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มาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงประเภทบริหาร 
ของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 

      

ระดับมาตรฐานที่กําหนด
สําหรับตําแหนงบริหาร มาตรฐานดาน 
ระดับตน ระดับสูง 

หมายเหต ุ

ความรูความสามารถ       
1. ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน 2 2   
2. ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 4 4   
ทักษะ       
1. การใชคอมพิวเตอร 2 2   
2. การใชภาษาอังกฤษ 2 2   
3.การคํานวณ 2 2   
4.การจัดการขอมูล 2 2   
สมรรถนะหลัก       
1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 5 5   
2. บริการท่ีด ี 5 5   
3. การสงสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 5 5   
4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 5 5   
5. การทํางานเปนทีม 5 5   
สมรรถนะทางการบริหาร       
1. สภาวะผูนํา 3 4   
2. วิสัยทัศน 3 4   
3. การวางกลยุทธภาครัฐ 3 4   
4. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปล่ียน 3 4   
5.การควบคุมตนเอง 3 4   
6.การสอนงานและการมอบหมายงาน 3 4   

โปรดดูคําอธิบายรายละเอียดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละดานไดในหนาถัดไป 
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คําอธิบายรายละเอียด 
ความรูความสามารถ 

 
 1. ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
 2. ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 
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ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง    
ประเภทบริหารของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 

ช่ือ ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน 

คําจํากัดความ:  องคความรูตางๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
ระดับท่ี 1:  

 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาและสามารถนําองคความรูท่ีศึกษามาใชในการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการได และ 

 มีความรูความเขาใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงานในสายอาชีพท่ีปฏิบัติอยู รวมท้ัง
สามารถายทอดได และ 

 มีความรูความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับลักษณะงาน หลักการ แนวคิดทฤษฎีของงาน
ในสายอาชีพท่ีปฏิบัติอยูจนสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับสถานการณตางๆ ได 

              หรือ 
 มีความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติหนาท่ีราชการและ 
 มีความรูความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานหรือมีทักษะเฉพาะทาง และ 
 มีความรูความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานหรือมีทักษะในงานเชิง

เทคนิค หรืองานฝมือเฉพาะทางระดับสูง 
 

ระดับท่ี 2: มีความรูความสามารถท่ีกําหนดไวในระดับท่ี 1 และ  
 มีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพท่ีปฏิบัติหนาท่ีราชการอยู และสามารถแกไขปญหาท่ี

ยุงยาก ซับซอน รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนําได  
หรือ 
 มีความรูความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญ หรือมีทักษะในงานเชิงเทคนิค 

หรืองานฝมือเฉพาะทางระดับสูงมากจนไดรับการยอมรับในระดับชาต ิ
 

ระดับท่ี 3: มีความรูความสามารถท่ีกําหนดไวในระดับท่ี 2 และ  
               เปนผูเชี่ยวชาญในสายอาชีพท่ีปฏิบัติหนาท่ีราชการอยูเนื่องจากการส่ังสมประสบการณและ
องคความรูรวมท้ังเปนท่ีปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีตองตัดสินใจแกไขปญหาทาง
วิชาการท่ียากและซับซอนเปนพิเศษ 
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ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง    
ประเภทบริหารของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 

ช่ือ ความรูเร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

คําจํากัดความ:  ความรูเร่ืองกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบตางๆ ท่ีตองใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
 
ระดับท่ี 1: มีความรูความเขาใจกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการงาน

ประจําท่ีปฏิบัติอยู  
 

ระดับท่ี 2: มีความรูความเขาใจตามท่ีกําหนดไวในระดับท่ี 1 และสามารถหาคําตอบในทางกฎหมายได
เมื่อมีขอสงสัยในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

 

ระดับท่ี 3: มีความรูความเขาใจตามท่ีกําหนดไวในระดับท่ี 2 และสามารถนําไปประยุกตเพ่ือแกปญหา
ในทางกฎหมาย หรือตอบคําถามขอสงสัยในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหแกหนวยงานหรือ
บุคคลท่ีเกี่ยวของได 

 

ระดับท่ี 4: มีความรูความเขาใจตามท่ีกําหนดไวในระดับท่ี 3 และมีความรูความเขาใจกฎหมายหรือ
ระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ รวมท้ังสามารถ
แนะนํา หรือใหคําปรึกษาในภาพรวมได 

 

ระดับท่ี 5: มีความรูความเขาใจตามท่ีกําหนดไวในระดับท่ี 4 และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย 
สามารถใหคําแนะนําปรึกษา วิเคราะหเหตผุลและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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คําอธิบายรายละเอียด 
ทักษะ 

 
 1. ทักษะในการใชคอมพิวเตอร 
 2. ทักษะในการใชภาษาอังกฤษ 
 3. ทักษะการคํานวณ 
 4. ทักษะการจัดการขอมูล 
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ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
ประเภทบริหารของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 

ช่ือ ทักษะในการใชคอมพิวเตอร 

คําจํากัดความ:  ทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ระดับท่ี 1: สามารถใชคอมพิวเตอรในระดับเบ้ืองตนได 

 

ระดับท่ี 2: มีทักษะระดับท่ี 1 และสามารถใชโปรแกรมข้ันพ้ืนฐานไดอยางคลองแคลว 
 

ระดับท่ี 3: มีทักษะระดับท่ี 2 และสามารถใชโปรแกรมตางๆ ในการปฏิบัติงานไดอยางคลองแคลว 
 

ระดับท่ี 4: มีทักษะระดับท่ี 3 และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมท่ีใช หรือสามารถแกไขหรือปรับปรุง
โปรแกรมเพ่ือนํามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได 

 

ระดับท่ี 5: มีทักษะระดับท่ี 4 และมีความเขาใจอยางลึกซึ้ง เชี่ยวชาญในโปรแกรมตางๆ อยาง
กวางขวาง หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได 
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ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
ประเภทบริหารของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 

ช่ือ ทักษะในการใชภาษาอังกฤษ 

คําจํากัดความ:  ทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 
 
ระดับท่ี 1: สามารถพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษในระดับเบ้ืองตน และส่ือสารใหเขาใจได 

 

ระดับท่ี 2: มีทักษะระดับท่ี 1 และสามารถพูดเขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษ และทําความเขาใจ
สาระสําคัญของเนื้อหาตางๆ ได 

 

ระดับท่ี 3: มีทักษะระดับท่ี 2 และสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอสัมพันธในการปฏิบัติงานได
โดยถูกหลักไวยากรณ 

 

ระดับท่ี 4: มีทักษะระดับท่ี 3 และเขาใจสํานวนภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ สามารถประยุกตใชใน
งานไดอยางถูกตอง ท้ังในหลักไวยากรณและความเหมาะสมในเชิงเนือ้หา 

 

ระดับท่ี 5: มีทักษะระดับท่ี 4 และมีความเชี่ยวชาญในการใชภาษาอังกฤษอยางลึกซึ้งใกลเคียงกับ
เจาของภาษา สามารถประยุกตโวหารทุกรูปแบบไดอยางคลองแคลว ถูกตอง และสละสลวย 
อีกท้ังมีความเชี่ยวชาญศัพทเฉพาะดานในสาขาวิชาของตนอยางลึกซึ้ง 
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ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
ประเภทบริหารของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 

ช่ือ ทักษะการคํานวณ 

คําจํากัดความ:  ทักษะในการทําความเขาใจและคิดคํานวณขอมูลตางๆ ไดอยางถูกตอง 
 
ระดับท่ี 1: มีทักษะในการคิดคํานวณข้ันพ้ืนฐานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

 

ระดับท่ี 2: มีทักษะตามท่ีกําหนดไวในระดับท่ี 1 และสามารถทําความเขาใจขอมูลดานตัวเลขไดอยาง
ถูกตอง 

 

ระดับท่ี 3: มีทักษะตามท่ีกําหนดไวในระดับท่ี 2 และสามารถใชสูตรคณิตศาสตร หรือเคร่ืองมือตางๆ 
ในการคํานวณขอมูลดานตัวเลขได 

 

ระดับท่ี 4: มีทักษะตามท่ีกําหนดไวในระดบัท่ี 3 และสามารถวิเคราะหขอมูลทางสถิติและตัวเลขท่ี
ซับซอนได 

 

ระดับท่ี 5: มีทักษะตามท่ีกําหนดไวในระดับท่ี 4 และสามารถแกไขขอผิดพลาดในขอมูลตัวเลขได 
เขาใจขอมูลตางๆ ในภาพรวม และอธิบายชี้แจงใหเปนท่ีเขาใจได 
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ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
ประเภทบริหารของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 

ช่ือ ทักษะการจัดการขอมูล 

คําจํากัดความ:  ทักษะในการบริหารจัดการขอมูล ตลอดจนวิเคราะหขอมูลเพ่ือประโยชน ในงาน 
 
ระดับท่ี 1: สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางเปนระบบ และพรอมใช รวมถึงสามารถ แสดงผลขอมูล

ในรูปแบบตางๆ เชน กราฟ รายงาน เปนตน 
 

ระดับท่ี 2: มีทักษะระดับท่ี 1 และสามารถวเิคราะห และประเมินผลขอมูลไดอยางถูกตอง  
 

ระดับท่ี 3: มีทักษะระดับท่ี 2 และ สามารถสรุปผลการวเิคราะห นําเสนอทางเลือก ระบุขอดีขอเสีย 
ฯลฯ โดยอางอิงจากขอมูลท่ีมีอยูได 

 

ระดับท่ี 4: มีทักษะระดับท่ี 3 และ สามารถพยากรณ หรือสรางแบบจําลองเพ่ือพยากรณ หรือตีความ
โดยอางอิงจากขอมูลท่ีมีอยู 

 

ระดับท่ี 5: มีทักษะระดับท่ี 4 และสามารถออกแบบเลือกใชหรือประยุกตวิธีการในการจัดทํา
แบบจําลองตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
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คําอธิบายรายละเอียด 
สมรรถนะ 

 

สมรรถนะหลัก 
 1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) 
 2. บริการท่ีดี (Service Mind) 
 3. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
 4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 
 5. การทํางานเปนทีม (Teamwork) 

 

สมรรถนะทางการบริหาร 
 1. สภาวะผูนํา (Leadership) 
 2. วิสัยทัศน (Visioning) 
 3. การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation) 
 4. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) 
 5. การควบคุมตนเอง (Self Control) 
 6. การสอนงานและการมอบหมายงาน  (Coaching and   

   Empowering Others) 
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สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
ประเภทบริหารของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 

สมรรถนะหลัก 
ช่ือ การมุงผลสัมฤทธิ ์(Achievement Motivation) 

คําจํากัดความ:  ความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาท่ีราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู โดยมาตรฐานนี้
อาจเปนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน อีกท้ัง
ยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียากและ       
ทาทายชนิดท่ีอาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 
 
ระดบัท่ี 0: ไมแสดงสรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1: แสดงความพยายามในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหด ี

 พยายามทํางานในหนาท่ีใหถูกตอง 
 พยายามปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
 มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน 
 แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีข้ึน 
 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปลา หรือหยอนประสิทธิภาพ 

ในงาน 
 

ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสามารถทํางานไดผลงานตามเปาหมายท่ีวางไว 
 กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทํางานเพ่ือใหไดผลงานท่ีดี  
 ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคยีงกับเกณฑมาตรฐาน 
 ทํางานไดตามเปาหมายท่ีผูบังคับบัญชากําหนด หรือเปาหมายของหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  
 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความถูกตอง เพ่ือใหไดงานท่ีมีคุณภาพ 
 

ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือใหไดผลงานท่ี             
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ปรับปรุงวิธีการท่ีทําใหทํางานไดดีข้ึน เร็วข้ึน มีคุณภาพดีข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

หรือทําใหผูรับบริการพึงพอใจมากข้ึน  
 เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมท่ีคาดวาจะทําใหงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3  และสามารถกําหนดเปาหมาย รวมท้ังพัฒนางาน เพ่ือให
ไดผลงานท่ีโดดเดน หรือแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
 กําหนดเปาหมายท่ีทาทาย และเปนไปไดยาก เพ่ือใหไดผลงานท่ีดีกวาเดิมอยางเห็น   

ไดชัด   
 พัฒนาระบบ ข้ันตอน วิธีการทํางาน เพ่ือใหไดผลงานท่ีโดดเดน หรือแตกตาง ไมเคยมี  

ผูใดทําไดมากอน   
 

ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และกลาตัดสินใจแมวาการตัดสินใจนั้นจะมีความเส่ียงเพ่ือ
ใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน หรือสวนราชการ 

 ตัดสินใจได โดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยางชัดเจน และดําเนินการ เพ่ือใหภาครัฐ 
และประชาชนไดประโยชนสูงสุด    

 บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพ่ือใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจ 
ของหนวยงานตามท่ีวางแผนไว 
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สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
ประเภทบริหารของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 

สมรรถนะหลัก 
ช่ือ บริการที่ดี (Service Mind) 

คําจํากัดความ:  ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอประชาชน ขาราชการ 
หรือหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 

ระดับท่ี 0: ไมแสดงสรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1: สามารถใหบริการท่ีผูรับบริการตองการไดดวยความเต็มใจ 

 ใหการบริการท่ีเปนมิตร สุภาพ  
 ใหขอมูล ขาวสาร ท่ีถูกตอง ชัดเจนแกผูรับบริการ 
 แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเร่ือง หรือข้ันตอนงานตางๆ ท่ีให

บริการอยู 
 ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหผูรับบริการไดรับ 

บริการท่ีตอเนื่องและรวดเร็ว 
 
 

ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ 
 รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนแกผูรับบริการอยาง 

รวดเร็ว  ไมบายเบ่ียง ไมแกตัว หรือปดภาระ  
 ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของใดๆ ในการใหบริการ ไป

พัฒนาการใหบริการใหดียิ่งข้ึน  
 
 

ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และใหบริการท่ีเกินความคาดหวัง แมตองใชเวลาหรือ 
ความพยายามอยางมาก 
 ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพ่ือชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ  
 ใหขอมูล ขาวสาร ท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีกําลังใหบริการอยู ซึ่งเปนประโยชนแกผูรับบริการ 

แมวาผูรับบริการจะไมไดถามถึง หรือไมทราบมากอน 
 นําเสนอวิธีการในการใหบริการท่ีผูรับบริการจะไดรับประโยชนสูงสุด  
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ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3  และเขาใจและใหบริการท่ีตรงตามความตองการท่ีแทจริง
ของผูรับบริการได 

 เขาใจ หรือพยายามทําความเขาใจดวยวิธีการตางๆ เพ่ือใหบริการไดตรงตามความ     
ตองการท่ีแทจริงของผูรับบริการ    

 ใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนแกผูรับบริการ เพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือความตอง
การท่ีแทจริงของผูรับบริการ 

 

ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และใหบริการท่ีเปนประโยชนอยางแทจริงใหแกผูรับ
บริการ 

 คิดถึงผลประโยชนของผูรับบริการในระยะยาว และพรอมท่ีจะเปล่ียนวิธีหรือข้ันตอน 
การใหบริการ เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ  

 เปนท่ีปรึกษาท่ีมีสวนชวยในการตัดสินใจท่ีผูรับบริการไววางใจ 
 สามารถใหความเห็นท่ีแตกตางจากวิธีการ หรือข้ันตอนท่ีผูรับบริการตองการให      

สอดคลองกับความจําเปน ปญหา โอกาส เพ่ือเปนประโยชนอยางแทจริงของผูรับบริการ   
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สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
ประเภทบริหารของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 

สมรรถนะหลัก 
ช่ือ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 

คําจํากัดความ:  ความสนใจใฝรู ส่ังสม ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ดวย
การศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรู เชิงวิชาการและ
เทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 

ระดับท่ี 0: ไมแสดงสรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1: แสดงความสนใจและติดตามความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือท่ีเกี่ยวของ 

 ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน  
 พัฒนาความรูความสามารถของตนใหดียิ่งข้ึน 
 ติดตามเทคโนโลยี และความรูใหมๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ท่ีจะ 

เปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ  
 
 

ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีความรูในวิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ในสาขา 
อาชีพของตน 
 รอบรูในเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือท่ีเกี่ยวของ ซึ่งอาจมี

ผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการของตน  
 รับรูถึงแนวโนมวิทยาการท่ีทันสมัย และเกี่ยวของกับงานของตน อยางตอเนื่อง  
 
 

ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถนําความรู วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหมๆ  
มาปรับใชกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
 สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ี 

ราชการได  
 สามารถแกไขปญหาท่ีอาจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการปฏิบัติหนาท่ี 

ราชการได  
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ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3  และศึกษา พัฒนาตนเองใหมีความรู และความเชี่ยวชาญ
ในงานมากข้ึน ท้ังในเชิงลึก และเชิงกวางอยางตอเนื่อง 

 มีความรูความเชี่ยวชาญในเร่ืองท่ีมีลักษณะเปนสหวิทยาการ และสามารถนําความรูไป 
ปรับใชไดอยางกวางขวาง  

 สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศน เพ่ือการปฏิบัติงาน 
ในอนาคต    

 

ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสนับสนุนการทํางานของคนในสวนราชการท่ีเนน 
ความเชี่ยวชาญในวิทยาการดานตางๆ 

 สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองคการ ดวยการจัดสรร 
ทรัพยากร เคร่ืองมือ อุปกรณท่ีเอื้อตอการพัฒนา  

 บริหารจัดการใหสวนราชการนําเทคโนโลยี ความรู หรือวิทยาการใหมๆ มาใชในการ 
ปฏิบัติหนาท่ีราชการในงานอยางตอเนื่อง  
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สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
ประเภทบริหารของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 

สมรรถนะหลัก 
ช่ือ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 

คําจํากัดความ:  การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม 
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการ 

ระดับท่ี 0: ไมแสดงสรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1: มีความสุจริต 

 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ ถูกตองตามกฎหมาย และวินัยขาราชการ  
 แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต  
 

ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีสัจจะเชื่อถือได 
 รักษาคําพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได  
 แสดงใหปรากฎถึงความมีจิตสํานึกในความเปนขาราชการ  
 

ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และยึดม่ันในหลักการ 
 ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการ ไมเบ่ียงเบนดวยอคติ 

หรือผลประโยชน กลารับผิด และรับผิดชอบ 
 เสียสละความสุขสวนตน เพ่ือใหเกิดประโยชนแกทางราชการ  
 

ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และยืนหยัดเพ่ือความถูกตอง 

 ยืนหยัดเพ่ือความถูกตองโดยมุงพิทักษผลประโยชนของทางราชการ แมตกอยูใน   
สถานการณท่ีอาจยากลําบาก  

 กลาตัดสินใจ ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความถูกตอง เปนธรรม แมอาจกอความ        
ไมพึงพอใจใหแกผูเสียประโยชน   

 

ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และอุทิศตนเพ่ือความยุติธรรม 

 ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติแมในสถานการณท่ีอาจเส่ียง   
ตอความมั่นคงในตําแหนงหนาท่ีการงาน หรืออาจเส่ียงภัยตอชีวิต   
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สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
ประเภทบริหารของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 

สมรรถนะหลัก 
ช่ือ การทํางานเปนทีม (Teamwork) 

คําจํากัดความ:  ความตั้งใจท่ีจะทํางานรวมกับผูอื่น เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงาน หรือสวนราชการ 
โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิก ไมจําเปนตองมีฐานะหัวหนาทีม รวมท้ังความสามารถในการสรางและ
รักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

ระดับท่ี 0: ไมแสดงสรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1: ทําหนาท่ีของตนในทีมใหสําเร็จ 

 สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในสวนท่ีตนไดรับมอบหมาย 
 รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินการของตนในทีม 
 ใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของทีม 
 

ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และใหความรวมมือในการทํางานกับเพ่ือรวมงาน 
 สรางสัมพันธ เขากับผูอื่นในกลุมไดด ี
 ใหความรวมมือกับผูอื่นในทีมดวยด ี
 กลาวถึงเพ่ือรวมงานในเชิงสรางสรรคและแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพ่ือน   

รวมทีม ท้ังตอหนาและลับหลัง 
 

ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม 
 รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจากผูอื่น 
 ตัดสินใจหรือวางแผนวางรวมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพ่ือนรวมทีม 
 ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกันใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสนับสนุน ชวยเหลือเพ่ือนรวมทีม เพ่ือใหงานประสบ

ความสําเร็จ 
 ยกยอง และใหกําลังใจเพ่ือนรวมทีมอยางจริงใจ 
 ใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกเพ่ือนรวมทีม แมไมมีการรองขอ 
 รักษามิตรภาพอันดีกับเพ่ือนรวมทีม เพ่ือชวยเหลือกันในวาระตางๆ ใหงานสําเร็จ 
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ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสามารถนําทีมใหปฏิบัติภารกิจใหไดผลสําเร็จ 

 เสริมสรางความสามัคคีในทีม โดยไมคํานึงความชอบหรือไมชอบสวนตน 
 คล่ีคลาย หรือแกไขขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในทีม 
 ประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจของทีมเพ่ือปฏิบัติภารกิจของสวนราชการให

บรรลุผล  
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สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
ประเภทบริหารของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 

สมรรถนะทางการบริหาร 
ช่ือ สภาวะผูนํา (Leadership) 

คําจํากัดความ:  ความสามารถ หรือความตั้งใจท่ีจะรับทบในการเปนผูนําของกลุม กําหนดทิศทาง 
เปาหมาย วิธีการทํางาน ใหทีมปฏิบัติงานไดอยางราบร่ืน เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของ
สวนราชการ 
 
ระดับท่ี 0: ไมแสดงสรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1: ดําเนินการประชุมไดดีและคอยแจงขาวสารความเปนไปโดยตลอด 

 ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบ วาระ วัตถุประสงค และเวลาตลอดจน
มอบหมายงานใหแกบุคลากรในกลุมได 

 แจงขาวสารใหผูท่ีจะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยูเสมอ แมไมไดถูก
กําหนดใหตองกระทํา 

 อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ 
 

ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และเปนผูนําในการทํางานของกลุมและใชอํานาจอยาง
ยุติธรรม 
 สงเสริมและกระทําการเพ่ือใหกลุมปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 กําหนดเปาหมาย ทิศทางท่ีชัดเจน จัดกลุมงานและเลือกคนใหเหมาะกับงาน หรือ

กําหนดวิธีการท่ีจะทําใหกลุมทํางานไดดีข้ึน 
 รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
 สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ปฏิบัติตอสมาชิกในทีมดวยความยุติธรรม 
 

ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และใหการดูแลและชวยเหลือทีมงาน 
 เปนท่ีปรึกษาและชวยเหลือทีมงาน 
 ปกปองทีมงาน และชื่อเสียงของสวนราชการ 
 จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือขอมูลท่ีสําคัญมาใหทีมงาน 
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ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3  และประพฤติตนสมกับเปนผูนํา 
 กําหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจํากลุมและประพฤติตนอยูในกรอบของธรรมเนียมปฏิบัติ

นั้น 
 ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีด ี
 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 

ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และนําทีมงานใหกาวไปสูพันธกิจระยะยาวขององคกร 
 สามารถรวมใจคนและสรางแรงบันดาลใจใหทีมงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจ

ใหสําเร็จลุลวง 
 เล็งเห็นการเปล่ียนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทัศนในการสรางกลยุทธเพ่ือรับมือกับการ

เปล่ียนแปลงนั้น 
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สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
ประเภทบริหารของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 

สมรรถนะทางการบริหาร 
ช่ือ วิสัยทัศน (Visioning) 

คําจํากัดความ:  ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจนและ
ความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจเพ่ือใหภารกิจบรรลุวตัถุประสงค 
 
ระดับท่ี 0: ไมแสดงสรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1: รูและเขาใจวิสัยทัศนขององคกร 

 รู เขาใจและสามารถอธิบายใหผูอื่นเขาใจไดวางานท่ีทําอยูนั้นเกี่ยวของหรือตอบสนอง
ตอวิสัยทัศนของสวนราชการอยางไร 

ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และชวยทําใหผูอื่นรูและเขาใจวิสัยทัศนขององคกร 
 อธิบายใหผูอื่นรูและเขาใจวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางานของหนวยงานภายใต

ภาพรวมของสวนราชการได 
 แลกเปล่ียนขอมูลรวมถึงรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเพ่ือประกอบการกําหนดวิสัยทัศน 

ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามวิสัยทัศน 
 โนมนาวใหสมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการเพ่ือ

ตอบสนองตอวิสัยทัศน 
 ใหคําปรึกษาแนะนําแกสมาชิกในทีมถึงแนวทางในการทํางานโดยยึดถือวิสัยทัศนและ

เปาหมายขององคกรเปนสําคัญ 
ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3  และกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสวน

ราชการ 
 ริเร่ิมและกําหนดนโยบายใหมๆ เพ่ือตอบสนองตอการนําวิสัยทัศนไปสูความสําเร็จ 

ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และกําหนดวิสัยทัศนของสวนราชการใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนระดับประเทศ 
 กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทางในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการเพ่ือให

บรรลุวิสัยทัศนซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนระดับประเทศ 
 คาดการณไดวาประเทศจะไดรับผลกระทบอยางไรจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและ

ภายนอก 
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สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
ประเภทบริหารของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 

สมรรถนะทางการบริหาร 
ช่ือ การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation) 

คําจํากัดความ:  ความเขาใจวิสัยทัศนและนโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนด
กลยุทธของสวนราชการได 
 
 

ระดับท่ี 0: ไมแสดงสรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1: รูและเขาใจนโยบายรวมท้ังภารกิจภาครัฐ วามีความเกี่ยวโยงกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบของหนวยงานอยางไร 
 เขาใจนโยบาย ภารกิจ รวมท้ังกลยุทธของภาครัฐและสวนราชการ วาสัมพันธ เชื่อมโยง

กับภารกิจของหนวยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบอยางไร 
 สามารถวิเคราะหปญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหนวยงานได 
 
 
 

ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และนําประสบการณมาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธ
ได 
 ประยุกตใชประสบการณในการกําหนดกลยุทธของหนวยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบให

สอดคลองกับกลยุทธภาครัฐได 
 ใชความรูความเขาใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธใหเหมาะสมกับสถานการณท่ี

เปล่ียนแปลงไปได 
 
 
 

ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และนําทฤษฎีหรือแนวคิดซับซอนมาใชในการกําหนด    
กลยุทธ 
 ประยุกตใชทฤษฎี หรือแนวคิดซับซอน ในการคิดและพัฒนาเปาหมายหรือกลยุทธของ

หนวยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบ 
 ประยุกตแนวทางปฏิบัติท่ีประสบความสําเร็จ (Best Practice) หรือผลการวิจัยตางๆ มา

กําหนดแผนงานเชิงกลยุทธในหนวยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบ 
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ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3  และกําหนดกลยุทธท่ีสอดคลองกับสถานการณตางๆ ท่ี
เกิดข้ึน 
 ประเมินและสังเคราะหสถานการณ ประเด็น หรือปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

ภายในประเทศ หรือของโลกโดยมองภาพในลักษณะองครวม เพ่ือใชในการกําหนด     
กลยุทธภาครัฐหรือสวนราชการ 

 คาดการณสถานการณในอนาคต และกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณตางๆ 
ท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือใหบรรลุพันธกิจของสวนราชการ 

 
ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และบูรณาการองคความรูใหมมาใชในการกําหนดกลยุทธ

ภาครัฐ 
 ริเร่ิม สรางสรรค และบูรณาการองคความรูใหมในการกําหนดกลยุทธภาครัฐโดย

พิจารณาจากบริบทในภาพรวม 
 ปรับเปล่ียนทิศทางของกลยุทธในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง 
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สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
ประเภทบริหารของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 

สมรรถนะทางการบริหาร 
ช่ือ ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปล่ียน (Change Leadership) 

คําจํากัดความ:  ความสามารถในการกระตุน หรือผลักดันหนวยงานไปสูการปรับเปล่ียนท่ีเปน
ประโยชน รวมถึงการส่ือสารใหผูอื่นรับรู เขาใจ และดําเนินการใหการปรับเปล่ียนนั้นเกิดข้ึนจริง 
 

ระดับท่ี 0: ไมแสดงสรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1: เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน 

 เห็นความจําเปนของการปรับเปล่ียน และปรับพฤตกิรรมหรือแผนการทํางานให
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงนั้น 

 เขาใจและยอมรับถึงความจําเปนของการปรับเปล่ียน และเรียนรูเพ่ือใหสามารถปรับตัว
รับการเปล่ียนแปลงนั้นได 

 

ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสามารถทําใหผูอื่นเขาใจการปรับเปลี่ยนท่ีจะเกิดข้ึน 
 ชวยเหลือใหผูอื่นเขาใจถึงความจําเปนและประโยชนของการเปล่ียนแปลงนั้น 
 สนับสนุนความพยายามในการปรับเปล่ียนองคกร พรอมท้ังเสนอแนะวิธีการและมี  

สวนรวมในการปรับเปล่ียนดังกลาว 
 

ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และกระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นเห็นความสําคัญของ
การปรับเปลี่ยน 
 กระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นเห็นความสําคัญของการปรับเปล่ียน เพ่ือใหเกิดความ

รวมแรงรวมใจ 
 เปรียบเทียบใหเห็นวาส่ิงท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบันกับส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงไปนั้นแตกตางกัน

ในสาระสําคัญอยางไร 
 สรางความเขาใจใหเกิดข้ึนแกผูท่ียังไมยอมรับการเปล่ียนแปลงนั้น 
 

ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3  และวางแผนงานท่ีดีเพ่ือรับการปรับเปลี่ยนในองคกร 
 วางแผนอยางเปนระบบและชี้ใหเห็นประโยชนของการปรับเปล่ียน 
 เตรียมแผน และติดตามการบริหารการเปล่ียนแปลงอยางสม่ําเสมอ 
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ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนอยางมีประสิทธิภาพ 
 ผลักดันใหการปรับเปล่ียนสามารถดําเนินไปไดอยางราบร่ืนและประสบความสําเร็จ 
 สรางขวัญกําลังใจ และความเชื่อมั่นในการขับเคล่ือนใหเกิดการปรับเปล่ียนอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
ประเภทบริหารของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 

สมรรถนะทางการบริหาร 
ช่ือ การควบคุมตนเอง (Self Control) 
คําจํากัดความ:  ความสามารถในการควบคุมอารมณและพฤติกรรมในสถานการณท่ีอาจจะถูกยั่วยุ 
หรือเผชิญหนากับความไมเปนมิตร หรือตองทํางานภายใตสภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกล้ันเมื่อ
อยูในสถานการณท่ีกอความเครียดอยางตอเนื่อง 
 

ระดับท่ี 0: ไมแสดงสรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1: ไมแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 

 ไมแสดงพฤติกรรมท่ีไมสุภาพหรือไมเหมาะสมในทุกสถานการณ 
 

ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และควบคุมอารมณในแตละสถานการณไดเปนอยางด ี
 รูเทาทันอารมณของตนเองและควบคุมไดอยางเหมาะสม โดยอาจหลีกเล่ียงจาก

สถานการณท่ีเส่ียงตอการเกิดความรุนแรงข้ึน หรืออาจเปล่ียนหัวขอสนทนา หรือหยุด
พักชั่วคราวเพ่ือสงบสติอารมณ 

 

ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถใชถอยทีวาจา หรือปฏิบัติงานตอไปไดอยาง
สงบ แมจะอยูในภาวะท่ีถูกยั่วย ุ
 รูสึกไดถึงความรุนแรงทางอารมณในระหวางการสนทนา หรือการปฏิบัติงาน เชน  

ความโกรธ ความผิดหวัง หรือความกดดัน แตไมแสดงออกแมจะถูกยั่วยุ โดยยังคง
สามารถปฏิบัติงานตอไปไดอยางสงบ 

 สามารถเลือกใชวิธีการแสดงออกท่ีเหมาะสมเพ่ือไมใหเกิดผลในเชิงลบท้ังตอตนเองและ
ผูอื่น 

 

ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3  และจัดการความเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาวะกดดันทางอารมณไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 
 ประยุกตใชวิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนลวงหนาเพ่ือจัดการกับความเครียดและความ

กดดันทางอารมณท่ีคาดหมายไดวาจะเกิดข้ึน 
 บริหารจัดการอารมณของตนไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือลดความเครียดของตนเองหรือ

ผูรวมงาน 
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ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และเอาชนะอารมณดวยความเขาใจ 
 ระงับอารมณรุนแรง ดวยการพยายามทําความเขาใจและแกไขท่ีตนเหตุของปญหา

รวมท้ังบริบทและปจจัยแวดลอมตาง  ๆ
 ในสถานการณท่ีตึงเครียดมากก็ยังสามารถควบคุมอารมณของตนเองได รวมถึงทําให

คนอื่นๆ มีอารมณท่ีสงบลงได 
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สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
ประเภทบริหารของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 

สมรรถนะทางการบริหาร 
ช่ือ การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) 
คําจํากัดความ:  ความตั้งใจท่ีจะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอื่นในระยะยาวจนถึงระดับท่ีเชื่อมั่น
วาจะสามารถมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระท่ีจะตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ของตนได 
 

ระดับท่ี 0: ไมแสดงสรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับท่ี 1: สอนงานหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน 

 สอนงานดวยการใหคําแนะนําอยางละเอียด หรือดวยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน 
 ชี้แนะแหลงขอมูล หรือแหลงทรัพยากรอื่นๆ เพ่ือใชในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 

ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และตั้งใจพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีศักยภาพ 
 สามารถใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาหรือสงเสริมขอดีและปรับปรุงขอดอย

ใหลดลง 
 ใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดแสดงศักยภาพเพ่ือสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 
 

ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และวางแผนเพ่ือใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาแสดง
ความสามารถในการทํางาน 
 วางแผนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
 มอบหมายงานท่ีเหมาะสม รวมท้ังใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาท่ีจะไดรับการฝกอบรมหรือ

พัฒนาอยางสม่ําเสมอเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 
 มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจใหผูใตบังคับบัญชาเปนบางเร่ือง

เพ่ือใหมีโอกาสริเร่ิมส่ิงใหมๆ หรือบริหารจัดการดวยตนเอง 
ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3  และสามารถชวยแกไขปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนา

ศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา 
 สามารถปรับเปล่ียนทัศนคติเดิมท่ีเปนปจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของ

ผูใตบังคับบัญชา 
 สามารถเขาใจถึงสาเหตุแหงพฤติกรรมของแตละบุคคล เพ่ือนํามาเปนปจจัยในการ

พัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชาได 
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ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และทําใหสวนราชการมีระบบการสอนงานและการ
มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 สรางและสนับสนุนใหมีการสอนงานและมีการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบอยาง

เปนระบบในสวนราชการ 
 สรางและสนับสนุนใหมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องในสวนราชการ 
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