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สมรรถนะ

1) สภาวะผู้นา
(Leadership)
คาจากัดความ:
ความสามารถ
หรือความตัง้ ใจ
ที่จะรับบทใน
การเป็นผู้นา
ของกลุ่ม กาหนด
ทิศทาง เป้าหมาย
วิธีการทางาน
ให้ทีมปฏิบัติงาน
ได้อย่างราบรื่น
เต็มประสิทธิภาพ
และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
ส่วนราชการ

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : ดาเนินการประชุมได้ดีและคอยแจ้งข่าวสาร
ความเป็นไปโดยตลอด
 ดาเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระ
วัตถุประสงค์และเวลา ตลอดจนมอบหมายงาน
ให้แก่บุคคลในกลุ่มได้
 แจ้งข่าวสารให้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ รับทราบอยู่เสมอ แม้ไม่ได้ถูกกาหนด
ให้ต้องกระทา
 อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และเป็นผู้นา
ในการทางานของกลุ่ม และใช้อานาจอย่างยุติธรรม
 ส่งเสริมและกระทาการเพื่อให้กลุ่มปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 กาหนดเป้าหมาย ทิศทางที่ชัดเจน จัดกลุ่มงานและ
เลือกคนให้เหมาะกับงาน หรือกาหนดวิธีการที่จะ
ทาให้กลุ่มทางานได้ดีขึ้น
 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
 ปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมด้วยความยุตธิ รรม
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และให้การดูแล
และช่วยเหลือทีมงาน
 เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือทีมงาน
 ปกป้องทีมงาน และชื่อเสียงของส่วนราชการ
 จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลที่สาคัญมาให้
ทีมงาน
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และประพฤติ
ตนสมกับเป็นผู้นา
 กาหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจากลุ่มและประพฤติ
ตนอยู่ในกรอบของธรรมเนียมปฏิบัตินั้น
 ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเป็นแบบอย่างที่ดี
 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และนาทีมงาน
ให้ก้าวไปสู่พันธกิจระยะยาวขององค์กร
 สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้
ทีมงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจให้
สาเร็จลุล่วง
 เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทัศน์
ในการสร้างกลยุทธ์เพือ่ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น

แบบประเมินที่ ๒

ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้
0 คะแนน

จาเป็นต้อง
ได้รับการ
พัฒนา
อย่างยิ่ง
๑ คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้น้อย
กว่าครึ่ง)
๒ คะแนน

อยู่ในระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๓ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๔ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ดีเยี่ยม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด)
๕ คะแนน













๒
สมรรถนะ

2) วิสัยทัศน์
(Visioning)
คาจากัดความ:
ความสามารถ
ในการกาหนด
ทิศทาง ภารกิจ
และเป้าหมาย
การทางาน
ที่ชัดเจน และ
ความสามารถ
ในการสร้าง
ความร่วมแรง
ร่วมใจเพื่อให้
ภารกิจบรรลุ
วัตถุประสงค์

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
 รู้ เข้าใจและสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่า
งานที่ทาอยู่นั้นเกี่ยวข้อง หรือตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการอย่างไร
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และช่วยทาให้
ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
 อธิบายให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสยั ทัศน์และเป้าหมาย
การทางานของหน่วยงานภายใต้ภาพรวมของ
ส่วนราชการได้
 แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นเพื่อประกอบการกาหนดวิสัยทัศน์
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้อื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
 โน้มน้าวให้สมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจ และ
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อ
ตอบสนองวิสัยทัศน์
 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่สมาชิกในทีมถึงแนวทาง
ในการทางานโดยยึดวิสยั ทัศน์และเป้าหมายของ
องค์กรเป็นสาคัญ
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และกาหนด
นโยบายให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของส่วนราชการ
 ริเริ่มและกาหนดนโยบายใหม่ๆเพื่อตอบสนองต่อ
การนาวิสัยทัศน์ไปสู่ความสาเร็จ
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และกาหนด
วิสัยทัศน์ ของส่วนราชการเพื่อให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ระดับประเทศ
 กาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทิศทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระดับประเทศ
 คาดการณ์ได้ว่าประเทศจะได้รับผลกระทบ
อย่างไรจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอก

ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้
0 คะแนน

จาเป็นต้อง
ได้รับการ
พัฒนา
อย่างยิ่ง
๑ คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้น้อย
กว่าครึ่ง)
๒ คะแนน

อยู่ในระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๓ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๔ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ดีเยีย่ ม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด)
๕ คะแนน













๓
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3) การวางกลยุทธ์
ภาครัฐ(Strategic
Orientation)
คาจากัดความ:
ความเข้าใจ
วิสัยทัศน์และ
นโยบายภาครัฐ
และสามารถ
นามาประยุกต์ใช้
ในการกาหนด
กลยุทธ์ของ
ส่วนราชการได้

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : รู้และเข้าใจนโยบายรวมทั้งภารกิจภาครัฐ
ว่ามีความเกี่ยวโยงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานอย่างไร
 เข้าใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของภาครัฐ
และส่วนราชการ ว่าสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับภารกิจ
ของหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอย่างไร
 สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือโอกาสของ
หน่วยงานได้
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และนา
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ได้
 ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการกาหนด
กลยุทธ์ของหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ภาครัฐได้
 ใช้ความรู้ความเข้าใจในระบบราชการมาปรับ
กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และนาทฤษฎี
หรือแนวคิดซับซ้อนมาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์
 ประยุกต์ใช้ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซ้อน ในการคิด
และพัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์ของหน่วยงานที่
ตนดูแลรับผิดชอบ
 ประยุกต์แนวทางปฏิบัติที่ประสบความสาเร็จ (Best
Practice) หรือผลการวิจัยต่างๆมากาหนดแผนงาน
เชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และกาหนด
กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
 ประเมินและสังเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น หรือ
ปัญหาทางเศรษกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศ
หรือของโลกโดยมองภาพในลักษณะองค์รวม เพื่อ
ใช้ในการกาหนด กลยุทธ์ ภาครัฐหรือส่วนราชการ
 คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต และกาหนดกล
ยุทธ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น
เพื่อให้บรรลุพันธกิจของส่วนราชการ
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และบูรณาการ
องค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ภาครัฐ
 ริเริ่ม สร้างสรรค์ และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่
ในการกาหนดกลยุทธ์ภาครัฐ โดยพิจารณา
จากบริบทในภาพรวม
 ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ์ในการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนื่อง

ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้
0 คะแนน

จาเป็นต้อง
ได้รับการ
พัฒนา
อย่างยิ่ง
๑ คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้น้อย
กว่าครึ่ง)
๒ คะแนน

อยู่ในระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๓ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๔ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ดีเยี่ยม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด)
๕ คะแนน













๔

สมรรถนะ

4)ศักยภาพเพื่อนา
การปรับเปลี่ยน
(Change
Leadership)
คาจากัดความ:
ความสามารถ
ในการกระตุ้น
หรือผลักดัน
หน่วยงานไปสู่
การปรับเปลี่ยน
ที่เป็นประโยชน์
รวมถึง
การสื่อสาร
ให้ผู้อื่นรับรู้
เข้าใจ และ
ดาเนินการให้
การปรับเปลี่ยน
นั้นเกิดขึ้นจริง

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : เห็นความจาเป็นของการปรับเปลี่ยน
 เห็นความจาเป็นของการปรับเปลี่ยน และปรับ
พฤติกรรมหรือแผนการทางานให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
 เข้าใจและยอมรับถึงความจาเป็นของการ
ปรับเปลี่ยน และเรียนรู้เพื่อให้สามารถปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงนั้นได้
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสามารถทา
ให้ผู้อื่นเข้าใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น
 ช่วยเหลือให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความจาเป็นและ
ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงนั้น
 สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนองค์กร
พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการและมีส่วนร่วมในการ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และกระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสาคัญของการ
ปรับเปลี่ยน
 กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสาคัญ
ของการปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความร่วมแรง
ร่วมใจ
 เปรียบเทียบให้เห็นว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันกับ
สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปนั้นแตกต่างกันใน
สาระสาคัญอย่างไร
 สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ยังไม่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และวางแผนที่ดี
เพื่อรับการปรับเปลี่ยนในองค์กร
 วางแผนอย่างเป็นระบบและชี้ให้เห็นประโยชน์
ของการปรับเปลี่ยน
 เตรียมแผน และติดตามการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และผลักดันให้
เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ
 ผลักดันให้การปรับเปลี่ยนสามารถดาเนินไปได้
อย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จ
 สร้างขวัญกาลังใจ และความเชื่อมั่นในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้
0 คะแนน

จาเป็นต้อง
ได้รับการ
พัฒนา
อย่างยิ่ง
๑ คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้น้อย
กว่าครึ่ง)
๒ คะแนน

อยู่ในระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๓ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๔ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ดีเยี่ยม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด)
๕ คะแนน













๕
สมรรถนะ

5) การควบคุม
ตนเอง (Self
Control)
คาจากัดความ:
ความสามารถ
ในการควบคุม
อารมณ์ และ
พฤติกรรมใน
สถานการณ์ที่
อาจจะถูกยั่วยุ
หรือเผชิญหน้า
กับความไม่เป็น
มิตร หรือต้อง
ทางานภายใต้
สภาวะกดดัน
รวมถึง
ความอดทน
อดกลั้นเมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ที่
ก่อความเครียด
อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมใน
ทุกสถานการณ์
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และควบคุม
อารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
 รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและควบคุมได้อย่าง
เหมาะสม โดยอาจหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ที่เสี่ยง
ต่อการเกิดความรุนแรงขึ้น หรืออาจเปลี่ยนหัวข้อ
สนทนา หรือหยุดพักชั่วคราวเพื่อสงบสติอารมณ์
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถใช้
ถ้อยทีวาจา หรือปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างสงบ แม้ว่าจะ
อยู่ในภาวะที่ถูกยั่วยุ
 รู้สึกได้ถึงความรุนแรงทางอารมณ์ในระหว่างการ
สนทนา หรือการปฏิบัติงาน เช่น ความโกรธ ความ
ผิดหวัง หรือความกดดัน แต่ไม่แสดงออกแม้จะถูก
ยั่วยุ โดยยังคงสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้อย่าง
สงบ
 สามารถเลือกใช้วิธีการแสดงออกที่เหมาะสมเพื่อ
ไม่ให้เกิดผลในเชิงลบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และจัดการ
ความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลที่อาจเกิดขึ้น
จากภาวะกดดันทางอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ประยุกต์ใช้วิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนล่วงหน้า
เพื่อจัดการกับความเครียดและความกดดันทาง
อารมณ์ที่คาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้น
 บริหารจัดการอารมณ์ของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อลดความเครียดของตนหรือ
ผู้ร่วมงาน
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเอาชนะ
อารมณ์ด้วยความเข้าใจ
 ระงับอารมณ์รุนแรง ด้วยการพยายามทาความ
เข้าใจและแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหารวมทัง้ บริบท
และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ
 ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากก็ยังสามารถควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ รวมถึงทาให้คนอื่นๆมี
อารมณ์ที่สงบลงได้

ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้
0 คะแนน

จาเป็นต้อง
ได้รับการ
พัฒนา
อย่างยิ่ง
๑ คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้น้อย
กว่าครึ่ง)
๒ คะแนน

อยู่ในระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๓ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๔ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ดีเยี่ยม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด)
๕ คะแนน













สมรรถนะ

6) การสอนงาน
และการ
มอบหมายงาน
(Coaching and
Empowering
Others)
คาจากัดความ:
ความตั้งใจที่
จะส่งเสริม
การเรียนรู้หรือ
การพัฒนาผู้อื่น
ในระยะยาวจนถึง
ระดับที่เชื่อมั่น
ว่าจะสามารถ
มอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ให้ผู้นั้นมีอิสระที่
จะตัดสินใจ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
ของตนได้

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : สอนงานหรือให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติงาน
 สอนงานด้วยการให้คาแนะนาอย่างละเอียด หรือ
ด้วยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน
 ชี้แนะแหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัพยากรอื่นๆเพื่อใช้
ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และตั้งใจพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพ
 สามารถให้คาปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
หรือส่งเสริมข้อดีและปรับปรุงข้อด้อยให้ลดลง
 ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพเพื่อ
สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และวางแผน
เพื่อให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถ
ในการทางาน
 วางแผนในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว
 มอบหมายงานที่เหมาะสม รวมทั้งให้โอกาส
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะได้รับการฝึกอบรม หรือ
พัฒนาอย่างสม่าเสมอเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับ
ตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบางเรื่องเพื่อให้มี
โอกาสริเริ่มสิ่งใหม่ๆหรือบริหารจัดการด้วยตนเอง
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสามารถ
ช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
 สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เป็นปัจจัย
ขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา
 สามารถเข้าใจถึงสาเหตุแห่งพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคล เพื่อนามาเป็นปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาได้
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และทาให้
ส่วนราชการมีระบบการสอนงานและการมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 สร้าง และสนับสนุนให้มีการสอนงานและมีการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ
ในส่วนราชการ
 สร้าง และสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องในส่วนราชการ

ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้
0 คะแนน


๖

จาเป็นต้อง
ได้รับการ
พัฒนา
อย่างยิ่ง
๑ คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้น้อย
กว่าครึ่ง)
๒ คะแนน

อยู่ในระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๓ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๔ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ดีเยี่ยม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด)
๕ คะแนน











