับสนุ นให้หน่ วยงานที่รบ
ั ผิดชอบบรรลุ
ภารกิจที่กาหนดไว้
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ประสบการณ์ ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซ้อนมาปรับหรือกาหนดกลยุทธ์ในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบหรือองค์กร
• ประยุกต์ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซ้อนที่มีฐานมาจากองค์ความรูห
้ รือข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการคิดและพัฒนาเป้ าหมายหรือกลยุทธ์ในการปฏิบตั ิ งานขององค์กรหรือหน่ วยงานที่
ตนดูแลรับผิดชอบอยู่
• ประยุกต์ Best Practice หรือผลการวิจยั ต่างๆ มากาหนดโครงการหรือแผนงานที่มีผลสัมฤทธิ์และมีประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่ วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่
• กาหนดประเด็นต่างๆ ปั ญหาอุปสรรค หรือโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน แล้วประยุกต์ประสบการณ์ บทเรียนในอดีต ฯลฯ มาปรับกลยุทธ์และวิ ธีการทางานของตนหรือ
หน่ วยงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ระดับที่ 4: เข้าใจถึงผลกระทบต่างๆ ที่ผลต่อหน่วยงาน หรือองค์กร และเตรียมการรองรับ
• คาดการณ์ถึงทิศทาง แนวโน้มในอนาคต และผลกระทบต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่ วยงาน หรือองค์กรและกาหนดแผนกลยุทธ์ไว้รองรับ
• ประเมินและสังเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น หรือปั ญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและต่างประเทศที่ซบ
ั ซ้อนด้วยกรอบแนวคิดและวิ ธีพิจารณาแบบมองภาพ
องค์รวม เพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ แผนหรือนโยบายขององค์กรหรือหน่ วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยูใ่ ห้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระดับที่ 5: กาหนดกลยุทธ์ระยะยาวให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก
• ศึกษาศักยภาพขององค์กรในปั จจุบน
ั และดาเนิ นการปรับเปลี่ยนที่สาคัญเพื่อเสริมศักยภาพในการบรรลุวสิ ยั ทัศน์และพันธกิจระยะยาว
• ประเมินและเชื่อมโยงสถานการณ์ ประเด็นต่างๆ และปั ญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรมาใช้กาหนดแผนกลยุทธ์องค์กรในระยะยาว
• สรรสร้างและบูรณาการองค์ความรูใ้ หม่มาใช้ในงานกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากบริบทประเทศไทย ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภาพรวม เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่แตกต่าง
และสร้างประโยชน์สงู สุดกับองค์กร
• คิดและปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรในภาพรวม ให้เป็ นกลยุทธ์ใหม่ที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยื นขึ้ นได้
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หนังสือคู่มือการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(ที่โครงการได้มีการจัดทำ และเผยแพร่)

หนังสือ
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

หนังสือ
หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ หนังสือตอบข้อหารือ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗

หนังสือ
ความรู้ และทักษะที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติ
งานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ
สมรรถะหลัก

หนังสือ
สมรรถะประจำตำแหน่งงาน

หนังสือ
ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ
ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ
หนังสือ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของ
รวมประกาศมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
หนังสือสั่งการ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สำหรับผู้ที่สนใจ
ดาวน์โหลดได้ที่ www.localtrain57.com
หรือติดต่อ โทร. 098 - 280 - 2693 , 098 - 280 - 2694
Email : localtrain57@hotmail.com
Line ID : Localtrain57 , Localtrain2557

หนังสือ
สมรรถนะประจำผู้บริหาร

หนังสือ
สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

