




file_0.png

file_1.wmf





สมรรถนะ (Competency) 
ที่ใชประกอบการสรรหา แตงตั้งและเลื่อนตําแหน่ง 
ของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
















จัดทําโดยสำนักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมรรถนะหลัก (Competency) ของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่


ชื่อสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก  ม 5 สมรรถนะ แตละสมรรถนะมี 6 ระดับ

คําจํากัดความ
มีจิตจํานึกความเปนพนักงานสวนทองถิ่นและสามารถนําไปใชหลักในการทํางาน ตลอดจนสงเสริมใหเกิดเปนแนวคิดหรือคานิยมใหแกผูรวมงานและผูเกี่ยวของ
การมุงผลสัมฤทธิ์
(Achievement Motivation –ACH)
คําจํากัดความ
ความตั้งใจ และความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานเพื่อใหไดผลงานตามเปาหมายและ มาตรฐานที่องคกรกําหนดไวอยางดีที่สุด อีกทั้งหมายความรวมถึงความมุงมั่นในการ ปรับปรุงพัฒนาผลงานและกระบวนการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู
เสมอ
ระดับ
คําอธิบาย
0
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
1
แสดงความพากเพียรพยายาม และตั้งใจทํางานไดดี
- มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน และตรงตอเวลา
- มีความรับผิดชอบในงาน สามารถสงงานไดตามกําหนดเวลา
- ตั้งใจ และพากเพียรพยายามทํางานในหนาที่และในสวนของตนใหดีตามที่ไดรับ มอบหมาย
- แสดงความประสงคหรือขอคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาของตนใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
2
แสดงมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทํางานไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว หรือ ตามมาตรฐานขององคกร
-	ทํางานไดผลงานตามเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนด  หรือเปาหมายของหนวยงาน ที่รับผิดชอบ
-	มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส  ตรวจตราความถูกตองของงาน  เพื่อใหไดงานที่มี คุณภาพ
-	กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่ดีตามาตรฐานของ
องคกร
-	หมั่นติดตามผลงาน และประเมินผลงานของตนเพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานขององคกร
-	คิดหาวิธีการใหม ๆ ในการปรับปรุงงานของตนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อยูเสมอ
3
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อพัฒนาผลงานใหโดดเดนเกิน กวาเปาหมายมาตรฐานที่องคกรกําหนด
-		ปรับปรุงวิธีการที่ทําใหทํางานไดดีขึ้น  เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพ มากขึ้น
-	ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบ และวีการทํางานใหมีคุณภาพ เพื่อใหไดผลงานที่ โดดเดนและเกินกวาเปาหมายที่องคกรกําหนดไว
-	เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิม เพื่อใหได
ผลงานตามที่กําหนดไว
ชื่อสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก  ม 5 สมรรถนะ แตละสมรรถนะมี 6 ระดับ
การมุงผลสัมฤทธิ์
(Achievement Motivation –ACH)
ระดับ
คําอธิบาย
4
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอุตสาหะมานะบากบั่นเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ทาทาย หรือไดผลงานที่โดดเดน  และแตกตางอยางไมเคยมีใครทําไดมากอน
-	บรรลุเปาหมายที่ทาทายในงานที่ยากหรือไมเคยมีใครทําไดมากอน โดยใชวิธีการ
พัฒนาระบบ ประยุกต และบริหารจัดการ เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน และแตกตาง อยางทไมเคยมีผูใดในองคกรกระทําไดมากอน
-	กําหนดเปาหมายที่ทาทาย และเปนไปไดยาก เพื่อทําใหไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยาง
เห็นไดชัด
-	ทําการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน และแตกตาง ไมเคยมีใครทําไดมากอน
-	ทําการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน และแตกตาง
ไมเคยมีใครทําไดมากอน
5
แสดงมรรถนะระดับที่ 4 และวิเคราะหผลไดและผลเสีย และสามารถตัดสินใจได แม จะมีความเสี่ยง เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย
-		ตัดสินใจได โดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยางชัดเจน และดําเนินการ เพื่อให องคกรและประชาชนไดประโยชนสูงสุด
-	วิเคราะหและคํานวณผลไดผลเสีย และความคุมคา รวมทั้งกลาคิด กลาทํา และกลา เสี่ยงโดยอาศัยวิสัยทัศน ประสบการณและการบริหารในเชงกลยุทธ เพื่อเปาหมาย
และประโยชนสําคัญขององคกร
ความซื่อสัตยตอสายอาชีพ
(Integrity – ING)
คําจํากัดความ
การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุงประโยชนของประชาชน สังคมประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน เพื่อเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุน
ผลักดันใหภารกิจหลักขององคกรบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
ระดับ
คําอธิบาย
0
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
1
ปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตองตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและระดับวินัย
-		ปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตองตามหลักกฎหมาย  จริยธรรม และระเบียบวินัยที่ หนวยงาน และองคกรกําหนดไว
-	มีจิตสํานึกในการปฏิบัติตนในหนาที่ความรับผิดชอบ / ตําแหนงงานของตนให
ถูกตองตามกฎระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐานของหนวยงานและองคกร
-	มีจิตสํานึกในการปฏิบัติตนในหนาที่ความรับผิดชอบ / ตําแหนงงานของตนให ถูกตองตามกฎระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐานของหนวยงานและองคกร
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สมรรถนะหลัก (Competency) ของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ชื่อสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก  ม 5 สมรรถนะ แตละสมรรถนะมี 6 ระดับ
ความซื่อสัตยตอสายอาชีพ
(Integrity – ING)
ระดับ
คําอธิบาย
2
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อได
-		มีสัจจะเชื่อถอได และรักษาวาจา พูดยาองไรทําอยางนั้น ไมบิดเบือนอางขอยกเวนให ตนเอง
-	เปนคนตรงไปตรงมา กลาพูด และกลาแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา เพื่อให
เกิดความถูกตองในการปฏิบัติงานของหนวยงานและองคกร
3
แสดงสมรรถนะที่ 2 และยึดมั่นและแนวแนในจรรยาบรรณ หลักคุณธรรม ยุติธรรม และปฏิบัติตนกับผูอื่นอยางเทาเทียมกัน
-		ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือ ผลประโยชนสวนตน
-	ยึดมั่นและมีความแนวแนใจหลักการ คุณธรรม และประพฤติปฏิบัติตนกับผูอื่นอยาง เสมอภาค และเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติกับผูอื่น
-	ยึดหลักความยุติธรรม และความเปนธรรมเปนที่ตั้ง แมตองกระทบกับบุคคลที่มี
อํานาจหนาที่ที่สูงกวา
4
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และธํารงความถูกตองเพื่อองคกร
-		ธํารงความถูกตอง ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงขององคกรแมใน สถานการณที่อาจสรางความลําบากใจให
-	ตัดสินใจในหนาที่ หรือปฏิบัติงานดวยความถูกตอง โปรงใส ซื่อสัตยสุจริต แมผลของ การปฏิบัติอาจสรางศัตรูหรือกอความไมพึงพอใจใหแกผูที่เกี่ยวของหรือเสียประโยชน
-	เสียสละความสุขสบาย ประโยชนสวนตน ตลอดจนความพึงพอใจสวนตนหรือของ
ครอบครัว โดยมุงใหภารกิจในหนาที่สัมฤทธิ์ผลและเนนประโยชนขององคกรเปนที่ตั้ง
5
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อองคกร และประเทศชาติ
-	อุทิศตน ธํารงความถูกตอง และยืนหยดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงขององคกร หรือ ประเทศชาติแมในสถานการณที่อาจสรางความลําบากใจให หรือแมในสถานการณที่อาจ เสี่ยงตอความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การงาน หรืออาจเลี่ยงภัยตอชีวิต
-	ไมประพฤติปฏิบัติตนเพื่อฉอฉลหรือเอาประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งทั้งในเชิงวิสัยทัศน กล ยุทธ และนโยบายขององคกร โดยมุงเนนประโยชนสวนรวมเพื่อองคกรประชาชน  และ
ประเทศชาติเปนสําคัญ
ความเขาใจในองคกรและระบบงาน (Organization and process Understanding –OPU)
คําจํากัดความ
ความเขาใจและสามารถประยุกตใชความสัมพันธเชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการ ทํางาน และมาตรฐานการทํางานของตนและของหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการ ปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุผล ความเขาใจนี้รวมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ (big Picture) และการคาดการณเพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตาง ๆ ตอระบบและกระบวนการ
ทํางาน
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สมรรถนะหลัก (Competency) ของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
-สมรรถนะหลัก (Competency) ของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
สมรรถนะหลัก  ม 5 สมรรถนะ แตละสมรรถนะมี 6 ระดับ
ชื่อสมรรถนะ

ชื่อสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก  ม 5 สมรรถนะ แตละสมรรถนะมี 6 ระดับ
ความเขาใจในองคกรและระบบงาน (Organization and process Understanding –OPU)
ระดับ
คําอธิบาย
0
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
1
เขาใจเทคโนโลยี ระบบกระบวนการทํางานและมาตรฐานในงานของตน
-		เขาใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทํางานและมาตรฐานในงานที่ตนสังกัดอยู รวมทั้งกฎระเบียบ ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตาง ๆ และนําความเขาใจนี้มาใชในการปฏิบัติงาน ติดตอ
ประสานงาน หรือรายงานผล ฯลฯ ในหนาที่ไดถูกตอง
2
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจความสัมพันธเชื่อมโยงของระบบกระบวนการทํางานของตน กับหนวยงานอื่น ๆ ที่ติดตอยางชัดเจน
-	เขาใจและเชื่อมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทํางาน ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตาง ๆ ของ
ตนกับหนวยงานอื่นที่ตดตอดวยอยางถูกตอง รวมถึงนําความเขาใจนี้มาใชเพื่อใหการทํางานระหวางกัน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดรับกันสูงสุด
3
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถมองภาพรวมแลวปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบใหมี ประสิทธิภาพขึ้น
-	เขาใจขอจํากัดของเทคนิค ระบบหรือกระบวนการทํางานของตนหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตดตอดวย
และรูวาสิ่งใดที่ควรกระทําเพื่อปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สูงขึ้นได
-	เมื่อเจอสถานการณที่แตกตางจากเดิมสามารถใชความเขาใจผลตอเนื่องและความสัมพันธเชื่อมโยงของ ระบบและกระบวนการทํางาน เพื่อนํามาแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทันเวลา
4
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจกระแสภายนอกกับผลกระทบโดยรวมตอเทคโนโลยี ระบบหรือ กระบวนการทํางานของหนวยงาน
-	เขาใจกระแสหรือสถานการณภายนอก (เชนนโยบายการเมืองและการปกครองในภาพรวม ทิศทาง
ของภาครัฐ เศรษฐกิจ และสังคม เปนตน) และสามารถนําความเขาใจนั้นมาเตรียมรับมือหรือ ดําเนินการการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด
-	ศึกษาเรียนรูความสําเร็จหรือความผิดพลาดของระบบหรือกระบวนการการทํางานที่เกี่ยวของและ นํามาปรับใชกับการทํางานของหนวยงานอยางเหมาะสม
5
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเขาใจความตองการที่แทจริงขององคกร
-		เขาใจสถานะของระบบเทคโนโลยี และกระบวนการการทํางานขององคกรอยางถองแท จนสามารถ กําหนดความตองการหรือดําเนินการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมเพื่อใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืน
-	เขาใจและสามารถระบุจุดยืนและความสามารถในการพัฒนาในเชิงระบบ เทคโนโลยี กระบวนการ ทํางานหรือมาตรฐานการทํางานในเชิงบูรณาการระบบ ขององคกร
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สมรรถนะหลัก (Competency) ของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

การบริการเปนเลิศ (Service Mind – SERV)
คําจํากัดความ
การใหบริการที่ดีแกผูรับบริการ หรือประชาชนดวยความใสใจในความตองการที่ แทจริงของผูรับบริการ หรือประชาชน อีกทั้งโดยมุงประโยชนและความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ หรือประชาชน
ระดับที่
คําอธิบาย
0
ไมแสดงสมรรถนะดนนี้อยางชัดเจน
1
แสดงความเต็มใจในการใหบริการ มีอัธยาศัยไมตรีอันดี และใหบริการที่ผูรับบริการ ตองการได
-	ใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนมิตร เต็มใจตอนรับ และสรางความ
ประทับใจอันดีแกผูรับบริการ หรือประชาชน
-	ติดตอสื่อสาร ตอบขอซักถาม รายงานความคืบหนาและใหขอมูลที่เปนประโยชนแก ผูรับบริการ หรือประชาชน เมื่อมีคําถามหรือขอสงสัย
-	ใหคําแนะนํา และคอยติดตามเรื่อง เมื่อผูรับบริการหรือประชาชนมีคําถาม ขอ เรียกรองที่เกี่ยวกับภารกิจของหนวยงาน
-	แจงใหผูรับบริการหรือประชาชนทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอน
งานตาง ๆ ที่ใหบริการอยู
-	ประสานงานภายในหนวยงาน และกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูรับบริการหรือ ประชาชนไดรับบริการที่ตอเนื่องและรวดเร็ว
2
แสดงสมรรถนะระดับท 1 และเต็มใจชวยเหลือ และแกปญหาใหกับผูบริการได
-		รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดแกผูรับบริการอยาง รวดเร็ว เต็มใจ ไมบายเบี่ยง ไมแกตัว หรือปดภาระ
-	คอยดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของใด ๆ ในการใหบริการ (ถามี) ไปพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น
-	อํานวยความสะดวก ใหบริการดวยความเต็มใจ ดําเนินการตาง ๆ ใหลูกคาไดรับ
ความพึงพอใจเต็มที่
3
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2  และใหบริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไปของ ผูรับบริการ
-	ใหเวลาแกผูรับบริการ โดยเฉพาะเมื่อผูรับบริการประสบความยากลําบาก เชนให
เวลาและความพยายามพิเศษในการใหบริการ เพื่อชวยผูรับบริการแกปญหา
-	คอยใหขอมูล ขาวสาร  ความรูเกี่ยวขอกับงานที่กําลังใหบริการอยู ซึ่งเปนประโยชน แกผูรับบริการ แมวาผูรับบริการจะไมไดถามถึง หรือไมทราบมากอน
-	เสียสละเวลาสวนตน อาสาใหความชวยเหลือเปนพิเศษเมื่อผูรับบริการหรือ
ประชาชนเผชิญปญหาหรือความยากลําบาก
4
แสดงสมรรถนะระดับท 3 และสามารถเขาใจและใหบริการที่ตรงตามความตองการที่ แทจริงของผูรับบริหารได
-	เขาใจความจําเปนและความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ หรือประชาชน

การบริการเปนเลิศ (Service Mind – SERV)
ระดับที่
คําอธิบาย
4
แมในกรณีที่ผูรับบริการ หรือประชาชนอาจจะยังไมไดคํานึงถึงหรือไมเคยขอความ ชวยเหลือมากอน และนําเสนอบริการที่เปนประโยชนไดตรงตามความตองการนั้น ๆ ได อยางแทจริง
-		ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูรับบริการ หรือประชาชน เพื่อตอบสนองความจําเปน หรือความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ หรือประชาชนได
5
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมองการณไกล และสามารถใหบริการทีเปนประโยชน อยางแทจริงและยั่งยืนใหกับผูรับบริการ
-	เล็งเห็นผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูรับบริการในระยะยาว และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธี
หรือขั้นตอนการใหบริการ เพื่อใหผูรับบริการไดประโยชนสูงสุด
-	สามารถใหความเห็นสวนตัวที่อาจแตกตางไปจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผูรับบริการ ตองการ เพื่อใหสอดคลองกับความจําเปน ปญหา โอกาส ฯลฯ เพื่อเปนประโยชนอยาง แทจริงหรือในระยะยาวแกผูรับบริการ
-	นาเสนอบริการดวยความเขาใจอยางถองแท เพื่อรักษาผลประโยชนอันยั่งยืนหรือ ผลประโยชนระยะยาวใหแกผูรับบริการ หรือประชาชน
การทํางานเปนทีม (Teamwork – TW)
คําจํากัดความ
การมีจิตสํานึกในความสมานฉันท ความรวมแรงรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปน สวนหนึ่งของทีม เพื่อใหทีมงาน กลุม หรือหมูคณะนั้น ๆ บรรลุเปาหมายรวมกันได
อยางดีที่สุด
ระดับที่
คําอธิบาย
0
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
1
รูบทบาทหนาที่ของตน และทําหนาที่ของตนในทีมใหสําเร็จ
-	ทํางานในสวนที่ตนไดรับมอบหมายไดสําเร็จ และสนับสนุนการตัดสินใจในกลุม
-	รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงานในกลุม หรือขอมูลอื่น ๆ ที เปนประโยชนตอการทํางานอยางตอเนื่อง
-	รูบทบาทหนาที่ของตนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในทีมและทํางานในสวนของตนได
อยางไมขาดตกบกพรอง
-	แบงปนขอมูลที่เปนประโยชนแกเพื่อนรวมงาน  สมาชิกในทีมคนอื่น ๆ แมวาผูอื่น ไมไดรองขอ
2
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีทัศนคติที่ดีตอเพื่อรวมงาน และใหความรวมมือใน การทํางานกับเพื่อรวมงาน
-	สรางสัมพันธ และเขากับผูอื่นในกลุมไดดี
-	เอื้อเฟอเผื่อแผ ใหความรวมมือกับผูอื่นในทีมดวยด
-	เชื่อมั่นในความรูความสามารถของผูอื่นและกลาวถึงผูอื่นในทางที่ดี หรือในเชิงสรางสรรค
-	เคารพการตัดสินใจหรือความเห็นของผูอื่นโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจําเปน
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สมรรถนะ (พฤติกรรมการทํางาน) สมรรถนะ ประจําผูบริหาร
********


การทํางานเปนทีม (Teamwork – TW)
ระดับที่
คําอธิบาย
3
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และรับฟงความคิดเห็น และประสบความรวมมือของ สมาชิกในทีม
-	เต็มใจรับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจากผูอื่น รวมถึง
ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงานเพื่อประโยชนในการทํางานรวมกันใหดียิ่งขึ้น
-	ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกันใหมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
-	ขอความคิดเห็น ประมวลความคิดเห็นของเพื่อรวมงานไมวาจะเปนผูบังคับบัญชา
หรือผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหประกอบการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานรวมกัน
4
แสดงสมรรถนะระดับท 3 และรักษามิตรภาพที่ดี ใหการสนบสนุน และชวยเหลือเพื่อ รวมทีม เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ
-	แสดงน้ําใจ รับอาสาชวยเหลือเพื่อนรวมงานที่มีเหตุจําเปนโดยไมตองรองขอ
-	ใหกําลังใจเพื่อรวมงานอยางจริงใจและรักษามิตรภาพที่ดีระหวางกันเพื่อประโยชน ตอองคกรโดยรวม
5
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4  และสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะเพื่อมุงใหภารกิจ ประสบผลสําเร็จ
-	สงเสริมความสามัคคีในทีมโดยปราศจากอคติระหวางกัน เพื่อมุงหวังใหทีมประสบ
ความสําเร็จ
-	ประสานรอยราว  หรือคลี่คลายแกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในทีม  และสงเสริมขวัญ กําลังใจระหวางกัน เพื่อใหปฏิบัติรวมกันไดอยางราบรื่น

ชื่อสมรรถนะ
สมรรถนะ ประจําผูบริหาร มี 4 สมรรถนะ แตละสมรรถนะ มี 6 ระดับ
การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
(Change Leadership – CL)
คําจํากัดความ
ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุนผลักดันบุคลากร กลุมคน องคกร หรือหนวยงาน ตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหเกิดความตองการในการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ เปนประโยชนแกหนวยงาน องคกร ประชาชน  สังคม หรือประเทศชาติ  รวมถึง ความสามารถในการดําเนินการถายทอด  ชี้แจงและสื่อสารใหผูอื่นรับรูเขาใจยอมรับ และ ดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ เกิดขึ้นจริง
ระดับที่
คําอธิบาย
0
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
1
เห็นความจําเปน ความสําคญ และประโยชนของการปรับเปลี่ยน หรือการ เปลี่ยนแปลง
-	เห็นความจําเปน ความสําคัญ และประโยชนของการปรับเปลี่ยน/เปลยนแปลง และ สามารถกําหนดทิศทางและขอบเขตของการปรับเปลี่ยน/การเปลี่ยนแปลงที่ควรเกิดขึ้น ภายในองคกรได
-	เขาใจและยอมรับถึงความจําเปน ทิศทางและขอบเขตของการปรับเปลี่ยน/ เปลี่ยนแปลง และตั้งใจในการเรียนรูเพื่อใหสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับการ ปรับเปลี่ยน/เปลยนแปลงนั้นได
-	กลาเสนอความคิดเห็น วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่แตกตางไปจากวิธีการเดิมของ องคกร เพื่อปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของหนวยงาน  หรือองคกรให สอดรับเปลี่ยนแปลงนั้นได
-	กลาเสนอความคิดเห็น วิธีการ หรือแนวทางทางปฏิบัติที่แตกตางกันไปจากวิธีการเดิม ขององคกร เพื่อปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของหนวยงาน หรือองคกร ใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นกลาเปลี่ยนแปลง เพื่อทําสิ่งใหม ๆ ใหแกหนวยงาน หรือองคกร
-	ชวยเหลือและสนับสนุนใหผูอื่นเขาใจถึงการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นทั้งภายในและนอก
องคกร และอธิบายใหเขาใจถึงความจําเปน ความสําคัญ และประโยชนของการ ปรับเปลี่ยนนั้น ๆ
-	หาวิธีการจูงใจใหผูอื่นดําเนินการเปลี่ยนแปลง หรือปรบเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงาน ตาง ๆ ของตนเอง เพื่อใหมีผลสัมฤทธิ์ของงานที่สูงขึ้น
-	สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนหนวยงาน  องคกร หรือหนวยงานตาง ๆท เกี่ยวของ พรอมทั้งเสนอแนะวิธีการที่จะชวยใหการปรับเปลี่ยนดําเนินไปดวยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุนและสรางแรงจูงใจใหผูอื่นกลาเปลี่ยนแปลงเพื่อ ทําสิ่งใหมๆ ใหแกหนวยงานหรือองคกร
-	กระตุน ผลักดัน และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นมีลักษณะของความเปนผูนํากลาเปลี่ยน
-14-
สมรรถนะ (พฤติกรรมการทํางาน) สมรรถนะ ประจําผูบริหาร
********


ชื่อสมรรถนะ
สมรรถนะ ประจําผูบริหาร มี 4 สมรรถนะ แตละสมรรถนะ มี 6 ระดับ
การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
(Change Leadership – CL)
ระดับที่
คําอธิบาย
3
เปลี่ยนแปลงเพื่อทําสิ่งใหม ๆ ใหเกิดขึ้นในหนวยงานหรือองคกร
-	กระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นเห็นความสําคัญ และยอมรับของการปรับเปลี่ยน ที่เกิดขึ้น เพื่อใหเกิดความรวมแรงงรวมใจและดําเนินการใหการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ เกิดขึ้นจริง
-	เนนยํา สื่อสาร และสรางความชัดเจนโดยการอธิบายสาเหตุ ความจําเปน ประโยชน
ฯลฯ ของการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นอยูเสมอ
4
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมแผนการปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบ
-	เตรียมแผนการที่เปนขั้นเปนตอนที่ชัดเจนและปฏิบัติไดจริงใหองคกร หรือหนวยงาน ตาง ๆ ที่เกี่ยวของสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
-	สรางแรงจูงใจใหผูสนับสนุนและสรางการยอมรับจากผูทาทายใหเปนโทษของการนิ่ง เฉยและเห็นถึงประโยชนของการเปลี่ยนแปลงจากสภาวการณปจจุบันและอยากมี
สวนรวมในการเปลี่ยนแปลงนั้น
5
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ขององคกร และผลักดันให เกิดการปรับเปลี่ยนอยางแทจริง และมประสิทธิภาพสูงสุด
-		เปนผูนําในการปรับเปลี่ยนทั้งขององคกร และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึง ผลักดันใหการปรับเปลี่ยนดําเนินไปไดอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จดวย วิธีการดําเนินที่เหมาะสม
-	วิเคราะหทิศทาง กลยุทธ นโยบาย และผลกระทบตาง ๆ ในภาพรวมทั้งทางสังคม
การเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เปนตน เพื่อกํา

ชื่อสมรรถนะ
สมรรถนะ ประจําผูบริหาร มี 4 สมรรถนะ แตละสมรรถนะ มี 6 ระดับ
ความสามารถในการเปนผูนํา
(Leadership – LEAD)
คําจํากัดความ
ความตั้งใจหรือความสามารถในการเปนผูนําของกลุมคน หรือทีมงาน ตลอดจน สามารถปกครอง ดูแลและความชวยเหลือรวมถึงสามารถกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน กลยุทธ แผนงาน เปาหมาย  และวิธีการทํางานตาง ๆ  ใหผูใตบังคับบัญชาหรือ
ทีมงานปฏิบัติไดอยางราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
ระดับที่
คําอธิบาย
0
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
1
บริหารการประชุมไดดีและคอยแจงขาวสารความเปนไปแกผูที่เกี่ยวของอยูเสมอ
-	กําหนดประเด็นหัวขอการประชุมวัตถุประสงค ตลอดจนควบคุมเวลาและแจกจง หนาที่รับผิดชอบใหแกบุคคลในกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมในที่นี้ อาจเปนการประชุมอยางเปนทางการ หรือไมเปนทางการกได
-	หมั่นแจงขาวสารความเปนไปรวมทั้งเหตุผลใหผูบังคับบัญชารับทราบอยูเสมอแมไม
จําเปนตองกระทํา เพื่อใหมีความเขาใจตรงนําไปสูการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
-	แจงใหสมาชิกในกลุมทราบขาวสารความเปนไป ตลอดจนผลกระทบที่อาจไดรับ เหตุผลการตัดสินใจแมจะไมจําเปนตองแจงใหทราบก็ได
2
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเปนผูนําในการทํางานของกลุมและสรางเสริม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุม
-	กําหนดเปาหมาย ทิศทางที่ชัดเจน เลือกใชคนใหเหมาะกับงานหรือใชวิธีการอื่น ๆ
เพื่อสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่สงเสริมใหกระบวนการปฏิบัติงานในกลุมมี ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลยิ่งขึ้น
-	กลาวคําชมเชย หรือใหขอคิดเห็นติชมที่สรางสรรค เพื่อสงเสริมใหกลุมทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ
-	ลงมือกระทําการเปนตัวอยางเพื่อชวยใหกลุมปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
-	เลือกคนใหเหมาะกับงาน และกําหนดผลลัพธชัดเจนในแตละงานที่มอบหมาย เพื่อ ชวยสรางเสริมใหกลุมทํางานไดดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพขึ้น
-	สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน หรือใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาในการแสดง
ศักยภาพการทํางานอยางเต็มที่ เพื่อเสรมประสิทธิภาพ
3
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเปนที่ปรึกษาและใหการดูแลชวยเหลือ ผูใตบังคับบัญชา หรือสมาชิกในกลุม
-	ปกปองชื่อเสียงของกลุม สมาชิกในกลุม หรือบุคลากรในความดูแล
-	ดูแลและชวยเหลือใหผูใตบังคับบัญชา สมาชิกในกลุม หรือบุคลากรในความดูแล เขาใจและปรับตัวรับการปรับเปลี่ยนที่จําเปนภายในองคกรได
-	รับฟงประเด็นปญหา และรับเปนที่ปรึกษาในการดูแลผูใตบังคับบัญชา สมาชิกใน กลุม หรือบุคลากรในความดูแลใหสามารถปฏิบัติงานดวยความสุขและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ชื่อสมรรถนะ
สมรรถนะ ประจําผูบริหาร มี 4 สมรรถนะ แตละสมรรถนะ มี 6 ระดับ
ความสามารในการเปนผูนํา
(Leadership – LEAD)
ระดับ
คําอธิบาย
3
-		จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือขอมูลที่สําคัญตาง ๆ มาใหในการปฏิบัติงานใหบรรล ตามเปาหมายเพื่อใหการสนับสนุนที่จําเปนและเปนประโยชนแกผูใตบังคับบัญชา
สมาชิกในกลุม หรอบุคลากรในความดูแล
4
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนสมกับเปนผูนํา และเปนแบบอยางที่ดี (Role Model) แกผูใตบังคับบัญชา หรือสมาชิกในกลุม
-	สรางคานิยม ธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีประจํากลุม  หนวยงาน หรือองคกร และประพฤติ
ตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา
-	บริหารจัดการหนวยงาน หรือองคกรดวยความเปนธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) (นิติธรรม, คุณธรรม โปรงใส ความมีสวนรวม ความ รับผิดชอบ ความคุมคา) ในการปกครองผูใตบังคับบัญชา
-	กลาคิด และกลาที่จะตัดสิใจในการดําเนินงานตาง ๆ โดยอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่
เหมาะสมและรับผิดชอบกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
5
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสื่อสารวิสัยทัศนที่มพลังเพื่อนําผูใตบังคับบัญชาและ องคกรใหประสบความสําเร็จในระยะยาว
-	สื่อสารวิสัยทัศนที่มีพลัง สามารถรวมใจคนและสรางแรงบันดาลใจให
ผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานใหภารกิจสําเร็จลุลวงไปไดจริง
-	เปนผูนําในการปรับเปลี่ยน พัฒนา หรือสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ใหองคกร และผลักดัน ใหองคกรกาวไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นและประสบความสําเร็จดวยกลยุทธและ วิธีดําเนินการที่เหมาะสมกับวฒนธรรมและบริบทขององคกร
-	เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีวิสัยทัศนและเตรียมกลยุทธให
องคกรไวรับมือการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น
ความสามารถในการพัฒนาคน (Developing and Coaching – DC)
ระดับ
คําอธิบาย
0
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
1
เชื่อมั่นวาผูอื่นสามารถพัฒนาความรูความสามารถไดหรือเปดโอกาสใหผูอื่นไดรับการ พัฒนา
-	เปดโอกาสและสนับสนุนใหผูอื่นไดพัฒนาตนเองตามความประสงค เพื่อใหเกิดการ เรียนรูและพัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง
-	แสดงความเชื่อมั่นวาผูอื่นสามารถจะเรียนรู ปรับปรุงผลงาน และพัฒนาศักยภาพ
ตนเองได

ชื่อสมรรถนะ
สมรรถนะ ประจําผูบริหาร มี 4 สมรรถนะ แตละสมรรถนะ มี 6 ระดับ
ความสามารถในการพัฒนาคน (Developing and Coaching – DC)
ระดับ
คําอธิบาย
2
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนงาน และใหคําแนะนาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
-		สอนงานในรายละเอียด และใหคําแนะนําที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับวิธีการ ปฏิบัติงานโดยมุงพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลนั้น
3
แสงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหเหตุผลประกอบการสอนและคําแนะนํา และใหความ สนับสนุนในดานตาง ๆ เพื่อใหปฏิบัติงานไดงายขึ้น
-	ใหแนวทางทีเปนประโยชน หรือสาธิตวิธีปฏิบัติงานเพื่อเปนตัวอยางในการ
ปฏิบัติงานจริง พรอมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบการสอนและการพัฒนาบุคลากร
-	ใหการสนับสนุนและชวยเหลือผูอื่นเพื่อใหงานงายขึ้น โดยการสนับสนุนดาน ทรัพยากร อุปกรณ ขอมูล หรือใหคําแนะนําในฐานะทีเปนผูเชี่ยวชาญในงานหนาที่ จัดหาอุปกรณ เครื่องมือ และทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนและเปนประโยชนในการ ปฏิบัติงานของผูอื่น เพอสงเสริมและสนับสนุนใหผูอื่นสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ได งายและดีขึ้น
-	สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรยนรู เพื่อใหโอกาสผูอื่นเสนอแนะนําวิธีการพัฒนา ศักยภาพหรือความสามารถทมีประสิทธิภาพมาขึ้น
-	เต็มใจใหการสนับสนุน หรือการชวยเหลือในภาคปฏิบัติ เพื่อใหมั่นใจวาผูอื่นสามารถ
พัฒนาความสามารถหรือศักยภาพของตนไดอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใหคําติชมเรื่องผลงานอยางตรงไปตรงมาและ สรางสรรคเพื่อการพัฒนาที่ตอเนื่อง
-		ติชมผลการปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมาและสรางสรรค (Constructive Feedback) ทั้งดานบวกและดานลบโดยปราศจากอคติสวนตัว เพื่อสงเสริมใหมีการ พัฒนาความรูความสามารถและปรับปรุงผลงานอยางตอเนื่อง
-	แสดงความคาดหวังในดานบวกวาบุคคลนั้น ๆ จะสามารถพัฒนาตนเองใหดีขึ้นได และใหคําแนะนําที่เฉพาะเจาะจง สอดคลองกับบุคลิก ความสนใจ และ ความสามารถเฉพาะบุคคล เพื่อปรับปรุงพัฒนาความรูและความสามารถไดอยาง เหมาะสม
-	วางแผนการพัฒนาที่สอดคลองกับจุดแขง และขอจํากัดของผูอื่นรวมทั้งดําเนินการ ติดตามผลอยางสม่ําเสมอ เพอสงเสริมการพัฒนาและปรับปรุงในทางที่ดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
5
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระยะยาวเพื่อเพิ่ม ผลงานที่มีประสิทธิภาพตอองคกร
-	มอบหมายงานที่เหมาะสม มีประโยชน และทาทายความสามารถ มองหาโอกาสใน
การพัฒนาขีดความสามารถและประสบการณอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนใหบุคลากร สามารถเรียนรูและพัฒนาความสามารถไดอยางตอเนื่องและในระยะยาว

ชื่อสมรรถนะ
สมรรถนะ ประจําผูบริหาร มี 4 สมรรถนะ แตละสมรรถนะ มี 6 ระดับ
ความสามารถในการพัฒนาคน (Developing and Coaching – DC)
ระดับ
คําอธิบาย
5
-		รณรงค สงเสริม และผลักดันใหมีแผนหรือโครงการพัฒนาความรูความสามรรถของ บุคลากรอยางเปนรูปธรรม เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรใหมีการสงเสริมการเรียนรู (Learning Organization) อยางเปนระบบ
-	สรางสรรคทางออก แนวทาง หรือสิ่งใหม ๆ จากความเขาใจในปญหาหรือความ ตองการเบื้องลึกของผูอื่น เพื่อใหการสงเสริม พัฒนา หรอปรับปรุงศักยภาพหรือ ความสามารถของผูอื่นอยางแทจริงในระยะยาว
-	ผลักดันและสรางเสริมใหเกิดบรรยากาศแหงการเรียนรู รวมถึงดําเนินอยางเปน รูปธรรม เพื่อรณรงค สงเสริม ผลักดัน แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหนวยงาน
หรือองคกรอยางเปนระบบ
การคิดเชิงกลยุทธ
(Analytical  Thinking - AT)
คําจํากัดความ
ความสามารถในการคิด การทําความเขาใจเชิงสังเคราะห รวมถึงการมองภาพใน เชิงกลยุทธหรือยุทธศาสตรและการเชื่อมโยงวิสัยทัศนในระยะยาวรวมถึงทฤษฏี และแนวคิดตาง ๆ ใหเขากับการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวัน หรือใหไดมาซึ่ง กรอบความคิดหรือแนวความคิดใหม ๆ อันเปนผลมาจากการสรุปแบบประยุกต แนวทางตาง ๆ จากสถานการณหรือขอมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ ใน ระดับสูงยังรวมถึงความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงผลกระทบของปจจัยภายนอกที่มีตอ
กลยุทธและนโยบายขององคกร
ระดับ
คําอธิบาย
0
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
1
เขาใจและปรับตัวใหสอดคลองกับกลยุทธของงานของตน
-		เขาใจและปฏิบัติตนใหเหมาะสมสอดคลองกับกลยุทธ วัตถุประสงค หรอเปาหมาย ของในการปฏิบัติภารกิจในงานของตนได
-	จัดลําดับความสําคัญของงานประจําวันของตนใหสอดคลองกับเปาหมายของ หนวยงานของตนได
-
2
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกตความเขาใจและเชื่อมโยงสิ่งที่ตนปฏิบัติอยูใน งานเขากับเปาหมายใหญของหนวยงานที่ตนรับผิดชอบหรือองคกร
-		ประยุกตและเชื่อมโยงการปฏิบัติภารกิจประจําวันใหเขากับบริบทของกลยุทธของ หนวยงาน โดยพิจารณาวา กิจกรรมงานหรือวัตถุประสงคในเปาหมายระยะสั้นนั้น
สามารถจะชวยใหบรรลุเปาหมายของหนวยงานไดดวยหรอไม

ชื่อสมรรถนะ
สมรรถนะ ประจําผูบริหาร มี 4 สมรรถนะ แตละสมรรถนะ มี 6 ระดับ
การคิดเชิงกลยุทธ
(Analytical  Thinking - AT)
ระดับ
คําอธิบาย
2
-	สามารถประยุกตความเขาใจ รูปแบบ ประสบการณและบทเรียนตาง ๆ มาใช กําหนดขอเสนอหรือแนวทาง (Implication) เชิงกลยุทธที่สนับสนุนใหหนวยงานที่ รับผิดชอบบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
3
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกตประสบการณ ทฤษฏี หรือแนวคิดซับซอนมา ปรับหรือกําหนดกลยุทธในหนวยงานที่ตนรับผิดชอบหรือองคกร
-		ประยุกตทฤษฏี หรือแนวคิดซกซอนที่มีฐานมาจากองคความรูหรือขอมูลเชิง ประจักษ ในการคิดและพัฒนาเปาหมายหรือกลยุทธในการปฏิบัติงานขององคกร หรือหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู
-	ประยุกต หรือผลการวิจัยตาง ๆ มากําหนดโครงการหรือแผนงานที่มีผลสัมฤทธิ์และ มีประโยชนตอองคกรหรือหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู
-	กําหนดประเด็กตาง ๆ ปญหาอุปสรรค หรือโอกาสตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงาน และ ประยุกตประสบการณ  บทเรียนในอดีต ฯลฯ มาปรับกลยุทธและวิธีการทํางานของ
ตนหรือหนวยงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
4
เขาใจถึงผลกระทบตาง ๆ ที่สงผลตอหนวยงาน หรือองคกร และเตรียมการรองรับ
-		คาดการณถึงทศทาง แนวโนมในอนาคต และผลกระทบตางๆ ตลอดจนการ เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอหนวยงาน หรือองคกรและกําหนดแผน กลยุทธไวรองรับ
-	ประเมินและสังเคราะหสถานการณ ประเด็น หรือปญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองภายในประเทศและตางประเทศที่ซับซอนดวยกรอบแนวคิดและวิธี พิจารณาแบบมองภาพองครวม เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธ แผนหรือนโยบายของ องคกรหรือหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยูใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
5
กําหนดกลยุทธระยะยาวใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกรและสภาพแวดลอม ภายนอก
-		ศึกษาศักยภาพขององคกรในปจจุบัน และดําเนินการปรับเปลี่ยนที่สําคัญเพื่อเสริม ศักยภาพในการบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจระยะยาว
-	ประเมินและเชื่อมโยงสถานการณ ประเด็นตาง ๆ และปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับองคกรมาใชกําหนดแผนกลยุทธองคกรใน ระยะยาว
-	สรรคสรางและบูรณาการองคความรูใหมมาใชในงานกลยุทธ โดยพิจารณาจาก บริบทประเทศ  ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภาพรวม เพื่อใหไดกลยุทธที่
แตกตางและสรางประโยชนสูงสุดกับองคกร
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