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คูมือคําอธิบายพฤติกรรมบงชี้
สมรรถนะของขาราชการกรมประมง






สิงหาคม พ.ศ. 2554



คําอธิบายประกอบการใชคูมือคําอธิบายพฤติกรรมบงชีส้ มรรถนะของขาราชการกรมประมง
คูมือที่จัดทําขึ้นฉบับนี้มีวัตถุประสงคสําหรับใชประกอบในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (การ
ประเมินสมรรถนะ) ของขาราชการกรมประมง เปนคําอธิบายเพิ่มเติมของพจนานุกรมสมรรถนะของ ก.พ. ที่กรม
ประมงประกาศใชเปนมาตรฐานในการพิจารณาประเมินสมรรถนะของขาราชการในสังกัด
ในการนําไปใชประกอบกับคําอธิบายรายละเอียดสมรรถนะของ ก.พ. คูมือฉบับนี้จะชวยอธิบายพฤติกรรม
บงชี้เพิ่มเติมของทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะในแตละระดับที่กรมประมงกําหนด จะชวยใหการประเมิน
สมรรถนะเปนมาตรฐาน และมีความชัดเจน ชวยใหทั้งผูประเมินและผูถูกประเมินมีความเขาใจตรงกันมากขึ้น
อยางไรก็ตาม เพื่อใหไดผลอยางต็มที่ หนวยงานระดับกอง/สํานัก ควรจัดทําคําอธิบายพฤติกรรมบงชี้เพิ่มเติมจาก
คูมือเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของการปฏิบัติงาน ที่อาจแตกตางกันในแตละสํานัก/กอง ประเภทของตําแหนง
และลักษณะงาน เชน นักวิชาการประมงที่ปฏิบัติงานอยูที่กลุมวิชาการสวนกลาง อาจมีลักษณะพฤติกรรมสําหรับ
สมรรถนะแตละดานที่แตกตางจากนักวิชาการประมงที่ปฏิบัติงานตามศูนยวิจัยและพัฒนาการประมง
หรือ
เจาหนาที่ธุรการของ กกจ. จะมีลักษณะการปฏิบัติงานแตกตางจากเจาหนาที่ธุรการที่ปฏิบัติงานอยูที่ สจป. ซึ่งจะ
สงผลใหลักษณะพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะแตกตางกนแมจะเปนสมรรถนะเดียวกัน ระดับเดียวกัน
เมื่อไดลักษณะพฤติกรรมบงชี้ที่เหมาะสมกับขาราชการแตละตําแหนง และลักษณะงานที่ปฏิบัติแลว
ผูบังคับบัญชาที่ทําหนาที่ประเมิน และขาราชการที่ถูกประเมินควรศึกษาและทําความเขาใจลักษณะพฤติกรรมบงชี้
ในแตละสมรรถนะที่เกี่ยวของ โดยในชวงตนรอบการประเมินผูบังคับบัญชาที่เปนผูประเมิน และผูที่ถูกประเมินทํา
ความตกลงรวมกันวา พฤติกรรมที่คาดหวังสําหรับการประเมินควรเปนเชนใด โดยอาจทําเปนตัวชี้วัด หรือทําเปน
รายการพฤติกรรมสําหรับแตละระดับของสมรรถนะที่จะมีการประเมิน
ระหวางรอบการประเมิน
ผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการตรวจสอบ แนะนําแนวทางการแกไขปรับปรุง
พฤติกรรมที่เหมาะสมของผูถูกประเมิน เพื่อใหผูถูกประเมินมีการแสดงพฤติกรรมตามที่คาดหวังที่กําหนดไวในแต
ละสมรรถนะที่มีการประเมิน ทั้งผูบังคับบัญชา และผูถูกประเมินควรมีการบันทึกหลักฐานการแสดงพฤติกรรมตาม
สมรรถนะแตละดาน เพื่อใชประกอบในการคะแนนการประเมิน
เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ผูถูกประเมินทําการประเมินสมรรถนะตนเอง และผูบังคับบัญชาใหคะแนนการ
ประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมินที่ทําความตกลงกันไวในชวงตนรอบการประเมิน โดยพิจารณาเกณฑ
การใหคะแนนจากแนวทางการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ที่ปรากฏในแบบฟอรม 3 ( แบบประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ) ประกอบกับการแสดงพฤติกรรมคาดหวังที่ทําความตกลงรวมกันไว
(เชน แสดงไดทุกรายการครบถวนอยางสม่ําเสมอ ไดคะแนนประเมินสมรรถนะ = 5 หากแสดงไดสม่ําเสมอเพียง 3
จาก 5 รายการ ไดคะแนนประเมินที่ 3 คะแนน เปนตน) หรือพิจารณาหลักฐานตามที่กําหนดในตัวชี้วัดพฤติกรรม
ที่ตกลงกันไวในตนรอบการประเมิน
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กรมประมง
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
(1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการประมง กฎหมายวาดวยสิทธิการประมงในเขต ประมงไทย
กฎหมายวาดวยการจัดระเบียบกิจการแพปลา กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ
(2) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ การผลิต การขยายพันธุ
สัตวน้ํา ปลาสวยงาม พรรณไมน้ํา อาหารสัตวน้ํา สุขภาพสัตวน้ํา เครื่องมือประมง และวิชาการดานอื่นที่เกี่ยวของ
รวมทั้งกําหนดและรับรองมาตรฐานแหลงเพาะเลี้ยงและแหลงผลิตใหมีคุณภาพและถูกสุขอนามัย
(3) ศึกษา คนควา วิจัย รวมทั้งการสํารวจและวิจัยแหลงทําการประมงทั้งในและนอกนานน้ําไทยเพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณและบริหารจัดการการใชประโยชนของทรัพยากรสัตวน้ํา
(4) กําหนดมาตรการในการทําการประมงและการใชประโยชนจากสัตวน้ํา ควบคุม ปองกัน และ
ปราบปรามการทําการประมงในแหลงน้ําจืดและทะเล การคาสัตวน้ําใหเปนไปตามกฎหมาย
(5) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเก็บรักษา การแปรรูปสัตวน้ํา การวิเคราะหตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําใหไดมาตรฐานและถูกสุขอนามัยและสุขลักษณะ
(6) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีดานการประมง สงเสริมและพัฒนาอาชีพ การ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การทําการประมง การแปรรูปสัตวน้ํา และอาชีพที่เกี่ยวของใหมีความมั่นคงและเปนความสําคัญ
ตอเศรษฐกิจของประเทศแกผูประกอบการ เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ
(7) ดําเนินการเกี่ยวกับการประมงระหวางประเทศในดานวิชาการ สํารวจและวิจัยแหลง ทําการประมง
นอกนานน้ําไทย การลงทุนดานการประมงในตางประเทศและกิจการดานตางประเทศที่เกี่ยวของ
(8) พัฒนาระบบขอมูลดานการประมง จัดระบบการสํารวจ การจัดเก็บและการใชประโยชนขอมูลและบริการ
สารสนเทศแกผูประกอบการ เกษตรกร และผูสนใจทั่วไป
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมประมงหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน
“มุงสูการเปนผูนําทางการประมงอยางยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยูดีมีสุขของประชาชน”
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพสินคาประมงทุกประเภทใหไดรับมาตรฐาน
2. เพิ่มผลผลิตในแหลงเพาะเลี้ยงและแหลงทรัพยากรอื่น
3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา
4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง
5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองคกร
ยุทธศาสตร
1. พัฒนาคุณภาพสินคาประมงใหมีความเปนเลิศและไดมาตรฐานตามเกณฑสากล
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2. เพิ่มผลผลิตสัตวน้ําใหแหลงเพาะเลี้ยงและทุกแหลงทรัพยากรและสรางความเขมแข็งใหแกผูมีสวนได
สวนเสีย
3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําใหมีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย
4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีดานการประมงทุกสาขา
5. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรใหเปนผูนําทางการประมงในภูมิภาค
โครงสรางกรมประมง
อัตรากําลังประกอบดวย
ขาราชการ จํานวน 2,711 คน
ลูกจางประจํา จํานวน 1,634 คน
พนักงานราชการ จํานวน 3,359 คน
สมรรถนะของหนวยงาน 3 ประเภท รวม 25 สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achivement Motivation)
2. บริการที่ดี (Service Mind)
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)
5. การทํางานเปนทีม (Teamwork)
สมรรถนะทางการบริหาร
1. สภาวะผูนํา (Leadership)
2. วิสัยทัศน (Visioning)
3. การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation)
4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)
5. การควบคุมตนเอง (Self Control)
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowerment Others)
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)
2. การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking)
3. การสั่งการตามอํานาจหนาที่ (Holding People Accountability)
4. การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking)
5. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
6. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน (Concern for Order)
7. การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
8. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)
9. ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility)
10. การใสใจและพัฒนาผูอื่น (Caring Others)
11. การสรางสัมพันธภาพ (Relationship Building)
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12. ความเขาใจผูอื่น ((Interpersonal Understanding)
13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)
14. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality)
ขอแนะนําการใชคูมือคําอธิบายพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะขาราชการกรมประมงในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
1. กําหนดสมรรถนะที่จะใชในการประเมิน (ตามหลักเกณฑของกรมประมง)
2. กําหนดระดับสมรรถนะใหสอดคลองกับผูที่จะถูกประเมิน (ตามหลักเกณฑของกรมประมง)
3. เลือกพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะสําหรับสมรรถนะ และระดับที่ตองการ ทั้งนี้เอกสารฉบับนี้เพียง
เสนอแนะแนวทาง และตัวอยางในการกําหนดพฤติกรรมบงชี้ตามสมรรถนะ หนวยงานและ/หรือผูบังคับบัญชาควร
พิจารณาปรับแตงการกําหนดพฤติกรรมบงชี้ ใหสอดคลองกับบริบทของผูถูกประเมิน (ตําแหนง ระดับ หนวยงาน
หนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ )
4. ในชวงตนรอบการประเมิน ในสวนของการประเมินสมรรถนะ ผูบังคับบัญชาทําความตกลงรวมกับผู
ถูกประเมิน โดยระบุสมรรถนะ ระดับ และพฤติกรรมที่คาดหวังในการประเมิน กําหนดหลักฐาน (หรือตัวชี้วัด) ที่
จะใชประกอบในการประเมินสมรรถนะโดยอาศัยพฤติกรรมบงชี้ประกอบ เพื่อยืนยันการบรรลุสมรรถนะ และ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง เชน ความถี่ในการแสดงพฤติกรรมที่ตองการใหเห็น การสอบถามความคิดเห็นจาก
ลูกคา เพื่อนรวมงาน การใชสมุดบันทึกการทํางาน การจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ เพื่อใหผู
ถูกประเมินทราบลวงหนาวาผูบังคับบัญชาจะดําเนินการประเมินสมรรถนะอยางไร
5. ดําเนินการประเมินสมรรถนะตามขอตกลงที่ทํารวมกัน การใหคะแนนเมื่อสิ้นรอบการประเมินตองอยู
บนพื้นฐานของหลักฐานตามที่ตกลงรวมกันไว
6. กรณีผูถูกประเมินไมสามารถแสดงสมรรถนะไดตามระดับที่คาดหวัง (เชน ไดคะแนนการประเมิน
สมรรถนะตัวใดตัวหนึ่งต่ํากวา 5 คะแนน ผูประเมินควรสนอแนะแนวทางสําหรับการปรับปรุงสมรรถนะของผูถูก
ประเมินไวใน แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)

5

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achivement Motivation) CC-1
2. บริการที่ดี (Service Mind) CC-2
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) CC-3
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) CC-4
5. การทํางานเปนทีม (Teamwork) CC-5
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ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะหลัก
ชื่อสมรรถนะ: การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)

รหัส: CC-1
ตําแหนงประเภท: ทุกประเภท
สายงาน: ทุกสายงาน

คําจํากัดความ ความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑ
วัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจ
ไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน
ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ
ลักษณะพฤติกรรม
1 แสดงความพยายามในการ • พยายามทํางานในหนาที่ใหถูกตอง
ทํางานใหดี
• พยายามปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
• มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน
• แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีขึ้น
• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความ
สูญเปลา หรือหยอนประสิทธิภาพในงาน
2

พฤติกรรมบงชี้ประกอบ
- รู, เขาใจ และสามารถอธิบายถึงแผนงาน, เปาหมาย และตัวชี้วัดผลงานตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เชน การจัดทําคําอธิบายประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการรายบุคคล (PM Template)
- รูและเขาใจขั้นตอน, วิธีปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนด เชน จัดทําแผนปฏิบัติงานรายเดือนของแตละงานรายบุคคล
- เปดกวางที่จะรับฟงขอมูลปอนกลับจากผูรวมงานในผลการปฏิบัติที่ผานมา
ในการประชุม การพบปะ การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น เชน การประชุม
หนวยงานประจําเดือน ฯลฯ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 • กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทํางานเพื่อให - เสาะหาแหลงขอมูลเพื่อเลือกวิธีปฏิบัติที่จะทําใหงานทั้งของตนเองและ
และสามารถทํางานไดตาม ไดผลงานที่ดี
ทีมงานบรรลุผล เชน จากแหลงขอมูลสารสนเทศ (Internet) ระเบียบพัสดุ
เปาหมายที่วางไว
• ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียง
กฎหมายประมง เอกสารวิชาการ เอกสารอางอิงระเบียบหรือกฎหมายตางๆ
กับเกณฑมาตรฐาน
และขอมูลจากผูมีประสบการณ หัวหนาฯลฯ
• ทํางานไดตามเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนด หรือ - ติดตามและรายงานความคืบหนาในการดําเนินงานใหทั้ง ผูรวมปฏิบัติงาน
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ
และผูบังคับบัญชาทราบทุกๆ เดือนหรือตามสภาวะเรงดวน โดยการประชุม
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• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความ
ถูกตอง เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ

3

4

พบปะ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น เชน การประชุมหนวยงานประจําเดือน ฯลฯ
หรือโดยการจัดทํารายงานความกาวหนาของผูปฏิบัติงาน
- ใหคําปรึกษาและแนะนําแก ผูรวมปฏิบัติงานในการแกไขปญหาอุปสรรค
เบื้องตน โดยการสอนงาน หรือการแนะนําแนวทางการปฏิบัติที่ใกลเคียงไป
ประยุกตใช
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 • ปรับปรุงวิธีการที่ทําใหทํางานไดดีขึ้น เร็วขึ้น มี
- ตรวจสอบและวิเคราะหความคืบหนาในการดําเนินงานของหนวยงานทุกๆ
และสามารถทํางานได
คุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทําให
เดือนหรือตามสภาวะเรงดวน เชน จัดทําแบบติดตามรายงานความกาวหนา
ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
ผูรับบริการพึงพอใจมากขึ้น
ที่ไดดําเนินการไดตามเปาหมาย การรายงานอุปสรรคและวิธีการแกไข
• เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมที่คาดวาจะ - จัดทํามาตรการการปรับปรุง, แกไข และปองกัน เพื่อใหมั่นใจไดวาการ
มากยิ่งขึ้น
ทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดําเนินงานสอดคลองกับแผนดําเนินการ และเปาหมายของหนวยงาน เชน มี
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของงาน/โครงการ (Risk management) ที่
รับผิดชอบ
- สอน/แนะนําใหผูรวมปฏิบัติงานรู และเขาใจถึงหลักการและเทคนิคในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ เชน การจัดทําคูมือ, การจัดการความรู, การ
ฝกอบรม (Training), การสอนงาน (Coaching), การสรางเครือขายในกลุม
งานที่เกี่ยวของ (Networking)
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 • กําหนดเปาหมายที่ทาทาย และเปนไปไดยาก เพื่อให - พิจารณาทบทวนการจัดทําแผนดําเนินงาน, เปาหมายและตัวชี้วัดของ
หนวยงานตางๆใหสัมพันธ/เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของ
และสามารถพัฒนาวิธีการ ไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด
ทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่ • พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อใหไดผลงาน หนวยงานหรือกรมประมง เชน การติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอ
การปฏิบัติงานในเชิงนโยบาย,กฎหมาย,เศรษฐกิจและสังคม, สภาวะการ
โดดเดน และแตกตางอยาง ที่โดดเดน หรือแตกตางไมเคยมีผูใดทําไดมากอน
แขงขันระหวางประเทศ ตัวอยางเชน นโยบายของรัฐบาล หรือ
ที่ไมเคยมีใครทําไดมากอน
สภาพแวดลอมหรืออุทกภัย Climate Change เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการผลิต
สัตวน้ํา, การวิเคราะหระเบียบ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน,
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานพรอมกับรายงานผล,
ปญหา/อุปสรรค เชน การรายงานผล ปญหาอุปสรรคตอผูบังคับบัญชา, การ
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แสดงสมรรถนะระดับที่ 4
และสามารถตัดสินใจได
แมจะมีความเสี่ยง เพื่อให
องคกรบรรลุเปาหมาย

ประเมินตนเอง
- จัดทํามาตรการปรับปรุงหรือพัฒนาแนวทาง/วิธีปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งๆขึ้นอยางตอเนื่อง เชน การเปรียบเทียบผลกระทบกอน
และหลังดําเนินการ, การวิเคราะห GAP, การจัดทําขอเสนอบริหาร
(Management review)
- พิจารณาทบทวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน/กรมใหสมั พันธ/
• ตัดสินใจได โดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยาง
ชัดเจน และดําเนินการ เพื่อใหภาครัฐและประชาชนได เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของจังหวัด/กรม/กระทรวงฯ เชน การประชุมทบทวน
ปรับเปลี่ยนแผนงานตามนโยบายรัฐบาล, ตามสถานการณฉุกเฉินในประเทศ
ประโยชนสูงสุด
หรือตางประเทศ เปนตน
• บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร
- สงเสริมในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางดานการจัดทําแผนกลยุทธ
เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจของหนวยงาน
และการนําไปปฏิบัติ, การคิดวิเคราะห, การกําหนดตัวชี้วัดผลงานเพื่อ
ตามที่วางแผนไว
สนับสนุนการมุงผลสัมฤทธิ์ เชน การสนับสนุนบุคลากรเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาการบริหารระดับสูง (กพ), การสนับสนุนโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรที่จะพัฒนาบุคลากรของกรมตางๆ
- สนับสนุนใหมีจัดประชุม ชี้แจง หรือแถลงผลการดําเนินของหนวยงานแก
บุคลากรในทุกระดับ (ฝาย,กอง, จังหวัด, ภาค, กรม) รวมทัง้ รายงาน
ผลคืบหนาการดําเนินงานของหนวยงานแกจังหวัด , กรม, กระทรวงฯ

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะหลัก
ชื่อสมรรถนะ :บริการที่ดี (Service Mind)

รหัส: CC-2
ตําแหนงประเภท: ทุกประเภท
สายงาน: ทุกสายงาน

คําจํากัดความ ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอประชาชนขาราชการ หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ
ลักษณะพฤติกรรม
1 แสดงความเต็มใจในการ • ใหการบริการที่เปนมิตร สุภาพ
ใหบริการ
• ใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอง ชัดเจนแกผูรับบริการ
• แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง
หรือขั้นตอนงานตางๆ ที่ใหบริการอยู
• ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการที่ตอเนื่อง และ
รวดเร็ว
2

แสดงสมรรถนะระดับที่ • รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่
1 และสามารถใหบริการ เกิดขึ้นแกผูรับบริการอยางรวดเร็วไมบายเบี่ยง ไมแกตัว
ที่ผูรับบริการตองการได หรือปดภาระ
• ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของ
ใดๆ ในการใหบริการไปพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น

3

แสดงสมรรถนะระดับที่
2 และใหบริการที่เกิน
ความคาดหวังในระดับ
ทั่วไป แมตองใชเวลา
หรือความพยายามอยาง
มาก

• ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพื่อชวยแกปญหาใหแก
ผูรับบริการ
• ใหขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับงานที่กําลังใหบริการอยู
ซึ่งเปนประโยชนแกผูรับบริการแมวาผูรับบริการจะไมได
ถามถึง หรือไมทราบมากอน
• นําเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบริการจะไดรับ
ประโยชนสูงสุด

พฤติกรรมบงชี้ประกอบ
- แตงกายสุภาพเรียบรอย/เหมาะสมกับกาลเทศะ ยิ้มแยม ทักทาย พูดคุย
- สอบถาม ความตองการ หรือความคาดหวังจากผูมารับบริการ กอนที่ผูมา
รับบริการจะทักทายหรือรองขอกอน
- สามารถชี้แจงในเบื้องตน (ที่มาและขั้นตอนการดําเนินงานพอสังเขป) ถึง
ประเภท/ลักษณะหรือขอบเขตการใหบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติของ
หนวยงาน และเวลาที่ใช ดวยน้ําเสียง, กริยา, ทาทางที่สุภาพชวนฟง เชน
อธิบายเบื้องตนเกี่ยวกับระเบียบกรมประมงวาดวยการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร การขอซื้อพันธุสัตวน้ํา การเคลื่อนยายสัตวน้ํา ฯลฯ
- รับฟงขอรองเรียน, ขอเสนอแนะในการใหบริการจากผูมีสวนไดสวนเสีย
- ประมวลผล วิเคราะหผล และสรุปผลเพื่อแกไขขอรองเรียน ขอเสนอแนะ
ที่เปนปญหาเฉพาะหนา
- ชี้แจงเหตุผลและความจําเปนที่ตองดําเนินการในเรื่องอื่นๆ ได
- ชี้แจงระเบียบ/กฎเกณฑที่หนวยงานมีความเกี่ยวของ ที่เกี่ยวของกับการ
ใหบริการ เชน ระเบียบวิธีดําเนินการของกรมประมง, ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ, สารบรรณ, และขั้นตอนการใหบริการ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการชวยเหลือผูประสบภัย
- ปรับปรุง/พัฒนาวิธีการ/ขั้นตอนในการใหบริการใหมีความเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพที่สุด
- สามารถใหการชวยเหลือ แนะนําแกผูมีสวนไดสวนเสียกรณีเรื่องที่จะมา
ขอรับบริการนั้นไมไดอยูภายใตขอบเขตการใหบริการของหนวยงาน/กรม
โดยบงบอกถึงบุคคล/กลุม บุคคล/หนวยงานที่สามารถใหบริการสิ่งที่
ตองการ/คาดหวังได
- สอน แนะนําทีมงานเพื่อพัฒนาเทคนิคการพูด, การทักทายในการสราง
ความคุนเคย และความนาเชื่อถือไววางใจจากผูมีสวนได สวนเสีย
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- ติดตามและประเมินผลสํารวจความพึงพอใจในการรับบริการจากผูมีสวน
ไดสวนเสีย พรอมหามาตรการ วิธีการปรับปรุง, แกไขหรือพัฒนาระดับ
ความพึงพอใจ
- พัฒนารูปแบบการใหบริการหรือเทคนิคใหมๆ เชน การใหบริการผาน
ระบบสารสนเทศ การใหคําแนะนําการเพาะเลี้ยงและดูแลสัตวน้ํา ฯลฯ
เพื่อใหผูมารับบริการเกิดความสะดวก ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
- เปนผูสามารถกระตุน หรือคอยผลักดันทีมงานใหมีบริการที่ดี
แสดงสมรรถนะระดับที่ • คิดถึงผลประโยชนของผูรับบริการในระยะยาว และพรอม - ติดตามและประเมินภาพรวมในการใหบริการของหนวยงาน/จังหวัด/กรม
4 และสามารถใหบริการ ที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการใหบริการเพื่อประโยชนสูงสุด เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ, กระบวนการ รวมถึงระยะเวลาที่ใหบริการ
ที่เปนประโยชนอยาง
ของผูรับบริการ
- สนับสนุนและสงเสริมในการปรับปรุงภาพลักษณ, ภูมิสถาปตย ทั้งในและ
แทจริงและยั่งยืนใหกับ • เปนที่ปรึกษาที่มีสวนชวยในการตัดสินใจที่ผูรับบริการ
นอกบริเวณสํานักงานที่ใหบริการโดยคํานึงถึงความรมรื่น , สะอาด,
ผูรับบริการ
ไววางใจ
สะดวก, สบาย, ปลอดภัย แกผูมาใชบริการตลอดจนอุปกรณ/เครื่องมือ/
เทคโนโลยีที่ใช
• สามารถใหความเห็นที่แตกตางจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่
ผูรับบริการตองการใหสอดคลองกับความจําเปนปญหา
- สนับสนุนและสงเสริมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
โอกาสเพื่อเปนประโยชนอยางแทจริงของผูรับบริการ
การใหบริการที่ดี
แสดงสมรรถนะระดับที่
3 และสามารถเขาใจ
และใหบริการที่ตรงตาม
ความตองการที่แทจริง
ของผูรับบริการได

• เขาใจ หรือพยายามทําความเขาใจดวยวิธีการตางๆ เพื่อ
ใหบริการไดตรงตามความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ
• ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูรับบริการ เพื่อ
ตอบสนองความจําเปนหรือความตองการที่แทจริงของ
ผูรับบริการ

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะหลัก
ชื่อสมรรถนะ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(Expertise)

รหัส: CC-3
ตําแหนงประเภท: ทุกประเภท
สายงาน: ทุกสายงาน

คําจํากัดความ ขวนขวายในการศึกษาเรียนรู หาขอมูลและประสพการณจากแหลงตางๆที่เอื้อประโยชนตอการปฎิบัติงานเพื่อปรับปรุง พัฒนางานที่ไดรับมอบหมายใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสามารถถายทอดหรือสอนแนะองคความรูในวิชาชีพนั้นแกผูอื่นได
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ระดับ
รายละเอียดสมรรถนะ
1 แสดงความสนใจและติดตาม
ความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพ
ของตนที่เกี่ยวของ

2

3

ลักษณะพฤติกรรม
• ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใ หมๆ ใน
สาขาอาชีพของตน
• พัฒนาความรูความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้น
• ติดตามเทคโนโลยี และความรูใ หมๆ อยูเสมอดวยการ
สืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติ
ราชการ
• รอบรูในเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของ
ตน หรือที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่
ราชการของตน
• รับรูถึงแนวโนมวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวของกับงาน
ของตน อยางตอเนื่อง

พฤติกรรมบงชี้ประกอบ
- สอบถามหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการปฎิบัติงานที่รับผิดชอบ
จากผูรวมงานเสมอๆ
- สามารถอธิบายขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอน วิธี
ปฎิบัติงานและดําเนินการไดถูกตอง
- เสาะหาขอมูลที่เกี่ยวกับความรูในงานจากแหลงขอมูลอื่นเชนคูมือ
ปฎิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบของกรมประมง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1
- ศึกษาหาความรูและติดตามขาวสารทางวิชาการหรือเทคโนโลยี
และมีความรูในวิชาการ
ใหมๆที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบจากแหลงขอมูลทางวิชาการ ชมรม/
และเทคโนโลยีใหม ๆ ใน
สมาคมวิชาชีพ หรือเว็บไซตเกี่ยวกับงานในวิชาชีพ
- สามารถตอบขอซักถามเกี่ยวกับหลักการและแนวปฎิบัติในงานที่
สาขาอาชีพของตน
รับผิดชอบ
- เสนอแนะเบื้องตนเพื่อการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ปฎิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 • สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มา
- แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ เทคนิค หรือวิธีการปฎิบัติใน
และสามารถนําความรู
ประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได 
งานวิชาชีพที่รับผิดชอบกับสมาชิก ชมรม สมาคมวิชาชีพ อาทิ การ
วิทยาการ หรือเทคโนโลยี • สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหมมา เขารวมประชุม อบรม สัมมนากลุมยอย
ใหมๆ ที่ไดมาปรับใชกับการ ใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได
- เสนอแนะในการนําแนวคิด การปฎิบัติ เครื่องมือหรือเทคโนโลยี
ทํางาน
สมัยใหมมาใชเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานที่
รับผิดชอบหรือของหนวยงาน
- ตอบขอซักถามแกผูอื่นทั้งในงานที่ตนรับผิดชอบรวมทั้งกระบวนงาน
ที่เกี่ยวของทั้งกอนและหลังกระบวนงานของตน

12
4

5

- สามารถวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในงานที่
รับผิดชอบ
- จัดทําแนวทางหรือยุทธศาสตรแกไข ปองกัน จุดออน อุปสรรค
ขางตน รวมทั้งหาแนวทางในการสรางโอกาสแกหนวยงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนมาตราการแกไขปญหาที่เกิด
ซ้ําๆ
- สอน ถายทอดองคความรูในงานของตนทั้งดานเทคนิคหรือวิชาชีพ
และดานบริหารโดยผานสื่ออิเลคทรอนิคสหรือกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 • สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ - จัดทํา พัฒนา และนําเสนอวิสัยทัศนของกรมแกผูบริหารระดับสูง
และสนับสนุนการทํางาน
ในองคกร ดวยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณที่เอื้อ ของกระทรวงเกษตรฯ และชี้แนะแนวทางการจัดทํา พัฒนา หรือ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร แผนดําเนินการ ตัวชี้วัดผลงานใหสอดคลอง
ของคนในองคกรที่เนนความ ตอการพัฒนา
กับของกรมประมง จังหวัด กระทรวงเกษตรฯ
เชี่ยวชาญในวิทยาการดาน • บริหารจัดการใหสวนราชการนําเทคโนโลยี ความรู หรือ
วิทยาการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการในงานอยาง - กระตุน สนับสนุนใหมีมาตราการ จูงใจใหบุคลากรทุกระดับหมั่น
ตางๆ
ขวนขวายในการเรียนรู หาขอมูลเพื่อเพิ่มพูนความรูในวิชาชีพ รวมทั้ง
ตอเนื่อง
อาสาที่จะปฎิบัติงานอื่นนอกหนาที่รับผิดชอบ หรือนอกเหนือจากที่
ไดรับมอบหมายเพื่อเพิ่มพูนประสบการณในงานวิชาชีพ
- สงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพในความรูทางวิชาชีพแกบุคลากรทุก
ระดับ และโนมนาว จูงใจใหมีบรรยากาศขององคก ารแหงการเรียนรู

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3
และศึกษา พัฒนาตนเองให
มีความรู และความ
เชี่ยวชาญในงานมากขึ้น ทั้ง
ในเชิงลึก และเชิงกวางอยาง
ตอเนื่อง

• มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ
และสามารถนําความรูไปปรับใชไดอยางกวางขวาง
• สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสราง
วิสัยทัศน เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
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ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะหลัก
ชื่อสมรรถนะ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม
(Integrity)

รหัส: CC-๔
ตําแหนงประเภท: ทุกประเภท
สายงาน: ทุกสายงาน

คําจํากัดความ การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแหงความ
เปนขาราชการ
ระดับ
รายละเอียดสมรรถนะ
1 มีความซื่อสัตยสุจริต

2

3

ลักษณะพฤติกรรม
• ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ ถูกตองตาม
กฎหมาย และวินัยขาราชการ
• แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต

พฤติกรรมบงชี้ประกอบ
- สามารถระบุไดถึงหลักวินัยขราชการ และจรรยาขาราชการของ
กรมประมงที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
- อธิบายไดถึงวิธีปฎิบัติตนใหสอดคลองกับหลักความชอบธรรมและ
จริยธรรมขางตน
- เขารวมกิจกรรมโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
หนวยงาน/กรมประมง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมี • รักษาคําพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได
- สามารถตอบขอซักถามในหลักและวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับความชอบ
• แสดงใหปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความเปนขาราชการ ธรรมและจริยธรรมของหนวยงาน/กรมประมง
สัจจะเชื่อถือได
- ใหคําปรึกษา เสนอแนะแกผูรวมงานในวิธีปฎิบัติเบื้องตนที่
สอดคลองกับหลักความชอบธรรมและจริยธรรม
- ควบคุมใหผูรวมงานประพฤติปฎิบัติตนใหเปนไปตามวินัย
ขาราชการ และจรรยาขาราชการที่กําหนดขึ้นโดยกรมประมง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ • ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยา
- รายงานสรุปปญหา อุปสรรคในการประพฤติ ปฎิบัติของทีมงาน
ขาราชการไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือผลประโยชน กลารับผิด ผูรวมงานที่ขัดตอหลักความชอบธรรมและจริยธรรม
ยึดมั่นในหลักการ
และรับผิดชอบ
- จัดทําแนวทางแกไข ปองกัน เพื่อลด ขจัด ปญหา/อุปสรรคขางตน
• เสียสละความสุขสวนตน เพื่อใหเกิดประโยชนแกทาง
- กระตุน จูงใจใหผูรวมงานยึดมั่นและปฎิบัติใหเปนไปตามวินัย และ
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ราชการ

จรรยาขาราชการของกรมประมง
- จัดทํา พัฒนา ปรับปรุง มาตราฐานความประพฤติในการปฎิบัติ
ของบุคลากรหรือคานิยมรวมใหสอดคลองกับ วินัย และจรรยา
ขาราชการของกรมประมง
- ติดตามและประเมินผลการนําวินัย และจรรยาขาราชการไปปฎิบัติ
แกบุคลากรทุกระดับ ทุกหนวยงาน
- ใหคําปรึกษา แนะนําถึงเทคนิคหรือวิธีการปฎิบัติตนใหสอดคลอง
กับวินัย และจรรยาขาราชการของกรมประมงตลอดจนจัดทํา
โครงการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของกรมประมง
- สนับสนุนใหมีการจัดทําหลักและแนวปฎิบัติที่เกี่ยวกับความชอบ
ธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติงานของกรมประมง ที่สงผลตอผูมี
สวนไดสวนเสียของกรมฯ
- ถายทอด เผยแพร หลักและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมแกบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งบุคคลและกลุม
บุคคลภายนอกกรมฯ
- โนมนาว แนะนําใหมีการจัดทําโครงการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมแกบุคลากรของกรมฯ
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แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
ธํารงความถูกตอง

• ยืนหยัดเพื่อความถูกตองโดยมุงพิทักษผลประโยชนของทาง
ราชการ แมตกอยูในสถานการณที่อาจยากลําบาก
• กลาตัดสินใจ ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความถูกตอง เปน
ธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจใหแกผูเสียประโยชน

5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
อุทิศตนเพื่อผดุงความยุติธรรม

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม
• ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติ
แมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอความมั่นคงในตําแหนง
หนาที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวิต
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ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะหลัก
ชื่อสมรรถนะ การทํางานเปนทีม (Teamwork)

รหัส: CC-5
ตําแหนงประเภท: ทุกประเภท
สายงาน: ทุกสายงาน

คําจํากัดความ ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่น เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงาน หรือสวนราชการ โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิก ไมจําเปนตองมีฐานะหัวหนาทีม รวมทัง้
ความสามารถในการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับ
รายละเอียดสมรรถนะ
ลักษณะพฤติกรรม
1 ทําหนาที่ของตนในทีมใหสําเร็จ • สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในสวนที่ตนไดรับ
มอบหมาย
• รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงาน
ของตนในทีม
• ใหขอมูล ที่เปนประโยชนตอการทํางานของทีม
2

3

พฤติกรรมบงชี้
- รู เขาใจ และชี้แจงไดถึงเปาหมาย แผนดําเนินงานและตัวชี้วัด
ผลงานของทีมงาน/หนวยงาน
- สามารถตอบขอซักถามจากผูอื่นที่เกี่ยวกับเปาหมาย แผนงาน
ตัวชี้วัดผลงานของทีม/หนวยงาน
- ขจัดขอขัดแยงเบื้องตนที่เกิดขึ้นโดยใหทีมงานยึดมั่นในเปาหมาย
แผนงานและดําเนินการใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
- สอบถามและรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในทีมถึงปญหา
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ • สรางสัมพันธ เขากับผูอื่นในกลุมไดดี
อุปสรรคในการดําเนินงาน
ใหความรวมมือในการทํางาน • ใหความรวมมือกับผูอื่นในทีมดวยดี
- ดําเนินการแกไข ปองกันปญหา อุปสรรคในวิธีปฎิบัติตามขอสรุป
• กลาวถึงเพื่อนรวมงานในเชิงสรางสรรคและแสดงความ
กับเพื่อนรวมทีม
เชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนรวมทีมทั้งตอหนา และลับหลัง หรือมติรวมกันของทีมงาน
- ใหคําปรึกษา แนะนําแกทีมงานเพื่อปองกัน/ระงับปญหาขอขัดแยง
รวมทั้งการใหเกียรติและเคารพในความคิดเห็นของผูรวมงาน
ตลอดจนพฤติกรรมการแสดงออกตอผูรวมงานเพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมาย
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ • รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจากผูอื่น - มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย แผนดําเนินการและตัวชี้วัด
ประสานความรวมมือของ
• ตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกันในทีมจากความคิดเห็นของ ผลงานที่เกี่ยวโยง/สัมพันธกับยุทธศาสตรของกรมประมง
เพื่อนรวมทีม
- สามารถวิเคราะห สรุปปญหา สาเหตุของอุปสรรคในการ
สมาชิกในทีม
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• ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุน
การทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4

5

ดําเนินงานของทีมงาน
- กําหนดมาตราการแกไข ปองกันปญหา อุปสรรคขางตนโดยผาน
กระบวนการระดมสมองจากสมาชิกในทีม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ • ยกยอง และใหกําลังใจเพื่อนรวมทีมอยางจริงใจ
- จัดทํายุทธศาสตร แผนดินการและตัวชี้วัดของหนวยงาน/กรมฯ
สนับสนุนและชวยเหลืองาน
• ใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกเพื่อนรวมทีม แมไมมกี ารรองขอ โดยผานกระบวนการประชุมเชิงปฎิบัติการ
เพื่อนรวมทีมคนอื่นๆ เพื่อให
• รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนรวมทีม เพื่อชวยเหลือกันใน
- ติดตามและประเมินผลความคืบหนาในการดําเนินงานของทีมงาน
งานประสบความสําเร็จ
วาระตางๆใหงานสําเร็จ
เปนระยะๆ
- สอน แนะนําถึงแนวคิด หลักการ และเทคนิคในการทํางานเปนทีม
รวมถึงการจัดหา/จัดทํามาตราการจูงใจการใหบําเน็จรางวัลเปนทีม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ • เสริมสรางความสามัคคีในทีม โดยไมคํานึงความชอบหรือไม - ประเมินภาพรวมของการทํางานเปนทีมของหนวยงาน/กรมฯ
สามารถนําทีมใหปฏิบัติภารกิจ ชอบสวนตน
- ประพฤติ ปฎิบัติตนเปนแบบอยางในการทํางานเปนทีม อาทิ เปด
ใหไดผลสําเร็จ
• คลี่คลาย หรือแกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในทีม
โอกาสรับฟงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของทีมงาน การตัดสินใจนํา
• ประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจ ขอคิดเห็น/เสนอแนะไปปฎิบัติ ตลอดจนสนับสนุนใหจัดทํา
ของสวนราชการใหบรรลุผล
มาตราการจูงใจ การใหบําเน็จรางวัลเปนทีม
- สงเสริมมาตรการในการพัฒนาสมรรถนะการทํางานเปนทีม
บุคลากรทุกระดับ
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สมรรถนะทางการบริหาร
1. สภาวะผูนํา (Leadership) MC-1
2. วิสัยทัศน (Visioning) MC-2
3. การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation) MC-3
4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) MC-4
5. การควบคุมตนเอง (Self Control) MC-5
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowerment Others) MC-6
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ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะทางการบริหาร
ชื่อสมรรถนะ สภาวะผูนํา (Leadership)

รหัส: MC-1
ตําแหนงประเภท: บริหาร อํานวยการ
สายงาน: นักบริหาร ผูอํานวยการ ผูอํานวยการเฉพาะดาน ผูตรวจราชการกรม

คําจํากัดความ ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเปนผูนําของกลุม กําหนดทิศทาง เปาหมาย วิธีการทํางาน ใหทีมปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงคของสวนราชการ
ระดับ
รายละเอียดสมรรถนะ
1 ดําเนินการประชุมไดดี และ
คอยแจงขาวสารความเปนไป
โดยตลอด

2

ลักษณะพฤติกรรม
พฤติกรรมบงชี้ประกอบ
• ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบ วาระ วัตถุประสงค - รูและเขาใจรายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงของ
และเวลาตลอดจนมอบหมายงานใหแกบุคคลในกลุมได
ตนเอง เชน ตําแหนงนักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร รูและเขาใจถึง
• แจงขาวสารใหผูที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบ หนาที่ของตนเองวามีหนาที่ศึกษา คนควาวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ
สัตวน้ํา โดยมีเปาหมายใหผลิตภัณฑมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล
อยูเสมอ แมไมไดถูกกําหนดใหตองกระทํา
• อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูที่เกี่ยวของทราบ
- จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนในการปฏิบัติงานอยาง
เหมาะสม
- รายงานผลการปฏิบัติงาน และสามารถชี้ปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเปนขอมูลในการหาแนวทางแกไขตอไป
- เปนผูนําในการประชุมใหการประชุมเปนไปตามระเบียบ วาระ
วัตถุประสงค และเวลา ตลอดจนมอบหมายงานใหแก บุคคลในกลุม
ได
• สงเสริมและกระทําการเพื่อใหกลุมปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็ม - รวมจัดทําแผนดําเนินงาน เปาหมาย และตัวชี้วัดของหนวยงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1
และเปนผูนําในการทํางานของ ประสิทธิภาพ
เชน เขารวมเปนคณะกรรมการ HR เครือขายของกรมประมง
• กําหนดเปาหมาย ทิศทางที่ชัดเจน จัดกลุมงานและเลือกคน - สนับสนุนทีมงานในการแกไข/ปองกันปญหาโดยผานกระบวนการ
กลุมและใชอํานาจอยาง
ใหเหมาะกับงาน หรือกําหนดวิธีการที่จะทําใหกลุมทํางานไดดี เสนอความคิดเห็นหรือการระดมสมองจากสมาชิก เชน การเขา
ยุติธรรม
ขึ้น
อบรมเชิงปฏิบัติการ HR เครือขายเพื่อจัดทําพฤติกรรมบงชี้
• รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
สมรรถนะของกรมประมงอยางตอเนื่อง
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• สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
• ปฏิบัติตอสมาชิกในทีมดวยความยุติธรรม

3

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2
• เปนที่ปรึกษาและชวยเหลือทีมงาน
และใหการดูแลและชวยเหลือ • ปกปองทีมงาน และชื่อเสียงของสวนราชการ
ทีมงาน
• จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือขอมูลที่สําคัญมาใหทีมงาน

4

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3
และประพฤติตนสมกับเปน
ผูนํา

• กําหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจํากลุมและประพฤติตนอยูใน
กรอบของธรรมเนียมปฏิบัตินั้น
• ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
• ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผูใตบังคับบัญชา

- วิเคราะหสถานการณ/เหตุการณที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงานและมาตรการแกไข/ปองกัน เชน การนําขอมูลที่ไดรับ
จากการสํารวจความพึงพอใจตอกรมประมงมาเปนขอมูลในการ
แกไข ปองกันปรับปรุง และเพื่อสรางความพึงพอใจของบุคลากรตอ
กรมประมง
- สื่อสารใหทีมงานใหไดรับทราบ เขาใจในวิสัยทัศน และยุทธศาสตร
ของหนวยงาน/องคกร เชน ผูอํานวยการจัดการประชุม
ประจําเดือนของหนวยงานเพื่อชี้แจงวิสัยทัศน ยุทธศาสตรของ
หนวยงาน กรมประมง และกระทรวงเกษตรฯ ใหผูใตบังคับบัญชา
ทราบ
- พัฒนาแผนดําเนินการ เปาหมาย และตัวชี้วัดผลงานใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตร เชน การตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของกอง
พัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา เพื่อวางแผนจัดทํา และพัฒนา KPI
ของหนวยงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกรมประมง
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผน เชน การติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของกรมประมง
ทุกๆ 2 เดือน หรือตามสภาวะความเรงดวนของงาน และ
ประเมินผลทุก 6 เดือน
- ระดมความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมเพื่อการจัดทํา ปรับปรุง หรือ
พัฒนายุทธศาสตรใหเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนองคกร เชน ผูเชี่ยวชาญ
เรียกประชุมหนวยงานที่ตนกํากับดูแล เพื่อระดมความคิดเห็น
ขอเสนอแนะตอแผนยุทธศาสตรของกรมประมงที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจของหนวยงาน เพื่อนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตรใหเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนกรมประมง

20

5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4
• สามารถรวมใจคนและสรางแรงบันดาลใจใหทมี งานเกิด
และนําทีมงานใหกาวไปสูพันธ ความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวง
กิจระยะยาวขององคกร
• เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทัศนในการ
สรางกลยุทธเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น

- ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่กําหนดไวในโครงการหรือมาตรการสราง
ขวัญและกําลังใจหรือพันธะสัญญาอื่นใดที่ใหไวกับทีมงาน รวมทั้ง
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เชน ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการตออธิบดีกรมประมง
- สอน แนะนํา และโนมนาวใหทีมงานรับฟง เขาใจ ยอมรับและให
ความรวมมือในโครงการใหมๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กําลังมี
หรือจะมีขึ้นในอนาคต เชน ผูบริหารใหคําปรึกษาแกหนวยงานที่ตน
กํากับดูแล โดยรวมเปนที่ปรึกษาโครงการตางๆ ของกรมประมง
- พิจารณา ทบทวน สรุปผลประเมินปจจัยแวดลอมจากในและนอก
กรมประมงที่จะเปนอุปสรรคตอการบรรลุยุทธศาสตรและวิสัยทัศน
ของกรมประมง รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําในการตัดสินใจใช
ทางเลือกตออุปสรรคที่มีความยุงยากซับซอน
- สงเสริมใหมีความคิดริเริ่ม พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใน
โครงการศึกษาวิจัย ทดลอง เทคโนโลยีที่ใชในการบริหารจัดการ
ประมง ความหลากหลายของสัตวน้ํา การพัฒนาสินคาประมง
ระบบบริหารจัดการองคการ การอนุรักษสัตวน้ําและสิ่งแวดลอม
รวมทั้งคุณภาพชีวิตของเกษตรกรประมงและชุมชนทองถิ่น เชน
อธิบดีมอบหมายผูเชี่ยวชาญ ผูตรวจราชการกรม ผูอํานวยการ
สํานัก/กอง และประมงจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินงานตามโครงการที่ริเริ่มรับผิดชอบทุกตนเดือน
- สนับสนุน สงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพความเปนผูนําแก
บุคลากร ทั้งผูบริหาร และผูที่จะเปนผูนําในอนาคต ตลอดจน
สนับสนุนใหมีการจัดแผนการสืบทอดตําแหนงผูนําองคการในระดับ
ตางๆ เชน การพัฒนาผูบริหารโดยการสงเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร นบก. และนบส. และการจัดทํา career path
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ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะทางการบริหาร
ชื่อสมรรถนะ วิสัยทัศน (Visioning)

รหัส: MC-2
ตําแหนงประเภท: บริหาร อํานวยการ วิชาการ (ทรงคุณวุฒิ)
สายงาน: นักบริหาร ผูอํานวยการ ผูอํานวยการเฉพาะดาน ผูตรวจราชการกรม นักวิชาการประมง
(ทรงคุณวุฒิ)

คําจํากัดความ ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมายการทํางานที่ชัดเจนและความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจเพื่อใหภารกิจบรรลุ
วัตถุประสงค
ระดับ
รายละเอียดสมรรถนะ
1 รูและเขาใจวิสัยทัศนของ
องคกร

2

ลักษณะพฤติกรรม
• รู เขาใจและสามารถอธิบายใหผูอื่นเขาใจไดวางานที่ทําอยู
นั้นเกี่ยวของหรือตอบสนองตอวิสัยทัศนของสวนราชการ
อยางไร

พฤติกรรมบงชี้ประกอบ
- มีความรูและเขาใจถึงวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาตร แผนดําเนินงาน
ขอบเขตงานในหนาที่ ตัวชี้วัดผลงาน รวมถึงสมรรถนะในงานของ
กรมประมงและหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ
- สามารถกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งเกี่ยวกับงานในระดับที่
รับผิดชอบอาทิ ประชาชนผูมารับบริการ, เกษตรกรประมง,
ผูประกอบการดานการประมง เจาหนาที่ทองถิ่น
- มีระบบฐานขอมูลเดิมที่เชื่อถือไดและสามารถนํามาใชในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาแผนดําเนินงานในหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพ เชน สถิติการบริโภคสัตวน้ําของประชาชน
สถานภาพการจับและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ในแตละป
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ • อธิบายใหผูอื่นรูและเขาใจวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน - ชี้แจงใหผูอื่นทราบและเขาใจถึงวิสัยทัศน, พันธะกิจ, ยุทธศาสตร
ของหนวยงานภายใตภาพรวมของสวนราชการได
ชวยทําใหผูอื่นรูและเขาใจ
และเปาหมายของกรมประมง และหนวยงานที่รับผิดชอบ
• แลกเปลี่ยนขอมูลรวมถึงรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเพื่อ
- รับฟงและและเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย อาทิ
วิสัยทัศนขององคกร
ประกอบการกําหนดวิสัยทัศน
ประชาชนผูมารับบริการ, เกษตรกรประมง, เจาหนาที่ หรือผูนํา
ทองถิ่น/ชุมชน รวมทั้งผูรวมงาน เพื่อเปนขอมูลประกอบการ
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3

4

พัฒนาปรับเปลี่ยนแผนดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
- มีระบบการตรวจสอบความรู,ความเขาใจในวิสัยทัศน, พันธะกิจ,
ยุทธศาสตร,เปาหมายของกรมประมง และหนวยงานตามที่ได
ชี้แจง/อธิบาย เชน การติดตามผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และเปาหมายของกรมประมงจากการ
ประชุมตาง ๆ เชน การประชุม Morning brief ของผูบริหารในทุก
อาทิตย
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ • โนมนาวใหสมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือรนที่ - สามารถวิเคราะห เปรียบเทียบขอมูลวิสัยทัศน พันธะกิจ
สรางแรงจูงใจใหผูอื่นเต็มใจที่ จะปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อตอบสนองตอวิสัยทัศน
ยุทธศาสตร และเปาหมายของหนวยงานภายนอกที่ประสพ
• ใหคําปรึกษาแนะนําแกสมาชิกในทีมถึงแนวทางในการทํางาน ผลสําเร็จ/มีชื่อเสียง เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุง/แกไขหนวยงานของ
จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน
โดยยึดถือวิสัยทัศนและเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ
ตนเอง (Benchmarking)
- จัดทําแผนงาน เปาหมาย และตัวชี้วัดผลงานของหนวยงาน โดย
การระดมความคิดเห็นของผูบริหารหนวยงานในสังกัดกรมประมง
- สรางแรงจูงใจผูรวมงานใหปฎิบัติงานโดยยึดถือแผนงาน เปาหมาย
และตัวชี้วัดผลงานของกรมประมง อาทิ การชมเชย การสง
ผูบริหาร/ผูปฏิบัติงานไปดูงานตางประเทศ กรณีที่งานที่รับผิดชอบ
ประสพผลสําเร็จตามวิสัยทัศน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกําหนดนโยบายให
- กําหนดแผนงาน, เปาหมาย และตัวชี้วัดใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
กําหนดนโยบายใหสอดคลอง สอดคลองกับวิสัยทัศนของสวนราชการ
พันธะกิจ และยุทธศาสตรของกรมประมง อาทิ การพัฒนาคุณภาพ
สินคาประมง, การเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา, การเสริมสรางความ
กับวิสัยทัศนของสวนราชการ • ริเริ่มและกําหนดนโยบายใหมๆ เพื่อตอบสนองตอการนํา
วิสัยทัศนไปสูความสําเร็จ
แข็งแกรงแกเกษตรกรประมง และชุมชนทองถิน่ , การบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตวน้ํา
- สรุปผลการดําเนินงานที่รับผิดชอบและรายงานใหผูบังคับบัญชา
ทราบเปนระยะๆ เชน รองอธิบดีสรุปผลการชวยเหลือเกษตรกรผู
ประสบอุทกภัยใหอธิบดีทราบเปนระยะ ๆ
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- ใหคําปรึกษา แนะนําแกผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามแผนที่กําหนดไว
5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
กําหนดวิสัยทัศนของสวน
ราชการใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนระดับประเทศ

• กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทางในการปฏิบัติหนาที่
ของสวนราชการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนซึ่งสอดคลองกับ
วิสัยทัศนระดับประเทศ
• คาดการณไดวาประเทศจะไดรับผลกระทบอยางไรจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะทางการบริหาร
ชื่อสมรรถนะ การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation)

คําจํากัดความ

- กําหนดวิสัยทัศน พันธะกิจ ยุทธศาสตรกรมประมงใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐ เชน โครงการอาหารปลอดภัย
- จัดใหมีการติดตามและประเมินขีดความสามารถทางการแขงขันใน
การบริหารจัดการประมงเทียบกับประเทศตางๆในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งประเมินความอยูดีมีสุขของประชาชน
ตามวิสัยทัศนที่วางไว
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดทํากลยุทธและ
ยุทธศาสตรใหสองคลองกับวิสัยทัศนของกรมประมงและของ
ระดับประเทศ เชน การสงบุคลากรไปอบรมหลักสูตร นบส.
หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวของ

รหัส: MC-3
ตําแหนงประเภท: บริหาร อํานวยการ วิชาการ (ทรงคุณวุฒิ)
สายงาน: นักบริหาร ผูอํานวยการ ผูอํานวยการเฉพาะดาน ผูตรวจราชการกรม นักวิชาการประมง
(ทรงคุณวุฒิ)

ความเขาใจวิสัยทัศนและนโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธของสวนราชการได
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ระดับ
รายละเอียดสมรรถนะ
1 รูและเขาใจนโยบายรวมทั้ง
ภารกิจภาครัฐ วามีความเกี่ยว
โยงกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของหนวยงานอยางไร

2

3

ลักษณะพฤติกรรม
• เขาใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธของภาครัฐและสวน
ราชการ วาสัมพันธ เชื่อมโยงกับภารกิจของหนวยงานที่ตน
ดูแลรับผิดชอบอยางไร
• สามารถวิเคราะหปญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหนวยงาน
ได

พฤติกรรมบงชี้ประกอบ
- คนควา รวบรวมขอมูลพื้นฐานจากแหลงตางๆในหนวยงานเพื่อใช
เปนองคประกอบในการพิจารณาจัดทําแผนปฎิบัติการของหนวยงาน
- ชี้แจงไดถึงหลักการ วิธีปฎิบัติในการจัดทําแผนปฎิบัติการตาม
กรอบหรือแนวทางที่หนวยงานกําหนด
- สามารถจัดทําแผนปฎิบัติการประจําเดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ
ประจําป และตอบขอซักถามของผูอื่นในปญหาเบื้องตนที่เกิดขึ้นจาก
การเตรียมการจัดทําแผนปฎิบัติการ
• ประยุกตใชประสบการณในการกําหนดกลยุทธของหนวยงาน - สามารถวางแผนจัดทําโครงราง หรือโครงสรางของขอมูลที่ตองการ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1
ที่ตนดูแลรับผิดชอบใหสอดคลองกับกลยุทธภาครัฐได
ของหนวยงานเพื่อประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติงานของหนวยงาน
และนําประสบการณมา
- ตรวจสอบความถูกตอง ความนาเชื่อถือของขอมูลที่ใชในการจัดทํา
ประยุกตใชในการกําหนดกล • ใชความรูความเขาใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธให
เหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปได
แผนทั้งจากแหลงขอมูลภายในหนวยงาน ของกรมประมง และจาก
ยุทธได
แหลงอื่นๆ
- จัดทําแผนปฎิบัติการประจํา 6 เดือน หรือ 1 ป ตามกรอบหรือ
แนวทางที่กําหนด พรอมกับใหคําปรึกษา แนะนําแกทีมงานถึง
แหลงขอมูลขางตน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2
• ประยุกตใชทฤษฎี หรือแนวคิดซับซอน ในการคิดและพัฒนา - วางแผนเพื่อการคนควา รวบรวม และตรวจสอบขอมูลทั้งจาก
และนําทฤษฎีหรือแนวคิด
เปาหมายหรือกลยุทธของหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
แหลงขอมูลภายใน และภายนอกหนวยงาน/กรมฯ
ซับซอนมาใชในการกําหนดกล • ประยุกตแนวทางปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จ (Best
- สามารถชี้แจงใหทีมงานไดรับทราบและเขาใจถึงวิสัยทัศน พันธกิจ
ยุทธ
Practice) หรือผลการวิจัยตางๆ มากําหนดแผนงานเชิงกล
ยุทธศาสตร และตัวชี้วัดผลงานของหนวยงาน/กรมฯ เพื่อใหทีมงาน
ยุทธในหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฎิบัติการของหนวยงานในระยะ 13 ป ที่สัมพันธ/เชือ่ มโยงกับของกรมฯ
- สอน แนะนําใหทีมงานมีความรู ความเขาใจในหลัก วิธีการ และ
รูปแบบของการวางแผนปฎิบัติการตามมาตรฐานที่กรมฯกําหนด
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แสดงสมรรถนะระดับที่ 3
และ กําหนดกลยุทธที่
สอดคลองกับสถานการณตาง
ๆ ที่เกิดขึ้น

• ประเมินและสังเคราะหสถานการณ ประเด็น หรือปญหา
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศ หรือของโลก
โดยมองภาพในลักษณะองครวม เพื่อใชในการกําหนด กลยุทธ
ภาครัฐหรือสวนราชการ
• คาดการณสถานการณในอนาคต และกําหนดกลยุทธให
สอดคลองกับสถานการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อใหบรรลุพันธ
กิจของสวนราชการ

5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4
และบูรณาการองคความรูใหม
มาใชในการกําหนดกลยุทธ
ภาครัฐ

• ริเริ่ม สรางสรรค และบูรณาการองคความรูใหมในการ
กําหนดกลยุทธภาครัฐ โดยพิจารณาจากบริบทในภาพรวม
• ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธในการพัฒนาประเทศอยาง
ตอเนื่อง

- รวมจัดทํากลยุทธ หรือยุทธศาสตรในการดําเนินงานของกรมฯใน
ระยะ 3, 5 หรือ 10 ปขางหนา ซึ่งสัมพันธ/เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของ
กรมฯ โดยผานกระบวนการประชุมเชิงปฎิบัติการ พรอมกําหนด
ตัวชี้วัดผลงาน
- ใหคําปรึกษา แนะนําแกทีมงานในการใชเครื่องมือ/เทคนิคตางๆใน
การวางกลยุทธ อาทิ SWOT Analysis เพื่อดูสถานะจุดแข็ง จุดออน
อุปสรรค และ โอกาสของกรมฯ,Competitive Analysis เพื่อ
วิเคราะหเปรียบเทียบสภาวะการแขงขันกับประเทศในแถบภูมิภาค
ทางดานการบริหารจัดการประมง หรือProducts and Services
Portfolio Analysis เพื่อคนหาจุดเดน จุดดอยของผลิตภัณฑสัตวน้ํา
ไทยและการใหบริการทางบริหารจัดการประมงของกรมฯ
- ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่
กําหนดไว
- นําเสนอวิสัยทัศนในระยะ 3, 5 หรือ 10 ปขางหนา พรอมกลยุทธ
การดําเนินงานของกรมประมงเสนอตอผูบริหารระดับสูงของกระทรวง
เกษตรฯ และประเมินภาพรวมของการนํากลยุทธไปปฎิบัติเพื่อ
ปรับเปลี่ยน พัฒนาใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดจนติดตาม และประเมินกลยุทธดานบริหารจัดการประมงของ
ประเทศคูแขงในแถบภูมิภาค
- จูงใจ โนมนาวใหมีการจัดทําตัวชี้วัดผลงานในการดําเนินงานตาม
วิสัยทัศนทั้งในเรื่องการเปนผูนําในการบริหารจัดการประมงในแถบ
ภูมิภาค รวมทั้งความอยูดีมีสุขของเกษตรกรประมง,ชุมชนทองถิ่น
ตลอดจนขาราชการประมง
- สงเสริมเพื่อใหมีการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับสมรรถนะการวางกล
ภาครัฐแกบุคลากรเฉพาะตําแหนงงานที่จําเปนตองมีสมรรถนะดังกลาว
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ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะทางการบริหาร
ชื่อสมรรถนะ ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change
Leadership)

รหัส: MC-4
ตําแหนงประเภท: บริหาร อํานวยการ
สายงาน: นักบริหาร ผูอํานวยการ ผูอํานวยการเฉพาะดาน ผูตรวจราชการกรม นักวิชาการประมง
(ทรงคุณวุฒิ)

คําจํากัดความ ความสามารถในการกระตุน หรือผลักดันหนวยงานไปสูการปรับเปลี่ยนที่เปนประโยชน รวมถึงการสื่อสารใหผูอื่นรับรู เขาใจ และดําเนินการใหการปรับเปลี่ยน
นั้นเกิดขึ้นจริง
ระดับ
รายละเอียดสมรรถนะ
1 เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน

ลักษณะพฤติกรรม
• เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยและปรั
น บ
พฤติกรรมหรือแผนการทํางานใหสอดคลองกับกา
เปลี่ยนแปลงนั้น
• เขาใจและยอมรับถึงความจําเปนของการ
ปรับเปลี่ยนและเรียนรูเพื่อใหสามารถปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงนั้นได
• ชวยเหลือใหผูอื่นเขาใจถึงความจําเปนและ
ประโยชนของการเปลี่ยนแปลงนั้น
• สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยน
องคกร พรอมทั้งเสนอแนะวิธีการและมีสวน
รวมในการปรับเปลี่ยนดังกลาว

2

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
สามารถทําใหผูอื่นเขาใจการ
ปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น

3

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุน • กระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นเห็น
ความสําคัญของการปรับเปลี่ยน เพื่อใหเกิด
และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นเห็น
ความรวมแรงรวมใจ
ความสําคัญของการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมบงชี้ประกอบ
- สามารถชี้แจงไดถึงเปาหมาย แผนงาน ตัวชี้วัดผลงาน ขั้นตอน/วิธีปฎิบัติ
ของงานที่อยูในความรับผิดชอบ
- ระบุปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นไดและอธิบายไดถึงแนวทางแกไขปญหา/
อุปสรรคดังกลาว
- เสนอขอคิดเห็นเบื้องตนเพื่อพัฒนา ปรับปรุงวิธีปฎิบัติหรือรูปแบบการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
- ศึกษา ติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือวิธี
ปฎิบัติงานใหมๆจากหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ
- ริเริ่มใหมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหรือวิธีปฎิบัตงานของตนเอง และ
กระตุน จูงใจใหทีมงานประยุกตการเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้นมาใชในการ
ปฎิบัติงานของทีม
- จัดประชุมอยางสม่ําเสมอเพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมเพื่อ
เปลี่ยนแปลงวิธีปฎิบัติงานอยางตอเนื่อง
- ศึกษา ติดตามขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในรูปแบบ หรือวิธีปฎิบัติงาน
ใหมๆจากภายนอกหนวยงาน/กรมฯ
- เสนอแนะเพื่อนําการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมาปรับ/ประยุกตใชใน
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• เปรียบเทียบใหเห็นวาสิ่งที่ปฏิบัติอยูใน
ปจจุบันกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปนั้นแตกตาง
กันในสาระสําคัญอยางไร
• สรางความเขาใจใหเกิดขึ้นแกผูที่ยังไมยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงนั้น
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
• วางแผนอยางเปนระบบและชี้ใหเห็น
วางแผนงานที่ดีเพื่อรับการปรับเปลี่ยน ประโยชนของการปรับเปลี่ยน
• เตรียมแผน และติดตามการบริหารการ
ในองคกร
เปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
ผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนอยางมี
ประสิทธิภาพ

• ผลักดันใหการปรับเปลี่ยนสามารถดําเนินไป
ไดอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จ
• สรางขวัญกําลังใจ และความเชื่อมั่นในการ
ขับเคลื่อนใหเกิดการปรับเปลี่ยนอยางมี
ประสิทธิภาพ

หนวยงาน/กรมฯ
- ใหคําปรึกษาหารือ ชักจูง โนมนาวใหทีมงานยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่กําลัง
เกิดขึ้น หรือที่จะเกิดในอนาคตตามเปาหมาย แผนงานของหนวยงาน/กรมฯ
และยินดีใหความรวมมือในการปฎิบัติ
- จัดประชุมชี้แจงใหทีมงานทราบและเขาใจถึงเหตุผล และความจําเปนใน
การจัดทํา พัฒนา หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ แผนดําเนินการ และตัวชี้วัดให
สอดคลองกับวิสัยทัศนและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป
- สามารถประเมิน ระบุไดถึงบุคคล หรือกลุมบุคคลที่ตอตานหรือจะตอตาน
การเปลี่ยนแปลง และสามารถหามาตราการเยียวยา แกไข/ปองกัน เพื่อลด/
ขจัดขอขัดแยงลงได
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกทีมงานในการจัดทําโครงการนวตกรรมในดานตางๆ
ที่สัมพันธ/เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการดําเนินงานของหนวยงาน/กรมฯ
- ติดตามและประเมินภาพรวมในการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการประมง
ในสาขาตางๆของประเทคูแขงในแถบภูมิภาค หรือของประเทศที่เปนผูนําโลก
เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธในอันที่จะดํารงสถานะผูนําการประมงในแถบภูมิภาค
ตลอดจนความอยูดีมีสุขของเกษตรกรประมง ชุมชนทองถิ่น และขาราชการ
กรมประมง
- สนับสนุนใหมีการริเริ่มจัดทําโครงการนวตกรรมของกรมประมงเพื่อเปน
องคกรแหงนวตกรรมทางการประมงไทย
- สงเสริมการพัฒนาขีดสมรรถนะทางดานศักยภาพเพื่อนําการเปลี่ยนแปลง
แกบุคลากรทุกระดับ
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ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะทางการบริหาร
ชื่อสมรรถนะ การควบคุมตนเอง (Self Control)
คําจํากัดความ

3

ตําแหนงประเภท: บริหาร อํานวยการ
สายงาน: นักบริหาร ผูอํานวยการ ผูอํานวยการเฉพาะดาน ผูตรวจราชการกรม

ความสามารถในการควบคุมอารมณและพฤติกรรมในสถานการณที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหนากับความไมเปนมิตร หรือตองทํางานภายใตสภาวะกดดัน
รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยูในสถานการณที่กอความเครียดอยางตอเนื่อง

ระดับ
รายละเอียดสมรรถนะ
1 ไมแสดงพฤติกรรมทีไ่ ม
เหมาะสม

2

รหัส: MC-5

ลักษณะพฤติกรรม
• ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมสุภาพหรือไมเหมาะสมในทุก
สถานการณ

พฤติกรรมบงชี้ประกอบ
- สามารถบงบอกเบื้องตนไดถึงสภาวะอารมณ และพฤติกรรมการ
แสดงออกของตนวาสรางสรรคหรือเหมาะสมเพียงใด
- รู เขาใจ และยึดมั่นในวัฒนธรรมรวมของหนวยงาน/กรมฯที่เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงแนวปฎิบัติดังกลาว หรือคานิยมรวม “WE
ARE FISHERIES”
- กําหนดรูอารมณ และสามารถควบคุมอารมณที่ไมพึงแสดงออกเมื่อถูก
กระตุนจากเหตุปจจัยภายนอก หรือผูที่ตนกําลังมีปฎิสัมพันธดวย
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ • รูเทาทันอารมณของตนเองและควบคุมไดอยาง
- รู เขาใจและชี้แจงไดถึงความตองการ/คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียของ
ควบคุมอารมณในแตละ
เหมาะสม โดยอาจหลีกเลี่ยงจากสถานการณที่เสี่ยงตอ กรมประมง อาทิ ประชาชนผูใชบริการ เกษตรกรประมง ผูประกอบการ
สถานการณไดเปนอยางดี
การเกิดความรุนแรงขึ้น หรืออาจเปลี่ยนหัวขอสนทนา ดานการประมง ผูรวมงานในทุกระดับ ฯลฯ
หรือหยุดพักชั่วคราวเพื่อสงบสติอารมณ
- อดทน อดกลั้นโดยไมแสดงอารมณ หรือพฤติกรรมซึ่งไมเปนที่พึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย
- สอน แนะนําทีมงานในเรื่องเทคนิคการควบคุมอารมณตนเองเบื้องตน
อาทิ ใหสูดลมหายใจเขา-ออกและกําหนดรูลมหายใจที่เขา-ออกนัน้ , ปลีก
ตัวชั่วคราว, ถาย/โอนสถานการณที่กําลังบีบคั้น/กดดันใหกับผูที่สามารถรับ
ได หรืออื่นๆ
แสดงสมรรถนะระดับที2่ และ • รูสึกไดถึงความรุนแรงทางอารมณในระหวางการ
- สามารถประเมินสถานการณที่กําลังบีบคั้น/กดดันตนเอง หรือทีมงานและ
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สนทนา หรือการปฏิบัติงาน เชน ความโกรธ ความ
สามารถใชถอยทีวาจาหรือ
ปฏิบัติงานตอไปไดอยางสงบแม ผิดหวัง หรือความกดดัน แตไมแสดงออกแมจะถูกยั่วยุ
โดยยังคงสามารถปฏิบัติงานตอไปไดอยางสงบ
จะอยูในภาวะที่ถูกยั่วยุ
• สามารถเลือกใชวิธีการแสดงออกที่เหมาะสมเพื่อ
ไมใหเกิดผลในเชิงลบทั้งตอตนเองและผูอื่น
4

5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ • สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลที่อาจเกิดขึ้น
จากภาวะกดดันทางอารมณไดอยางมีประสิทธิภาพ
จัดการความเครียดไดอยางมี
• ประยุกตใชวิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนลวงหนา
ประสิทธิภาพ
เพื่อจัดการกับความเครียดและความกดดันทางอารมณ
ที่คาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
• บริหารจัดการอารมณของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดความเครียดของตนเองหรือผูรวมงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ • ระงับอารมณรุนแรง ดวยการพยายามทําความเขาใจ
เอาชนะอารมณดวยความเขาใจ และแกไขที่ตนเหตุของปญหา รวมทั้งบริบทและปจจัย
แวดลอมตางๆ
• ในสถานการณที่ตึงเครียดมากก็ยังสามารถควบคุม
อารมณของตนเองได รวมถึงทําใหคนอื่นๆ มีอารมณที่
สงบลงได

ชี้ใหผูอื่นหรือทีมงานเขาใจถึงความตองการ/คาดหวังของบุคคล/กลุม บุคคล
- แสดงออกซึ่งอารมณหรือพฤติกรรมตอสภาวะการณที่กําลังบีบคั้น/กดดัน
นั้นไดอยางเหมาะสม/สรางสรรค หรือใชทั้ง IQ และ EQ
- หมั่นคอยแนะนํา ตักเตือนทั้งแกตนเองและทีมงานใหสํารวมระวังกาย
วาจา และการปรุงแตงของความคิดโดยยึดถือระเบียบ วินัย และจรรยา
ขาราชการของกรมฯเปนหลัก
- สามารถแสดงออกซึ่งอารมณหรือพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม/สรางสรรค
ตอสภาวะการณที่กําลังบีบคั้น/กดดันอยางยาวนานและตอเนื่อง
- ประยุกตเทคนิคหรือกลยุทธตางๆเพื่อลด คลี่คลายใหสถานการณเบาบาง
ลง อาทิ การเปลี่ยนประเด็นการพูดคุย/ถกเถียง, การเปลี่ยน/ยายสถานที่
หรือ การหยุดพักชั่วคราว ฯ
- ใหคําปรึกษาแนะนําถึงการประยุกตใชเทคนิคตางๆในการควบคุมอารมณ
ตนเอง, การคลี่คลายสภาวะที่บีบคั้น/กดดัน ฯ
- ประพฤติปฎิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกบุคลากรในการแสดงออกซึ่ง
อารมณ หรือพฤติกรรมที่เหมาะสม/สรางสรรคในขณะปฎิบัติงาน
- สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเพิ่มสมรรถนะการควบคุม
ตนเองแกขาราชการกรมประมง อาทิ การเจริญอานาปานสติ, การเจริญ
สมาธิและวิปสสนา, ธรรมบรรยาย เปนตน
- โนมนาว จูงใจใหมีการจัดทํากฎบัตรคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงวิธี
ปฎิบัติเพื่อเปนเครื่องมือหนึ่งในการชวยควบคุมตนเองแกบุคลการ
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ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะทางการบริหาร
ชื่อสมรรถนะ: การสอนงาน และการมอบหมายงาน (Coaching and
Empowering Others)

รหัส: MC-6
ตําแหนงประเภท: บริหาร อํานวยการ
สายงาน: นักบริหาร ผูอํานวยการ ผูอํานวยการเฉพาะดาน ผูตรวจราชการกรม

คําจํากัดความ ความตั้งใจที่จะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นวาจะ สามารถมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหผูนั้น
มีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการของตนได
ระดับ
รายละเอียดสมรรถนะ
1 สอนงานหรือใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน

2

ลักษณะพฤติกรรม
• สอนงานดวยการใหคําแนะนําอยางละเอียด หรือ
ดวยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน
• ชี้แนะแหลงขอมูล หรือแหลงทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใช
ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

พฤติกรรมบงชี้ประกอบ
- ชี้แจงไดถึงหลักการสอนงาน การมอบหมายงาน หรือวิธีการพัฒนา
บุคลากรอื่นๆ บทบาทหนาที่ทั้งของผูสอนงาน และผูรับการสอนงานรวมถึง
ประโยชนของการสอนงาน ตลอดจนอธิบายใหผูรับมอบงานเขาใจถึง
ขั้นตอน และวิธีปฎิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
- จัดเตรียมอุปกรณชวยในสอนงานผูใตบังคับบัญชา หรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย อาทิ เครื่องมือตางๆ, คูมือการปฎิบัติงาน, แบบกําหนดหนาที่
งาน หรือกระบวนงานที่ไดรับมอบหมาย
- ตอบขอซักถามเบื้องตนจากผูรับการสอนงานทั้งในเรื่องอุปกรณการชวย
สอนขางตน และปญหาอุปสรรคของงานที่ผูรับการสอนไดรับมอบหมาย
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ • สามารถใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
- สามารถกําหนดประเด็น หรือเรื่องที่จะสอนในวิธีปฎิบัติงานที่ผูรับการ
ตั้งใจพัฒนาผูใตบังคับบัญชาให หรือสงเสริมขอดีและปรับปรุงขอดอยใหลดลง
สอนงานไดรับมอบหมาย รวมทั้งระบุเปาหมายหรือตัวชี้วัดผลงานของงานที่
มีศักยภาพ
• ใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดแสดงศักยภาพเพื่อสราง ไดรับมอบหมาย
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
- ชี้แจงไดถึงผลที่จะเกิดขึ้นในแตละประเด็นที่จะสอนงาน และมีเทคนิคหรือ
วิธีการในการตรวจสอบความเขาใจในประเด็นทั้งที่สอนและงานที่ได
มอบหมายไป
- ประเมินผลการสอนงานกับความคาดหวัง/ตองการของผูรับการสอนงาน
รวมทั้งติดตามผลการปฎิบัติงานที่ไดมอบหมาย
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• วางแผนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
• มอบหมายงานที่เหมาะสม รวมทัง้ ใหโอกาส
ผูใตบังคับบัญชาที่จะไดรับการฝกอบรม หรือพัฒนา
อยางสม่ําเสมอเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
• มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจ
ใหผูใตบังคับบัญชาเปนบางเรื่องเพื่อใหมีโอกาสริเริ่ม
สิง่ ใหมๆ หรือบริหารจัดการดวยตนเอง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ • สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เปนปจจัยขัดขวาง
สามารถชวยแกไขปญหาที่เปน การพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา
อุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพ • สามารถเขาใจถึงสาเหตุแหงพฤติกรรมของแตละ
ของผูใตบังคับบัญชา
บุคคล เพื่อนํามาเปนปจจัยในการพัฒนาศักยภาพของ
ผูใตบังคับบัญชาได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
วางแผนเพื่อใหโอกาส
ผูใตบังคับบัญชาแสดง
ความสามารถในการทํางาน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
ทําใหสวนราชการมีระบบการ
สอนงานและการมอบหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบ

• สราง และสนับสนุนใหมีการสอนงานและมีการ
มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบอยางเปนระบบใน
สวนราชการ
• สราง และสนับสนุนใหมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
อยางตอเนื่องในสวนราชการ

- วางแผนการสอนไดครอบคลุมประเด็น/เรื่องหลักๆของงานที่ไดมอบหมาย
และความเหมาะสมของสถานที่และระยะเวลาในการสอนงาน
- วิเคราะหเบื้องตนถึงสมรรถนะของงาน และของผูรับการสอนงานเพื่อ
ประกอบทั้งการวางแผนการสอน และการมอบหมายงาน
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกทีมงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการสอนงาน และการ
มอบหมายงานที่ตองเชื่อมโยง/สัมพันธกับแผนงาน และยุทธศาสตรของกรม
ประมง
- จัดใหมีการสํารวจและวิเคราะหเพื่อหาบุคลากรเปาหมายเพื่อกําหนด/
ระบุผูที่เปนแบบอยางที่ดีของกรมประมงในเรื่องการสอนงาน และการ
มอบหมายงานเพื่อการพัฒนาเครือขายผูสอนงานและการมอบหมายงาน
ภายในของกรมประมงตอไป
- สามารถพัฒนา ปรับเปลี่ยนกลยุทธ หรือรูปแบบ, อุปกรณชวยสอนให
สอดคลองกับบุคคลหรือกลุมเปาหมายและลักษณงานที่มอบหมาย
- จัดใหมีการติดตามและประเมินผลทั้งการสอนงาน และผลการปฎิบัติงาน
ของที่ผูรับการสอนที่ไดรับมอบหมายงาน
- สนับสนุนใหทุกหนวยงานของกรมประมงมีการจัดทําแนวทางสอนงาน
และการมอบหมายงาน หรือคูมือการปฎิบัติการสอนงาน และการ
มอบหมายงานเฉพาะในตําแหนงงานหลักของกรม (Key Positions)
- สงเสริมใหมีอุปกรณ/เครื่องมือ/เทคโนโลยีใหมๆและจําเปนที่ตองใชใน
กรมฯเพื่อประกอบโครงการสอนงาน และการมอบหมายงาน
- โนมนาว, จูงใจใหมีการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับขีดสมรรถนะของ
ขาราชการประมงในเรื่องการสอนงานและมอบหมายงาน
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) SC-1
2. การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) SC-2
3. การสั่งการตามอํานาจหนาที่ (Holding People Accountability) SC-3
4. การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking) SC-4
5. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ (Organizational Awareness) SC-5
6. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน (Concern for Order) SC-6
7. การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness) SC-7
8. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) SC-8
9. ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility) SC-9
10. การใสใจและพัฒนาผูอื่น (Caring Others) SC-10
11. การสรางสัมพันธภาพ (Relationship Building) SC-11
12. ความเขาใจผูอื่น ((Interpersonal Understanding) SC-12
13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) SC-13
14. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) SC-14
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ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน
ชื่อสมรรถนะ การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)

รหัส: SC-1
ตําแหนงประเภท: อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป
สายงาน: ผูอํานวยการ ผูอํานวยการเฉพาะดานผูตรวจราชการกรม นักวิชาการประมง (ทรงคุณวุฒิ) นักวิชาการ
ประมง นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร วิศวกรเครื่องกล นักวิชาการคอมพิวเตอร นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน บรรณารักษ เศรษฐกร นักวิชาการสถิติ นักเดินเรือ ชางกลเรือ เจาพนักงานพัสดุ เจาพนักงานการเงินและบัญชี
เจาพนักงานสถิติ นายชางออกแบบเรือ นายชางโลหะ นายชางโยธา เจาพนักงานเดินเรือ เจาพนักงานประมง

คําจํากัดความ การทําความเขาใจและวิเคราะหสถานการณ ประเด็นปญหา แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นออกเปนสวนยอยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู
อยางเปนระบบระเบียบเปรียบเทียบแงมุมตางๆ สามารถลําดับความสําคัญ ชวงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีตางๆได
ระดับ
รายละเอียดสมรรถนะ
1 แยกแยะประเด็นปญหา หรือ
งานออกเปนสวนยอยๆ

ลักษณะพฤติกรรม
• แยกแยะปญหาออกเปนรายการอยางงายๆไดโดยไม
เรียงลําดับความสําคัญ
• วางแผนงานโดยแตกประเด็นปญหาออกเปนสวนๆ
หรือเปนกิจกรรมตางๆ ได

พฤติกรรมบงชี้ประกอบ
- สํารวจ จัดเก็บและบันทึกขอมูลดานการประมง (ขาว,เหตุการณ,
สถานการณ,ประเด็นปญหา ฯลฯ) ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ เชน
ขอมูลที่แตละหนวยงานจัดเก็บ ฯลฯ และรวบรวมขอมูลของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของกับการประมง ประสานกับหนวยงานอื่นที่มีขอมูลสนับสนุน
หรือมีความเชื่อมโยงมาวิเคราะหเพื่อการทํางานของหนวยงาน เชน
ขอมูลแหลงน้ําจากสํานักงานสถิติแหงชาติ, ขอมูลจากชลประทานเพื่อมา
วางแผนการปลอยพันธุสัตวน้ํา, ขอมูลพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อมา
วางแผนการทํางานวิจัย ขอมูลการนําเขา-สงออกสินคาสัตวน้ําจากกรม
ศุลกากรฯลฯ
- จัดกลุมขอมูลขางตนโดยแยกเปนหมวดหมูตามวัตถุประสงคการนําไปใช
ประโยชน เพื่อเปนฐานขอมูลการดําเนินงาน
- ตรวจสอบความถูกตองและความเปนไปไดของขอมูล โดยอางอิง ที่มาของ
แหลงขอมูล (เชน หตุการณ บุคคล สถานที่ แหลงขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ)
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- สามารถระบุสภาพปจจุบัน โดยอาศัยขอมูลขางตนยอนหลังถึงปจจุบัน
เพื่อนํามาประเมินปญหา/แนวโนม รวมทั้งสาเหตุที่เกิดขึ้น เชน เหตุการณ
เรือน้ําตาลลม ผูปฏิบัติงานสามารถนําขอมูลอดีตและปจจุบันมาประเมิน
ปญหา
- อธิบายขอมูลเบื้องตนถึงความเปนเหตุเปนผลหรือความสัมพันธระหวาง
เหตุและผลที่เกิดขึ้น ของประเด็นตางๆที่เกิดขึ้น พรอมชี้ประเด็นความ
เรงดวน เพื่อจัดลําดับในการแกไขเบื้องตน
- เสนอแนะขอมูลเบื้องตน ตอผูบังคับบัญชาลําดับตอไป เพราะบางที
อํานาจการตัดสินใจผูปฏิบัติงานไมสามารถทําได) ในการปองกัน/แกไข
ปญหา (เชน ปญหาโรคระบาดในกุง) และสามารถระบุผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นหากไมดําเนินการใดๆ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ • เชื่อมโยงเหตุปจจัยที่ซับซอนของแตละสถานการณ - ใชขอมูลทั้งจากภายในและนอกหนวยงานมาวิเคราะหโดยอาศัยเครื่องมือ
เขาใจความสัมพันธที่ซับซอน หรือเหตุการณ
(เชน โปรแกรมสําเร็จรูป) หรือเทคนิคทางวิชาการ/วิชาชีพที่เกี่ยวของ
ของปญหาหรืองาน
(เชน การบริหารความเสี่ยง)
• วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการ
- จัดทําทางเลือกในการปองกัน/แกไขอยางนอย 2 ทางเลือก
ดําเนินงานตางๆ ที่มีผูเกี่ยวของหลายฝายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณเกี่ยวกับปญหา - วิเคราะห ประเมิน ขอดี ขอเสีย ในแตละทางเลือก พรอมเสนอแนะ
หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได
ทางเลือกที่เหมาะสม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ • เขาใจประเด็นปญหาในระดับที่สามารถแยกแยะเหตุ - ตรวจสอบความถูกตอง ความเปนไปไดของผลการวิเคราะหขอมูลโดยใช
สามารถวิเคราะห หรือวางแผน ปจจัยเชื่อมโยงซับซอนในรายละเอียดและสามารถ
ขอมูลทั้งจากภายในและนอกหนวยงาน
งานที่ซับซอนได
วิเคราะหความสัมพันธของปญหากับสถานการณหนึ่งๆ - พิจารณา กลั่นกรอง ปรับปรุง/แกไข แนวทางเลือกในการปองกัน/แกไข
ได
ประเด็นปญหาที่เกิดหรือแนวโนมปญหา รวมทั้งมองทางเลือกอื่นเพิ่มเติม
• วางแผนงานที่ซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอน - วิเคราะห และประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับทางเลือก
สุดทายที่ใชในการตัดสินใจ
การดําเนินงานตางๆที่มีหนวยงานหรือผูเกี่ยวของ
หลายฝาย รวมถึงคาดการณปญหา อุปสรรค และวาง
แนวทางการปองกันแกไขไวลวงหนา
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ • ระบุเหตุและผล ในแตละสถานการณตางๆ ได
เขาใจความสัมพันธขั้นพื้นฐาน • ระบุขอดีขอเสียของประเด็นตางๆได
• วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมตางๆ
ของปญหาหรืองาน
ตามลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนได
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แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
ใชเทคนิค และรูปแบบตางๆ
ในการกําหนดแผนงานหรือ
ขั้นตอนการทํางาน เพื่อเตรียม
ทางเลือกสําหรับการปองกัน
หรือแกไขปญหา ที่เกิดขึ้น

• ใชเทคนิคการวิเคราะหที่เหมาะสมในการแยกแยะ
- ประเมินภาพรวมทั้ง มาตรการ วิธีการและผลลัพธจากขบวนการ รูปแบบ
ประเด็นปญหาที่ซับซอนเปนสวนๆ
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับหนวยงาน/องคกรที่ประสบความสําเร็จ เพื่อ
• ใชเทคนิคการวิเคราะหหลากหลายรูปแบบเพื่อ
หามาตรการปรับปรุงแกไขใหทันกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป (เชน การ
หาทางเลือก ในการแกปญหา รวมถึงพิจารณาขอดี
แนะนําใหไปปรึกษากับหนวยงานอื่นที่ไดเกิดเหตุการณแลว)
ขอเสียของทางเลือกแตละทาง
- ใหคําปรึกษา แนะนําในเรื่องแนวคิดและหลักการตางๆในการสืบเสาะ
แสวงหา คนควา และวิเคราะหขอมูลตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิด
• วางแผนงานที่ซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอน
วิเคราะห (เชน การคิดวิเคราะหในการแกไขปญหาของชาวประมงที่เกิด
การดําเนินงานตางๆ ที่มีหนวยงานหรือผูเกี่ยวของ
ซ้ําๆ)
หลายฝาย คาดการณปญหา อุปสรรค แนวทางการ
ปองกันแกไข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและขอดีขอเสีย - พัฒนา สงเสริม สนับสนุนอุปกรณ/เครื่องมือหรือเทคโนโลยี เพื่อใหการ
ไวให
วิเคราะหขอมูลมีความถูกตองและนาเชื่อถือยิ่งขึ้น (เชน การจัดสรร
อุปกรณ/เครื่องมือ ใหกับหนวยงาน)

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน
ชื่อสมรรถนะ: การมองภาพองครวม (Conceptual
Thinking)

รหัส: SC-2
ตําแหนงประเภท: อํานวยการ วิชาการ
สายงาน: ผูอํานวยการ ผูอํานวยการเฉพาะดาน ผูตรวจราชการกรม นักวิชาการประมง (ทรงคุณวุฒิ) นักวิชาการ
คอมพิวเตอร นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิเคราะหนโยบายและแผน เศรษฐกร

คําจํากัดความ การคิดในเชิงสังเคราะห มองภาพองครวม โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบเชื่อมโยงหรือประยุกตแนวทางจากสถานการณ ขอมูล หรือทัศนะตาง ๆ จนไดเปน
กรอบความคิดหรือแนวคิดใหม
ระดับ
รายละเอียดสมรรถนะ
1 ใชกฎพื้นฐานทั่วไป

ลักษณะพฤติกรรม
พฤติกรรมบงชี้ประกอบ
• ใชกฎพื้นฐาน หลักเกณฑ หรือสามัญสํานึกในการระบุ - รู เขาใจ และสามารถสื่อขอความใหเห็นความสัมพันธ/เชื่อมโยงของ
ประเด็นปญหา หรือแกปญหาในงาน
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนดําเนินงาน กับงานที่ปฏิบัติ
เชน การดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรจังหวัด หรือการจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานใหมีสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมฯ
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2

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ • ระบุถึงความเชื่อมโยงของขอมูล แนวโนม และความ
ประยุกตใชประสบการณ
ไมครบถวนของขอมูลได
• ประยุกตใชประสบการณในการระบุประเด็นปญหา
หรือแกปญหาในงานได

3

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ • ประยุกตใชทฤษฎี แนวคิดที่ซับซอน หรือแนวโนมใน
อดีตในการระบุหรือแกปญหาตามสถานการณ แมใน
ประยุกตทฤษฎีหรือแนวคิด
บางกรณี แนวคิดที่นํามาใชกับสถานการณอาจไมมีสิ่ง
ซับซอน
บงบอกถึงความเกี่ยวของเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม

- บงบอกถึงความสัมพันธระหวางงานที่รับผิดชอบกับกระบวนงานที่
เกี่ยวของทั้งกอนและหลังกระบวนงานของตน เชน กระบวนการลด
ขั้นตอนการใหบริการ
- เผยแพรขอมูลวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนปฏิบัติราชการ
4 ป ซึ่งมีความเชื่อมโยงหรือกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน
- ชี้แจงถึงความสัมพันธ/เชื่อมโยงในงานที่รับผิดชอบกับในสวนงานอื่น (ทั้ง
กอน-หลัง) ที่สอดคลองกับกับกลยุทธและแผนดําเนินงานของหนวยงาน
เชน ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพสินคาประมงฯ
กับกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟารมฯ, กระบวนการบริหารการพัฒนา
งานบุคคลกับการวางแผนกําลังคน
- จัดเก็บรวบรวมรายงานขาวความเคลื่อนไหวของสภาพแวดลอมภายนอก
องคกร เชน นโยบายของรัฐบาล, กลุมจังหวัด, ราคาสินคา ซึ่งสัมพันธ/
เชื่อมโยงกับกลยุทธและแผนดําเนินงานของหนวยงาน
- ใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นการปฏิบัติงานแกหนวยงานอื่นที่สัมพันธ/
เชื่อมโยงกับงานในหนวยงาน เชน การเขารวมประชุมระดมความคิดเห็น,
การเขารวมเปนคณะทํางานฯตางๆ
- แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและประสบการณในงานที่สัมพันธ/เชื่อมโยงกับผูอื่น
รวมทั้งขอคิดเห็นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของสภาพแวดลอมภายใน/
ภายนอกที่เชื่อมโยงกับกลยุทธและแผนดําเนินงานในหนวยงาน เชน การ
เปนตัวแทนของหนวยงานเขารวมประชุมกับหนวยงานอื่นหรือหนวยงาน
ภายนอก, งานดานอาหารปลอดภัย (Food Safety), การปลอยพันธุสัตว
น้ํา
- ใหคําแนะนําหรือเสนอมาตรการปองกันแกไขเพื่อใหเกิดพลังรวมหรือ
ประสานสอดคลองกับกลยุทธ แผนงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
การทําโครงการรวมเพื่อกําหนดมาตรการหรือยุทธศาสตรที่มีหลาย
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4

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
อธิบายขอมูล หรือสถานการณ
ที่มีความยุงยากซับซอนให
เขาใจไดงาย

5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
คิดริเริ่ม สรางสรรคองคความรู
ใหม

หนวยงานเกี่ยวของ (เชน ยุทธศาสตรการเพาะเลี้ยงแหงชาติ, ยุทธศาสตร
กุง, แนวทางการแกไขปญหาภัยพิบัติ, การจัดระเบียบการเลี้ยงปลาใน
กระชัง)
- ตรวจสอบและวิเคราะหเบื้องตนในขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวทั้ง
ภายในและภายนอก เชน นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจแหงชาติ ที่สัมพันธ/เชื่อมโยงกับกลยุทธและแผนงานโดยจัดทํา
เอกสารอางอิง เชน ขอกําหนดของประเทศคูคา, มาตรฐานความ
ปลอดภัยทางดานอาหาร, ISO/IEC Guide 65
• สามารถอธิบายความคิด หรือสถานการณที่ซับซอน - ติดตามและประเมินสถานการณความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกที่
ใหงายและสามารถเขาใจได
สัมพันธ/เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน กลยุทธ ของหนวยงาน เชน การรายงาน
• สามารถสังเคราะหขอมูล สรุปแนวคิด ทฤษฎี องค
ผลการประเมินสถานการณการตรวจพบสารตกคางในผลิตภัณฑสัตวน้ํา
ความรู ที่ซับซอนใหเขาใจไดโดยงายและเปนประโยชน สงออก
ตองาน
- วิเคราะหผลกระทบพรอมจัดทํามาตรการแกไข ปองกัน เพื่อขจัด บรรเทา
ผลกระทบดังกลาว เชน จัดทํารายงานสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปญหา
การสงออกผลิตภัณฑสัตวน้ํา
- พิจารณาทบทวนเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธและแนวทางการดําเนินงาน เชน
จัดทําแผนปฏิบัติการเชิงรุกและเชิงรับเพื่อสนับสนุนการสงออกผลิตภัณฑ
สัตวน้ํา
• ริเริ่ม สรางสรรค ประดิษฐคิดคน รวมถึงสามารถ
- ทบทวนสรุปประเมินผลกระทบจากความเคลื่อนไหวของปจจัยทั้งจาก
นําเสนอรูปแบบ วิธีการหรือองคความรูใหมซึ่งอาจไม
ภายในและภายนอกที่จะสงผลตอภาพความสําเร็จหรือวิสัยทัศนและ
เคยปรากฏมากอน
ยุทธศาสตรการดําเนินการ เชน รายงานสรุปและประเมิน/หรือทบทวนสรุป
ขอมูลพื้นที่การเลี้ยงกุงความเค็มต่ําในพื้นที่น้ําจืดและเสนอตอ
คณะกรรมการนโยบายแหงชาติ
- โนมนาว ชักจูง ติดตามและเรงรัดใหมีการพัฒนา/ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร
และแผนดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปเชน การ
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สรางแรงจูงใจแกผูไดรับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนอาชีพ
- สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการมองภาพรวมเชน
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน
ชื่อสมรรถนะ: การสั่งการตามอํานาจหนาที่ (Holding
People Accountable)

รหัส: SC-3
ตําแหนงประเภท: อํานวยการ
สายงาน: ผูอํานวยการ ผูอํานวยการเฉพาะดาน ผูตรวจราชการกรม

คําจํากัดความ การกํากับดูแลใหผูอื่นปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย หรือตามตําแหนงหนาที่ การกํากับดูแลนี้ หมายรวมถึงการ
ออกคําสั่งโดยปกติทั่วไปจนถึงการใชอํานาจตามกฎหมายกับผูฝาฝน
ระดับ
รายละเอียดสมรรถนะ
1 สั่งใหกระทําการใด ๆ ตาม
มาตรฐาน กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ

2

ลักษณะพฤติกรรม
• สั่งใหกระทําการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ
• มอบหมายงานในรายละเอียดบางสวนใหผูอื่น
ดําเนินการแทนได เพื่อใหตนเองปฏิบัติงานตาม
ตําแหนงหนาที่ไดมากขึ้น

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ • ปฏิเสธคําขอของผูอื่น ที่ไมสมเหตุสมผลหรือไม
กําหนดขอบเขตขอจํากัดใน
เปนไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
การกระทําการใดๆ
• กําหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือแนวทาง
ปฏิบัติหนาที่ราชการไวเปนมาตรฐาน

พฤติกรรมบงชี้ประกอบ
- แจงใหผูรวมงานทราบ และเขาใจถึงลักษณะงาน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติของงาน
ที่ไดมอบหมาย เชน การประชุม Morning Brief, การจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน
- สอบถามเพื่อใหมั่นใจไดวางานที่มอบหมายไปนั้นเขาใจถูกตองวาใหทําอะไร
เมื่อไหร อยางไร เชน การใหผูรวมงานอธิบายงานที่ไดรับมอบหมาย
- ตอบขอของใจสงสัยในประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับงานที่ไดมอบหมายไป เชน
การชี้แจง สาธิตวิธีการที่ถูกตอง
- ชี้แจงถึงเปาหมายหรือผลที่คาดหวังของงานที่ไดมอบหมายใหแตละคนไป
ปฏิบัติ เชน การจัดแผนการปฏิบัติงาน
- อธิบายถึงวิธีปฏิบัติเพื่อใหงานที่มอบหมายไปนั้นบรรลุเปาหมาย รวมทั้งมี
วิธีการตรวจสอบความเขาใจในงาน เปาหมาย และผลที่คาดหวัง เชน การ
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• สรางเงื่อนไขเพื่อใหผูอื่นปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือระเบียบ

3

4

จัดทําแบบตรวจสอบและติดตามผลงาน (Checklist)
- แสดงออกทางกายและวาจาในอันที่จะรับฟงขอของใจสงสัย แนวโนมของ
ปญหาในการปฏิบัติงาน และยินดี/เต็มใจตอบขอซักถาม เชน การอธิบายดวย
วาจาที่สุภาพ ไมชักสีหนา ไมพูดตวาด
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ • กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ใหแตกตาง - ชี้ประเด็นใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของงานที่ไดมอบหมายเปนไปตามเปาหมาย
แผนงานของหนวยงาน เชน จัดการประชุมชี้แจงเพื่อรับทราบประเด็นที่ไดรับ
หรือสูงขึ้น
สั่งใหปรับมาตรฐาน หรือ
มอบหมาย
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น • สั่งใหปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
- ชักจูง โนมนาวใหผูรวมงานเห็นถึงผลกระทบของงานที่ไดมอบหมายเปนไปตาม
มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
เปาหมายของหนวยงาน รวมทั้งสอบถามความคิดเห็น หรือขอคําแนะนําจาก
ผูรวมงานแตละคน/กลุมในการนําไปปฏิบัติ เชน การประชุมชี้แจงผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นเมื่องานไมเปนไปตามเปาหมาย และเปดโอกาสใหไดแสดงความ
คิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณรวมกันในหนวยงาน, การให
รางวัลกับผูที่ปฏิบัติงานโดยไมเกิดผลกระทบในทางลบ
- ติดตามความคืบหนาเปนระยะๆและใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ สนับสนุน
ใหงานบรรลุเปาหมาย เชน ประชุมติดตามงาน การตรวจราชการ และการ
นิเทศงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ • ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบหนวยงานภายใตการ - ถายทอดกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาหมายและผลที่คาดหวังในภาพรวมของ
ทั้งหนวยงานที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนองคกรใหกับผูรวมงานไดรับทราบ เขาใจ
ติดตามควบคุมใหปฏิบัติตาม กํากับดูแลใหปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบ
ถูกตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน การจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติ
ขอบังคับ
มาตรฐาน กฎ ระเบียบ
ราชการ
• เตือนใหทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงผลที่จะ
ขอบังคับ
- ประเมินความเหมาะสมในศักยภาพของผูรวมงานกับคุณภาพของงานแตละ
เกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
อยางที่จะมอบหมาย รวมทั้งติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานเปนระยะๆ เชน
กฎระเบียบ ขอบังคับ
การมอบหมายงานใหกับผูที่มีคุณสมบัติตรงกับงานที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้ง
ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงาน
- สรางขวัญและกําลังใจรวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทําแผนดําเนินการ
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ใหสอดคลองกับกลยุทธ และวิสัยทัศนองคกร เชน การใหรางวัลกับผูที่
ปฏิบัติงานดีเดน, การใหคํายกยองในที่สาธารณะ, ประกาศเกียรติคุณ
5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
ดําเนินการในกรณีที่มีการ
ปฏิบัติไมเปนไปตามมาตรฐาน
หรือขัดตอกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ

- กระตุน จูงใจใหผูรวมงานมีสวนรวมในการกําหนดหรือจัดทําวิสัยทัศน
• ใชวิธีเผชิญหนาอยางเปดเผยตรงไปตรงมาใน
ยุทธศาสตร และแผนดําเนินการที่เชื่อมโยงกับของจังหวัด กรม หรือกระทรวง
กรณีที่มีปญหา หรือมีการปฏิบัติที่ไมเปนไปตาม
เชน การสงไปศึกษาดูงานจากหนวยงานตนแบบที่ดี
มาตรฐาน หรือขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ
- ประเมินความพรอมของทรัพยากรการดําเนินงานทั้งจํานวนและสมรรถนะของ
ขอบังคับ
• ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด บุคลากร, งบประมาณ, อุปกรณ,สถานที่ และเวลาเพื่อการจัดสรรงานให
กรณีที่มีการปฏิบัติไมเปนไปตามมาตรฐานหรือขัด เหมาะสมในแตละหนวยงาน เชน วิเคราะหและเสนอความตองการทางดาน
ทรัพยากรการดําเนินงานใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
ตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
- ใหคําปรึกษาแนะนําในปญหาเทคนิคการสั่งการ รวมทั้งสงเสริมในการพัฒนา
สมรรถนะการสั่งการตามอํานาจหนาที่ของบุคลากร เชน จัดการฝกอบรม
เทคนิคการสั่งการ

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน
ชื่อสมรรถนะ: การสืบเสาะหาขอมูล (Information
Seeking)

รหัส: SC-4
ตําแหนงประเภท: วิชาการ ทั่วไป
สายงาน: นักวิชาการประมง (ทรงคุณวุฒิ) นักวิชาการประมง วิศวกรเครื่องกล นักวิชาการคอมพิวเตอร นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะหนโยบายและแผน บรรณารักษ นักวิชาการเผยแพร นัก
ประชาสัมพันธ นักวิชาการชางศิลป เศรษฐกร นักวิชาการสถิติ วิศวกรโยธา เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานสถิติ
เจาพนักงานหองสมุด นายชางภาพ นายชางเครื่องกล นายชางไฟฟา

คําจํากัดความ ความใฝรูเชิงลึกที่จะแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ ภูมิหลัง ประวัติความเปนมา ประเด็นปญหา หรือเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของหรือจะเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน

41
ระดับ

รายละเอียดสมรรถนะ

1

หาขอมูลในเบื้องตน

2

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1
และสืบเสาะคนหาขอมูล

3

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2
และแสวงหาขอมูลเชิงลึก

ลักษณะพฤติกรรม

พฤติกรรมบงชี้ประกอบ

• ใชขอมูลที่มีอยู หรือหาจากแหลงขอมูลที่มีอยูแลว - จัดหาขอมูลพื้นฐานดานการสงเสริมอาชีพเกษตรกรประมง การบริหาร
• ถามผูที่เกี่ยวของโดยตรงเพื่อใหไดขอมูล
จัดการประมง และการบริหารทั่วไป ที่ตองการจากแหลงขอมูลที่กําหนด เชน
การถายเอกสาร พริ้นขอมูลจาก internet
- จัดทําขอมูลพื้นฐานที่ไดจากแหลงขอมูล(ทะเบียนเกษตรกร) รวบรวมรายงาน
ผล เชน การบันทึกขอมูลของเกษตรกร บันทึกรายงาน
- ติดตอ สอบถาม สืบคนขอมูลที่ตองการหรือเกี่ยวของจากแหลงขอมูลที่
กําหนด เชน การติดตอเกษตรกร ติดตอบรรณารักษ ติดตอเจาหนาที่ของ
หนวยงานอื่นๆ
• สืบเสาะคนหาขอมูลดวยวิธีการที่มากกวาเพียง
- ตรวจสอบความถูกตองของแหลงขอมูลขางตน จําแนกประเภท/ชนิดขอมูล
การตั้งคําถามพื้นฐาน
ทั้งขอมูลหลัก/รอง เชน การจําแนกขอมูลดานชีววิทยา อาหารสัตวน้ํา การ
• สืบเสาะคนหาขอมูลจากผูที่ใกลชิดกับเหตุการณ
เพาะเลี้ยง พลวัตร สัตวน้ํา จําแนกขอมูลเกษตรกร (ทะเบียนเกษตรกร)
หรือเรื่องราวมากที่สุด
- วางแผนการเสาะหา สืบคนแหลงขอมูลและใหคําแนะนําแกผู ปฏิบัติงานถึง
แหลงขอมูล เชน แนะนําแหลงขอมูลที่นํามาใชในการปฏิบัติงาน (หองสมุด
web site การสัมภาษณ การสอบถามเกษตรกร ผูนําเกษตรกร)
- ใหแนวทางและวิธีการในการจัดเตรียมการเสาะหา สืบคนและใหไดมาซึ่ง
ขอมูล พรอมทั้งพิจารณากลั่นกรองความถูกตอง/นาเชื่อถือ เชน คําคน ชื่อ
หนังสือ ชื่อเรื่อง รายละเอียดในการคนหาขอมูล การแนะนําการใชหองสมุด
การบอกกระบวนการขั้นตอนวิธีในการนํามาซึ่งขอมูล
• ตั้งคําถามเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวของอยาง
- ดําเนินการ รวบรวมขอมูลที่ไดจากการวิจัย ทดลอง นําไปทบทวน เพื่อ
ตอเนื่องจนไดที่มาของสถานการณ เหตุการณ
ประกอบการวางแผนการปฏิบัติงาน
ประเด็นปญหา หรือคนพบโอกาสที่จะเปน
- ติดตอ ประสานงานไปยังบุคคล หนวยงานที่เปนแหลงขอมูล เชน การติดตอ
ประโยชนตอการปฏิบัติงานตอไป
ระหวางหนวยงาน สํานักฯ กรม
• แสวงหาขอมูลดวยการสอบถามจากผูรูอื่นเพิ่มเติม - ใหคําแนะนําในการวางแผนปฏิบัติ ตลอดจนเทคนิคในการเจาะขอมูลจาก
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ที่ไมไดมีหนาที่เกี่ยวของโดยตรงในเรื่องนั้น
4

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3
และสืบคนขอมูลอยางเปน
ระบบ

5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4
และวางระบบการสืบคน เพื่อ
หาขอมูลอยางตอเนื่อง

• วางแผนเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ในชวงเวลาที่
กําหนด
• สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลที่แตกตางจากกรณี
ปกติธรรมดาโดยทั่วไป
• ดําเนินการวิจัย หรือมอบหมายใหผูอื่นเก็บขอมูล
จากหนังสือพิมพ นิตยสาร ระบบสืบคนโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหลงขอมูลอื่นๆ
เพื่อประกอบการทําวิจัย
• วางระบบการสืบคน รวมทั้งการมอบหมายใหผูอื่น
สืบคนขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่ทันเหตุการณอยาง
ตอเนื่อง

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน
ชื่อสมรรถนะ: ความเขาใจองคกรและระบบราชการ
Organizational Awareness

แหลงขอมูลเปาหมาย และตรวจสอบความถูกตอง/นาเชื่อถือ
- ดําเนินการรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทําคูมือ ดานการสงเสริมอาชีพเกษตรกร
ประมง การบริหารจัดการประมง และการบริหารทั่วไป และผลักดันใหเกิด
การนําไปใชใหเกิดประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย
- เจรจา โนมนาว บุคคลหรือหนวยงานเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่วางแผนไว เชน
เจรจาโนมนาวเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองเปนจริง เพื่อ
นํามาใชในการวางแผนแกไขปญหา
- ปรับเปลี่ยนเทคนิค วิธีการในการเสาะหา สืบคน และตรวจสอบขอมูลทั้งที่
เปดเผยตอสาธารณะ ขอมูลปกปด หรือความลับ
- ประเมินมาตรการในการสืบเสาะ สืบคนขอมูล/แหลงขอมูลที่สงผลกระทบตอ
การบรรลุแผนดําเนินการและยุทธศาสตรองคกร เชน การวิเคราะห
ผลกระทบทางตรงและทางออมในการเปดเผยขอมูล
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมทั้งภายใน/นอกองคกร เชน การสั่งการใหการจัดทําระบบการ
จัดเก็บขอมูลเพื่อใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหันและรวดเร็ว
เขน ขอมูลเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติ

รหัส: SC-5
ตําแหนงประเภท: วิชาการ ทั่วไป
สายงาน: วิศวกรเครื่องกล นักจัดการงานทั่วไป นักวิเทศสัมพันธ นักวิชาการสถิติ เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงาน
การเงินและบัญชี เจาพนักงานสถิติ
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คําจํากัดความ ความสามารถในการเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจตามกฎหมาย และอํานาจที่ไมเปนทางการ ในองคกรของตนและองคกรอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งความสามารถที่จะคาดการณไดวานโยบายภาครัฐ แนวโนมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลอดจน
เหตุการณ ที่จะเกิดขึ้น จะมีผลตอองคกรอยางไร
ระดับ
รายละเอียดสมรรถนะ
1 เขาใจโครงสรางองคกร

2

3

ลักษณะพฤติกรรม
• เขาใจโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา กฎ
ระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางถูกตอง

พฤติกรรมบงชี้ประกอบ
- เขาใจโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ ที่ระบุไวใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของงานของหนวยงานที่สังกัด และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางถูกตอง
- สามารถชีแ้ จงถึงบทบาทและภารกิจหลักของหนวยงานที่สังกัด
- จัดทําแผนการปฏิบัติงานในสวนที่ตนเองรับผิดชอบโดยใหสอดคลองกับ
แผนการปฏิบัติงานของหนวยงาน เชน การดําเนินการจัดทําแผนงานเพื่อ
วิเคราะหตัวอยางสัตวน้ํา รายเดือน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ • เขาใจสัมพันธภาพอยางไมเปนทางการระหวางบุคคล - รูและเขาใจเบื้องตนในวิสัยทัศน ภารกิจ และยุทธศาสตร ตลอดจน
เขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจ ในองคกร รับรูวาผูใดมีอํานาจตัดสินใจหรือผูใดมี
เปาหมายและแผนดําเนินงานของหนวยงานที่สังกัด
อิทธิพลตอการตัดสินใจในระดับตางๆ และนําความ
ที่ไมเปนทางการ
- สามารถอธิบายไดถึงแนวคิดและหลักการเบื้องตนในการบริหารจัดการ
เขาใจนี้มาใชประโยชนโดยมุงผลสัมฤทธิ์ขององคกรเปน ประมงรวม ทั้งการสงเสริมอาชีพประมง ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียที่
สําคัญ
เกี่ยวของ เชน ชาวประมง เกษตรกร โรงงานผลิตอาหาร ตลอดจน
ระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติ
- ประยุกตใชขอกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองเชน พรบ.ประมง 2490 ระเบียบพัสดุฯ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ • เขาใจประเพณีปฏิบัติ คานิยม และวัฒนธรรมของแต - รูและเขาใจในวิสัยทัศน ภารกิจ และยุทธศาสตร ตลอดจนเปาหมายและ
เขาใจวัฒนธรรมองคกร
ละองคกรที่เกี่ยวของ รวมทั้งเขาใจวิธีการสื่อสารใหมี
แผนดําเนินงานของหนวยงานที่สังกัด และสามารถถายทอดให
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่
ผูใตบังคับบัญชารับรูและเขาใจได
ราชการ
- จัดทําและวิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอเปาหมายและ
• เขาใจขอจํากัดขององคกร รูวาสิ่งใดอาจกระทําได
แผนงานขององคกร เชน จัดทําแผนปองกันภัยพิบัติตางที่กอใหเกิดความ
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หรือไมอาจกระทําใหบรรลุผลได

4

5

เสียหายตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา น้ําทวม โรคระบาด
- ชี้แจงและชักจูงใหผูปฏิบัติงานผูกพันตอเปาหมาย แผนงาน และตัวชี้วัด
ผลงานของหนวยงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ • รับรูถึงความสัมพันธเชิงอํานาจของผูมีบทบาทสําคัญ - มีสวนรวมในการกําหนด วิสัยทัศนและพันธกิจ และจัดทํายุทธศาสตร
เขาใจความสัมพันธของผูมี
ในองคกร เพื่อประโยชนในการผลักดันภารกิจตาม
ตลอดจนเปาหมายและแผนดําเนินงานขององคกร
บทบาทสําคัญในองคกร
หนาที่รับผิดชอบใหเกิดประสิทธิผล
- ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลทั้งในเรื่องการบริหาร
จัดการประมง การอนุรักษทรัพยากรทางน้ําและสิ่งแวดลอม การบังคับใช
กฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ดัชนีชี้วัดการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจการ
ประมง รวมถึงโครงการวิจัย-ทดลอง ฯ
- ริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหมๆอยางตอเนื่องที่จะชวยสงเสริมอาชีพ
เกษตรกรประมง การบริหารจัดการประมง และการบริหารทั่วไป รวมทัง้
สงเสริมภาพลักษณขององคกร
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ • เขาใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองคกรใน
- กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ และทบทวนยุทธศาสตร ตลอดจนเปาหมาย
และแผนดําเนินงานขององคกร
เขาใจสาเหตุพื้นฐานของ
หนวยงานของตนและของภาครัฐโดยรวมตลอดจน
พฤติกรรมองคกร
ปญหา และโอกาสที่มีอยู และนําความเขาใจนี้มา
- ติดตามและประเมินการนําแผนยุทธศาสตรและแผนบริหารจัดการความ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในสวนที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู เสี่ยงไปปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจไดวามีทิศทางสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
อยางเปนระบบ
จังหวัด กรม กระทรวง
• เขาใจประเด็นปญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม - ใหคําปรึกษา แนะนําและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มพูน สมรรถนะ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบตอ
ความรูความเขาใจในองคกรและระบบราชการ
นโยบายภาครัฐและภารกิจขององคกร เพื่อแปลงวิกฤติ
เปนโอกาส กําหนดจุดยืนและทาทีตามภารกิจในหนาที่
ไดอยางสอดคลองเหมาะสมโดยมุงประโยชนของชาติ
เปนสําคัญ
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ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน
รหัส: SC-6
ชื่อสมรรถนะ: ตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน ตําแหนงประเภท: วิชาการ ทั่วไป
(Concern for Order)
สายงาน: นักวิชาการประมง นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักจัดการ
งานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักเดินเรือ ชางกลเรือ วิศวกรโยธา เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานพัสดุ เจา
พนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานหองสมุด นายชางออกแบบเรือนายชางเครื่องกล นายชางโลหะ นายชาง
ไฟฟา เจาพนักงานสื่อสาร นายชางโยธา เจาพนักงานเดินเรือ เจาพนักงานประมง
คําจํากัดความ ความใสใจที่จะปฏิบัติงานใหถูกตอง ครบถวน มุงเนนความชัดเจนของบทบาท หนาที่ และลดขอบกพรองที่อาจเกิดจากสภาพแวดลอม โดยติดตาม ตรวจสอบ
การทํางานหรือขอมูลตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อความถูกตองของกระบวนงาน
ระดับ
รายละเอียดสมรรถนะ
1 ตองการความถูกตอง ชัดเจน
ในงาน และรักษากฎ ระเบียบ

2

3

ลักษณะพฤติกรรม
• ตองการใหขอมูล และบทบาทในการปฏิบัติงาน มี
ความถูกตอง ชัดเจน
• ดูแลใหเกิดความเปนระเบียบในสภาพแวดลอม
ของการทํางาน
• ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอน ที่กําหนด
อยางเครงครัด
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ • ตรวจทานงานในหนาที่ ความรับผิดชอบอยาง
ตรวจทานความถูกตองของงาน ละเอียด เพื่อความถูกตอง
ที่ตนรับผิดชอบ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ • ตรวจสอบความถูกตองของงานในหนาที่ความ
ดูแลความถูกตองของงานทั้ง รับผิดชอบของตนเอง

พฤติกรรมบงชี้ประกอบ
- รูและเขาใจขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบตามกระบวนงานที่กําหนดไว
- ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบอยาง
เครงครัด โดยจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
- จัดเตรียมรายการที่จะเขาตรวจ และระยะเวลาพรอมกับรายงานสรุปผล และ
เอกสารประกอบการตรวจ เชน การตรวจประเมินโรงงานผลิตอาหารสัตวน้ํา
การตรวจประเมินฟารม การตรวจสะพานปลา
- อธิบายใหผูรวมงานทราบและเขาใจถึงหลักเกณฑ แนวปฏิบัติและเครื่องมือที่
ใชในการตรวจสอบ
- ตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการปฏิบัติงาน ในหนาที่รับผิดชอบ
- สามารถกําหนดแผน และประเด็นรายการตรวจสอบของกระบวน งานที่
รับผิดชอบ เชน กระบวนงานจัดซื้อจัดจาง กระบวนงานโครงการวิจัยทางการ
ประมง
- ทบทวนความถูกตองของกระบวนงานของหนวยงาน
- จัดทําแผนการตรวจสอบกระบวนงานประจําป พรอมกับสามารถระบุ
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• ตรวจสอบความถูกตองงานของผูอื่น ตามอํานาจ
หนาที่ที่กําหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ
• ตรวจความถูกตองตามขั้นตอนและกระบวนงาน
ทั้งของตนเองและผูอื่น ตามอํานาจหนาที่
• บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทั้งของ
ตนเองและของผูอื่น เพื่อความถูกตองของงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ • ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหนาของโครงการ
ตรวจสอบความถูกตองรวมถึง ตามกําหนดเวลา
• ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และคุณภาพ
คุณภาพของขอมูลหรือ
ของขอมูล
โครงการ
• สามารถระบุขอบกพรองหรือขอมูลที่หายไป และ
เพิ่มเติมใหครบถวนเพื่อความถูกตองของงาน
ของตนและผูอื่นที่อยูในความ
รับผิดชอบของตน

4

5

กระบวนงานที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อเปนขอมูลแกหนวยงาน
- สังเกตการณการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกตองครบถวน รวมทัง้
คุณภาพของขอมูล โดยการวิเคราะห แยกแยะ ทดสอบ ยืนยันขอมูลของ
หนวยงาน วาถูกตองตามขั้นตอนและกระบวนงานตามอํานาจหนาที่ ที่
กําหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ

- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานที่มีอยูทั้งหมดใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอก
- ปรับเปลี่ยนเทคนิคการตรวจสอบใหทันสมัยอยูเสมอและสอดคลองกับขอ
กฎหมาย กฎระเบียบ ฯที่เปลี่ยนแปลง เชน การนําเทคโนโลยีใหมๆ หรือ
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติมาชวยในการตรวจสอบ
- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลความคืบหนาของการปฏิบัติงาน/โครงการ
ตามแผนการปฏิบัติงาน เชน การติดตามความคืบหนาของโครงการวิจัยของ
กรมประมง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ • พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่อความถูกตองตาม - ศึกษา เปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการ
ขั้นตอน และเพิ่มคุณภาพของขอมูล
พัฒนาระบบการตรวจสอบ
ตรวจสอบกระบวนงานในการปฏิบัติงาน
ความถูกตองของกระบวนงาน
- ริเริ่มใหมีการจัดทํา ปรับปรุง พัฒนาสมรรถนะการตรวจสอบของบุคลากร
- สนับสนุน สงเสริมใหมีการพัฒนาคุณลักษณะคุณธรรมและจริยธรรมแก
บุคลากรในทุกระดับ เชน สงเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของ
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ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน
ชื่อสมรรถนะ การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness)

รหัส: SC-7
ตําแหนงประเภท: วิชาการ
สายงาน: นิติกร

คําจํากัดความ การเล็งเห็นปญหาหรือโอกาสพรอมทั้งจัดการเชิงรุกกับปญหานั้นโดยอาจไมมใี ครรองขอ และอยางไมยอทอ หรือใชโอกาสนั้นใหเกิดประโยชนตองาน ตลอดจน
การคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ เกี่ยวกับงานดวย เพื่อแกปญหา ปองกันปญหา หรือสรางโอกาสดวย
ระดับ
รายละเอียดสมรรถนะ
1 เห็นปญหาหรือโอกาสระยะสั้น
และลงมือดําเนินการ

2

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
จัดการปญหาเฉพาะหนาหรือ
เหตุวิกฤติ

ลักษณะพฤติกรรม
• เล็งเห็นปญหา อุปสรรค และหาวิธีแกไขโดยไมรอชา
• เล็งเห็นโอกาสและไมรีรอที่จะนําโอกาสนั้นมาใช
ประโยชนในงาน

พฤติกรรมบงชี้ประกอบ
- อาสาใหความรวมมือชวยเหลืองานทั้งในและนอกหนาที่ที่รับผิดชอบ
โดยมิตองรองขอ เชน อาสาเขารวมกิจกรรมสวนรวมตางๆ เชน รวมจัด
พิธีปลอยพันธสัตวน้ําในวันที่ 2 สิงหาคม 5 ธันวาคม วันประมง
แหงชาติ ฯลฯ
- ปฎิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบโดยไมตองรอคําสั่ง เชน พนักงานขับ
รถยนตทําความสะอาดลาง/เช็ดรถยนตราชการทุกคั นที่รับผิดชอบ
- สอบถามความตองการจากผูประสงคขอรับความชวยเหลือ เชน
สอบถามความตองการชวยเหลือกรณีประสบอุทกภัยโดยเรงดําเนินการ
ใหโดยเรงดวน
• ลงมือทันทีเมื่อเกิดปญหาเฉพาะหนาหรือในเวลาวิกฤติ - สามารถประเมินความตองการและความพึงพอใจเบื้องตนของผูมีสวนได
โดยอาจไมมีใครรองขอ และไมยอ ทอ
สวนเสีย เชน สามารถประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ และนํา
• แกไขปญหาอยางเรงดวน ในขณะที่คนสวนใหญจะ
ขอเสียมาปรับปรุงในการใหบริการใหดีขึ้น
วิเคราะหสถานการณและรอใหปญหาคลี่คลายไปเอง
- รวบรวมประเด็น นําเสนอปญหา สาเหตุ ผลกระทบ และเสนอแนะ
มาตราการแกไข/ปองกันในเบื้องตน เชน รวบรวมประเด็นปญหาการ
ประชุม ผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน ใหเปนหมวดหมู และหาแนว
ทางแกไขปญหาในแตละประเด็น
- อธิบายความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียใหแกผูรวมงาน เชน สรุป
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ขอเสียจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่ตองการ
ใหแกไข
3

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
เตรียมการลวงหนา เพื่อสราง
โอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหา
ระยะสัน้

• คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส
หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในระยะสั้น
• ทดลองใชวิธีการที่แปลกใหมในการแกไขปญหาหรือ
สรางสรรคสิ่งใหมใหเกิดขึ้นในวงราชการ

4

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
เตรียมการลวงหนา เพื่อสราง
โอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่
อาจเกิดขึ้นในระยะปานกลาง

• คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส
หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในระยะปานกลาง
• คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหมและ
สรางสรรคในการแกไขปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
อนาคต

5

แสดงสมรรถนะระดับที4่ และ
เตรียมการลวงหนาเพื่อสราง
โอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่
อาจเกิดขึ้นในระยะยาว

• คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส
หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต
• สรางบรรยากาศของการคิดริเริ่มใหเกิดขึ้นใน
หนวยงานและกระตุนใหเพื่อนรวมงานเสนอความคิด
ใหมๆในการทํางานเพื่อแกปญหาหรือสรางโอกาสใน

- วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน อุปสรรคและโอกาส (SWOT)ในการ
ดําเนินงาน เพื่อมากําหนดแผนปองกัน /แกไข เหตุการณที่ไมสามารถ
ควบคุมได เชน กรณีเกิดภัยธรรมชาติจัดใหมีระบบแจงเตือนภัยลวงหนา
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามมาตรการแกไข/ปองกัน
เบื้องตน เชน จัดใหซักซอมแผนการอพยบประชาชนเมื่อเกิดภัย
ธรรมชาติ
- สอน แนะนําถึงเทคนิคในการสังเกตุ ประเมินความพึงพอใจในการมารับ
บริการของผูมีสวนไดสวนเสีย ใหแกผูรวมงานได เชน สอบถามความ
ตองการ การรับบริการเพิ่มเติมจากเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
- จัดทํากลยุทธและแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการแกผูมีสวนไดสวน
เสียเพื่อเพิ่มระดับขีดความสามารถในการใหบริการของหนวยงาน
องคกร เชน การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ
- โนมนาว จูงใจ กระตุนใหทีมงานคิดนวตกรรม(สิ่งใหม ๆ ที่ยังไมมีคนอื่น
ทํา)การใหบริการแกผูมีสวนไดสวนเสีย เชน จัดการประกวดการจัดทํา
สื่อในการจูงใจใหผูมีสวนไดสวนเสียมารับบริการในหนวยงาน
- ติดตามและประเมินผลในการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ใหบริการของหนวยงาน เชน มีการติดตามผลการลดระยะเวลาการเบิก
จายเงินของกองคลัง กรมประมง ทุกเดือน
- ประเมินภาพลักษณของหนวยงานในเรื่องสมรรถนะในการใหบริการเชิง
รุก โดยพิจารณาเปรียบเทียบนวตกรรมใหมๆ ในกรมประมง เชน การ
ใชระบบภูมิสารสนเทศในการปลอยพันธุสัตวน้ําใหเหมาะสมกับฤดูกาล
- สนับสนุนใหมีการจัดทําเกณฑการวัดผลระดับการใหบริการตาง ๆ ของ
กรมประมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการระหวางกลุมจังหวัด
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ตาง ๆ ของกรมประมง เชน จัดใหมีการประกวดสํานักงานประมง
อําเภอตนแบบภายในจังหวัด/ระหวางกลุมจังหวัด/ระดับภาค /
ระดับประเทศ
- สนับสนุน สงเสริมใหมีวัฒนธรรมหรือคานิยมองคกรในการปฎิบัติงาน
เชิงรุก โดยผานนวตกรรมใหม ๆ ของหนวยงานอื่นทั้งในและ
ตางประเทศกับกรมประมง เชน เทคโนโลยีดานการประมง การวิจัย
การทดลอง

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน
รหัส: SC-8
ชื่อสมรรถนะ ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) ตําแหนงประเภท: วิชาการ ทั่วไป
สายงาน: นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร นิติกร นักเดินเรือ นายชางกลเรือ วิศวกรโยธา นักประชาสัมพันธ นายชาง
ศิลป นายชางออกแบบเรือ นายชางเครื่องกล นายชางโลหะ นายชางไฟฟา เจาพนักงานสื่อสาร เจาพนักงานเดินเรือ
คําจํากัดความ ความมัน่ ใจในความสามารถ ศักยภาพ และการตัดสินใจของตนที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุผล หรือเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือแกไขปญหาให
สําเร็จลุลวง
ระดับ
รายละเอียดสมรรถนะ
1 ปฏิบัติงานไดตามอํานาจหนาที่
โดยไมตองมีการกํากับดูแล

ลักษณะพฤติกรรม
• ปฏิบัติงานไดโดยอาจไมตองมีการกํากับดูแลใกลชิด
• ตัดสินใจเองไดในภารกิจภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่
รับผิดชอบของตน

พฤติกรรมบงชี้ประกอบ
- ใหขอมูลขาวสารในงานที่รับผิดชอบไดถูกตองรวดเร็วและอางอิงได
เชน การใหขอมูลขาวสารแผนการปลอยพันธุสัตวน้ํารายเดือนของ
สํานักงานประมงจังหวัด
- สามารถแสดงเอกสาร/หลักฐานเพื่อยืนยันความถูกตอง กรณีมีผู
ตองการทราบ เชน หลักฐานที่ตองใชประกอบในการขึ้นทะเบียนผู
เลี้ยงสัตวน้ํา (บัตรประชาชน ภาพถานสถานที่เลี้ยง หลักฐานการถือ
ครองหรือใชประโยชนที่ดินเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
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2

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ • กลาตัดสินใจเรื่องที่เห็นวาถูกตองแลวในหนาที่ แมจะมี
ปฏิบัติงานในหนาที่อยางมั่นใจ ผูไ มเห็นดวยอยูบางก็ตาม
• แสดงออกอยางมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่แมอยูใน
สถานการณที่มีความไมแนนอน

3

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ • เชื่อมั่นในความรูความสามารถ และศักยภาพของตนวา
มัน่ ใจในความสามารถของตน จะสามารถปฏิบัติหนาที่ใหประสบผลสําเร็จได
• แสดงความมั่นใจอยางเปดเผยในการตัดสินใจหรือ
ความสามารถของตน

4

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ • ชอบงานที่ทาทายความสามารถ
มั่นใจในการทํางานที่ทาทาย
• แสดงความคิดเห็นของตนเมื่อไมเห็นดวยกับ
ผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจ หรือในสถานการณที่

- ชี้แจงขอของใจสงสัยในขอมูลขาวสารที่ใหแกผูเกี่ยวของดวยความ
มัน่ ใจ เชน สามารถชี้แจงขอสงสัยเกี่ยวกับ กฎเกณฑระเบียบการให
ความชวยเหลือเกษตรกรในแตละหนวยพื้นที่สําหรับเกษตรกรที่
ประสบภัยธรรมชาติ
- วางแผนจัดหาแหลงขอมูลอางอิงเพื่อสรางความมั่นใจใหกับตนเอง
หรือทีมงานเพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เชน
กฎระเบียบและหลักเกณฑเพื่อใหสามารถสงผลิตภัณฑสัตวน้ํา
จําหนายไปยังตางประเทศได
- พิจารณา ทบทวนจุดแข็ง จุดออน ในการถายทอดขอมูลตาง ๆ เพื่อให
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยใชวิธีการตาง ๆ เชน การจัด
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทําแบบสอบถามความคิดเห็น แบบ
ประเมิน ฯลฯ
- สามารถชี้แจง แหลงที่มาของขอมูล วิธีการประเมินและวิธีการ
วิเคราะหขอมูล และแนวทางแกไขเบื้องตน เพื่อนํามาใชปรับปรุงการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- วิเคราะหและประเมินภาพความสําเร็จหรือลมเหลวในการปฏิบัติงาน
ดานตาง ๆ ในหนวยงาน เชน การถายทอดขอมูล, รายงาน ฯลฯ
- สามารถตอบขอซักถามในงานที่รับผิดชอบใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย
เชน กฏระเบียบที่ใชในการนําเขาและสงออกสินคาประมง
- สอน แนะนํา ใหกําลังใจและฝกฝนใหแกทีมงานตามลักษณะงานที่
รับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เชน การสอนงานที่เกี่ยวของกับ
หนาที่แกขาราชการบรรจุใหม
- ถายทอดขอมูล ประสบการณในการดําเนินงานของตนเองใหแก
ทีมงานและบุคคลภายนอกดวยวิธีการตางๆ เชน การบรรยาย เสวนา
แลกเปลี่ยนความคิด เปนที่ปรึกษา ฯลฯ
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5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ • เต็มใจและรับอาสาปฏิบัติงานที่ทาทาย หรือมีความ
เต็มใจทํางานที่ทาทายมากและ เสีย่ งสูง
กลาแสดงจุดยืนของตน
• กลายืนหยัดเผชิญหนากับผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
• กลาแสดงจุดยืนของตนอยางตรงไปตรงมาในประเด็นที่
เปนสาระสําคัญ

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน
ชื่อสมรรถนะ ความยืดหยุน ผอนปรน (Flexibility)

- มีขอมูลจากการศึกษาคนควาวิจัยของตนเอง และสามารถเผยแพรไป
ยังผูสนใจได เชน เผยแพรผลงานวิจัยทางวารสาร สื่อตางๆ เปนตน
- สามารถชี้แนะใหทีมงานเห็นแนวทางในการสรางหรือพัฒนาความ
เชื่อมั่นในตัวเอง เชน ที่ปรึกษาโครงการวิจัยดานการจัดการแหลงน้ํา
- นําเสนอขอมูลในการปฏิบัติงานดานการประมงตอที่ประชุมผูบริหาร
ระดับสูง เพื่อของบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน การชี้แจง
โครงการจัดทําปะการังเทียม ฯลฯ
- สามารถตอบขอซักถามหรือขอของใจสงสัยตางๆจากผูมีสวนไดสวน
เสียอยางมั่นใจ เชน การเสนอรางพระราชบัญัติการประมงฉบับใหม
- สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน เชน
อนุมัติในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของประมงจังหวัด

รหัส: SC-9
ตําแหนงประเภท: วิชาการ
สายงาน: นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ

คําจํากัดความ ความสามารถในการปรับตัว และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณและกลุมคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นที่แตกตาง
และปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณเปลี่ยนไป
ระดับ

รายละเอียดสมรรถนะ

ลักษณะพฤติกรรม

พฤติกรรมบงชี้ประกอบ
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1

มีความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน

• ปรับตัวเขากับสภาพการทํางานที่ยากลําบาก หรือไม
เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน

2

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
ยอมรับความจําเปนที่จะตอง
ปรับเปลี่ยน

• ยอมรับและเขาใจความเห็นของผูอื่น
• เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เมื่อไดรับขอมูล
ใหม

- สามารถรวมปฏิบัติงานกับผูอื่นและแลกเปลี่ยน, รับฟงขอคิดเห็นในเรื่อง
พื้นฐานทั่วไปซึ่งกันและกันได เชน การเรียนรูและยอมรับวัฒนธรรมของ
องคกรซึ่งไมขัดแยงตอระเบียบของกรมประมง
- ไมแสดงทาทีหรือปฏิกิริยาใดๆทั้งกายและวาจาที่ไมสมควร กรณีทีมงาน
หรือผูมารับบริการ เชน เกษตรกร หรือผูคาสัตวน้ํา ผูประกอบการ
โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา ที่แสดงพฤติกรรม/วาจาที่ไมเหมาะสม โดยการ
ควบคุมอารมณ ไมเลือกปฏิบัติ ยิ้มแยมแจมใส และไมพูดจาสอเสียด
- เขารวมกิจกรรมหรือโครงการตางๆซึ่งริเริ่มโดยกลุม/ทีมงานดวยความ
เต็มใจ เชน เขารวมการสัมมนาหนวยงาน กิจกรรมการแขงกีฬาสี เขา
รวมปฏิบัติในงานประมงนอมเกลา รวมพิธีปลอยปลา และวัน คลายวัน
สถาปนากรมประมง
- เขาใจและยอมปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ ตามความเห็นหรือมติของ
กลุม/ทีมงานภายใตขอบเขตของกฎระเบียบและเปาหมายของ
หนวยงาน เชน ยอมรับแผนการวิจัยสัตวน้ําของหนวยงาน
- ใหเกียรติและยอมรับสภาพของผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจดําเนินการ
รวมกันตามความคิดเห็นหรือมติของกลุม/ทีมงาน โดยไมนําผลจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของกรมประมงมาวิพากษวิจารณ และสามารถนํา
ผลไปวิเคราะหอยางสรางสรรคและเกิดประโยชน เชน การเลื่อน
กําหนดการจัดงานประมงแหงชาติ ทําใหอัตราการรอดของปลาต่ํา (ฤดู
แลง)
- ควบคุมอารมณทั้งการแสดงออกทางกายและวาจาไดเหมาะสมตอบุคคล
หรือกลุมคนที่มีพฤติกรรมอันไมนาพอใจ เชน การควบคุมอารมณในกรณีที
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามาประทวง เพื่อเรียกรองคาชดเชยความ
เสียหายที่เกิดจากการประสบภัยพิบัติ ตลอดจนชี้แจงและอธิบายเหตุผลให
เกษตรกรเกิดความเขาใจ
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แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
มีวิจารณญาณในการปรับใช
กฎระเบียบ

4

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน

• มีวิจารณญาณในการปรับใชกฎระเบียบใหเหมาะสม - สรรหาแนวคิด หลักเกณฑ หรือวิธีการใหมๆ เพื่อเปนบรรทัดฐานในอัน
กับสถานการณ เพื่อผลสําเร็จของงานและวัตถุประสงค ที่จะชวยปรับเปลี่ยนเทคนิคหรือวิธีการปองกัน/แกไขปญหาใหกับ
ของหนวยงาน
ทีมงาน เชน การสรางหลักเกณฑในการประหยัดพลังงานภายในกรม
ประมง อาทิ การงดการใชลิฟทหนึ่งตัวในเวลาไมเรงดวน หรือรณรงคใช
บันไดแทนลิฟท
- จัดประชุมกลุม/กลุมยอย รับฟงปญหา, ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
กลุมเพื่อกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติในการทํางานรวมกัน เชน การจัด
Morning Brief ทุกเชาวันศุกร
- ชี้แจงใหทีมงานเขาใจสภาพความจําเปนของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเปน
เรื่องปกติธรรมดาและกระตุนจูงใจใหทีมงานหมั่นเตรียมความพรอมกับ
การเปลี่ยนแปลงโดยไมยึดติดอยูกับสิ่งเดิมๆ เชน การถายทอดผลการ
ประชุม Morning Brief ใหผูใตบังคับบัญชาเพื่อทราบ และเขาใจการ
เปลี่ยนแปลงภารกิจ กิจกรรม ฯลฯ ของกรมประมง
• ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ใหเขากับสถานการณ - จัดทําแผนกลยุทธในการบริหารความหลากหลายของบุคลากรใน
หรือบุคคลแตยังคงเปาหมายเดิมไว
หนวยงาน เพื่อใหมีความยืดหยุนผอนปรนในการปฏิบัติงานรวมกันเชน
• ปรับขั้นตอนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
วางแผนดําเนินงานนโยบายของกรมประมงดานความเสมอภาคหญิงชาย
หนวยงาน
(Gender Equality)
- แสดงใหเห็นถึงความพรอมที่จะรับผิดชอบงาน หรือวิธีปฏิบัติงาน
ตลอดจนบุคลิกภาพ หรือลักษณะของบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เชน ประมงจังหวัดมีความพรอม และสามารถยายไปปฏิบัติงานตาม
จังหวัดตางๆ เมื่อไดรับคําสั่งจากกรมประมง (กรณีโยกยาย ปรับเปลี่ยน
ตําแหนง)
- ใหโอกาสหรือเวลาเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นที่ไมเห็นดวยกับความ
คิดเห็นของตนเอง, ทีมงานหรือหนวยงาน และหาวิธีการประสม
ประสานความคิดเห็นที่หลากหลาย ซึ่งสัมพันธ/เชื่อมโยงกับกลยุทธและ
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แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ

• ปรับแผนงาน เปาหมาย หรือโครงการ เพื่อให
เหมาะสมกับสถานการณเฉพาะหนา
• ปรับเปลี่ยนโครงสราง หรือกระบวนงาน เปนการ
เฉพาะกาล เพื่อใหรับกับสถานการณเฉพาะหนา

วิสัยทัศนของหนวยงานเพื่อนําไปปฏิบัติ เชน ผูเชี่ยวชาญยอมรับฟง
ความคิดเห็นของนักวิจัยรุนใหม กรณีมีขอมูลการวิจัยดานประมง
คลาดเคลื่อน
- ประเมินภาพรวมถึงสภาพความขัดแยงของบุคลากรที่เกิดขึ้น ซึ่งเปน
อุปสรรคตอความสําเร็จของกลยุทธและวิสัยทัศนของหนวยงาน, จังหวัด
, กรม พรอมกับชักจูงโนมนาวใหมีการบริหาร/จัดการเปลี่ยนแปลง เชน
ผูบริหารกรมประมงไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางสองหนวยงาน และขอ
ยุติของปญหาที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของประโยชนของกรมประมง
- ยินดีรับฟงขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นจากผูอื่นในระดับตางๆทั้งจาก
หนวยงานภายในและภายนอกที่สะทอน วิพากษ วิจารณในวิธีปฏิบัติ
และผลการดําเนินงานของหนวยงานเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงแกไข
เชน ผูบริหารยอมรับผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรกรม
ประมงและผูมีสวนไดสวนเสีย และนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการ
ดําเนินงาน
- สนับสนุน สงเสริม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมประมงใน
ทุกระดับและวิชาชีพในสมรรถนะเรื่องการยืดหยุน ผอนปรนเพื่อให
บุคคลหลากหลายประเภทของกรมประมงเขากันได
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ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน
ชื่อสมรรถนะ: การใสใจและพัฒนาผูอื่น (Caring
Others)

รหัส: SC-10
ตําแหนงประเภท: วิชาการ
สายงาน: นักวิเทศสัมพันธ

คําจํากัดความ ความใสใจและตั้งใจที่จะสงเสริม ปรับปรุงและพัฒนาใหผูอื่นมีศักยภาพ หรือมีสุขภาวะทั้งทางปญญา รางกาย จิตใจ และทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนเกินกวากรอบ
ของการปฏิบัติหนาที่
ระดับ
1

2

รายละเอียด
สมรรถนะ
ใสใจและให
ความสําคัญใน
การสงเสริมและ
พัฒนาผูอื่น

ลักษณะพฤติกรรม

พฤติกรรมบงชี้ประกอบ

• สนับสนุนใหผูอื่นพัฒนาศักยภาพหรือสุขภาวะทั้งทาง - ใสใจศึกษา, คนควา, สอบถาม, เรียนรู บทเรียนบทความหรือขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ
ปญญา รางกาย จิตใจที่ดี
กับการปฏิบัติงาน เพื่อแบงปนขอมูลใหกับทีมงาน เชน คนควาหาขอมูลที่เกี่ยวของกับ
• แสดงความเชื่อมั่นวาผูอื่นมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง การปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธแลวนําไปเผยแพรสรางเปนองคความรูใหมๆ ใหกับผู
ใหดียิ่งขึ้นได
ทีส่ นใจภายใน และภายนอกหนวยงาน
- ทบทวนขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่ผานมาเพื่อนํามาเปนบทเรียนหรือแนวทางใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานของทีมงานในหนวยงานวิเทศสัมพันธ กรมประมง
- สามารถระบุจุดเดน, จุดดอยในเบื้องตนแกผูอื่นและทีมงาน ตลอดจนหาแนวทาง
พัฒนาจุดดอยดังกลาว เชน การประชุมกลุมวิเทศสัมพันธของกรมประมงเพื่อทบทวน
ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา
แสดงสมรรถนะ • สาธิต หรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เพื่อ
- แนะนํา สอนงานที่ตองใชความรูและเทคนิคพื้นฐานดานวิเทศสัมพันธแกทีมงานได
ระดับที่ 1 และ พัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืน
เชน หัวหนากลุมทบทวนกฎระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ แกผูใตบังคับบัญชา เพื่อ
สอนหรือให
• มุงมั่นที่จะสนับสนุน โดยชี้แนะแหลงขอมูล หรือ
ใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
คําแนะนําเพื่อ
ทรัพยากรที่จําเปนตอการพัฒนาของผูอื่น
- สามารถชี้แจงหรืออธิบายเบื้องตนแกทีมงานไดถึงขอมูลรายละเอียดในการดําเนินงาน
พัฒนาใหผูอื่นมี
เชน หัวหนากลุมชี้แจงและอธิบายขั้นตอนและพิธีการทูตในการตอนรับแขกชาว
ศักยภาพหรือมีสุข
ตางประเทศของกรมประมง ใหแกผูใตบังคับบัญชาเกิดความเขาใจ
ภาวะทั้งทาง
- ประเมินความตองการหรือความคาดหวังในการพัฒนาตนเองของทีมงาน โดยการ
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ปญญา รางกาย
จิตใจหรือทัศนคติ
ที่ดี
3

4

5

สอบถามและสัมภาษณความตองการพัฒนาทักษะ เชน ภาษาอังกฤษ การบริการที่ดี
การประสานงานระหวางประเทศ อันเปนทักษะที่จําเปนตอการการปฏิบัติงานดาน
วิเทศสัมพันธของผูใตบังคับบัญชา และมีการดําเนินการใหเปนไปตามความตองการ

• ใหแนวทางพรอมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ เพื่อให
ผูอื่นมั่นใจวาสามารถพัฒนาศักยภาพสุขภาวะ หรือ
ทัศนคติดีอยางยั่งยืนได
• สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูหรือ
ประสบการณ เพื่อใหผูอื่นมีโอกาสไดถายทอดและ
เรียนรูวิธีการพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสรางสุขภาวะ
หรือทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืน
• สนับสนุนดวยอุปกรณ เครื่องมือ หรือวิธีการใน
ภาคปฏิบัติเพื่อใหผูอื่นมั่นใจวาตนสามารถพัฒนา
ศักยภาพสุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดได
แสดงสมรรถนะ • ติดตามผลการพัฒนาของผูอื่นรวมทั้งใหคําติชมที่จะ
ระดับที่ 3 และ สงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ติดตามและใหคํา • ใหคําแนะนําที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนา
ติชมเพื่อสงเสริม ศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีของแตละบุคคล
การพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
แสดงสมรรถนะที่
2 และใสใจใน
การใหเหตุผล
ประกอบการ
แนะนํา หรือมี
สวนสนับสนุนใน
การพัฒนาผูอื่น

แสดงสมรรถนะ
ระดับที่ 4 และ

• พยายามทําความเขาใจปญหาหรือความตองการที่
แทจริงของผูอื่น เพื่อใหสามารถจัดทําแนวทางในการ

- ทบทวน, สอบทาน การประเมินความตองการในการพัฒนาตนเองของทีมงานพรอม
จัดทําแนวทางหรือ แผนในการพัฒนาบุคลากรประจําปในหนวยงาน (สอนงาน,
ระบบพี่เลี้ยง, ฝกปฏิบัติ) ใหเหมาะสมกับแตละบุคคลและทีมงาน
- สามารถสอนงาน วางแผนการสอน และแนะนําเทคนิคการสอนงานใหแกทีมงานได
เชน เปนพี่เลี้ยงสอนงานใหแกนักวิเทศสัมพันธบรรจุใหม
- สามารถประเมินหรือมีเทคนิคตรวจสอบความเขาใจในความรูที่ไดรับจากการสอนงาน
โดยสอบถามจากผูบังคับบัญชาหรือผูรวมงาน และดูจากผลการประเมินความพึง
พอใจของผูรับบริการ

- รูและเขาใจกลวิธีตางๆในการพัฒนาผูอื่น อาทิ (การสอนงาน, ระบบพี่เลี้ยง, ฝกปฏิบัติ
, ศึกษาดวยตนเอง, ฝกอบรม, สัมมนา) และสามารถนํามาปรับใชใหสอดคลองกับ
ลักษณะงาน ตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบของแตละบุคคล
- สามารถออกแบบวิธีการประเมินและวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ระหวาง
สมรรถนะของงานกับสมรรถนะของทีมงานเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
- สามารถถายทอดแนวคิดและหลักการในการพัฒนาทีมงาน โดยการใหคําปรึกษา
เฉพาะดานแกบุคลากรกรมประมง รวมทั้งกระตุน , จูงใจใหทมี งานสอนงาน, แนะนํา
งานซึ่งกันและกัน
- ทบทวนดัชนีการวัดผลงาน (KPI) และสมรรถนะ ใหสอดคลอง/เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน
และยุทธศาสตรของกรมประมงและเชือ่ มโยงกับวิสยั ทัศนของกระทรวงฯ
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มุงเนนการพัฒนา
จากรากของ
ปญหา หรือความ
ตองการที่แทจริง

พัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ หรือทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนได - พิจารณาขอมูลการเปรียบเทียบสมรรถนะของบุคลากรของกรมประมงกับหนวยงาน
อื่นภายใตสังกัดกระทรวงฯ และนําผล การประเมินไปวิเคราะหเพื่อวางแผนและ
• คนควา สรางสรรควิธีการใหมๆ ในการพัฒนา
ศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดี ซึ่งตรงกับปญหาหรือ ออกแบบในการกําหนดสมรรถนะและวิธีการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
และตัวชี้วัดของกรมประมง
ความตองการที่แทจริงของผูอื่น
- สนับสนุนสงเสริมใหเกิดบรรยากาศขององคก ารแหงการเรียนรูโดยการสรางคานิยม
และวัฒนธรรม ตลอดจนกลไกในการสงเสริมการเรียนรู เชน การหมุนเวียนบุคลากร
ระหวางหนวยงานภายในและภายนอก สรางฐานขอมูลสําหรับการเรียนรู พัฒนา
ชองทางในการเผยแพรความรู สงบุคลากรไปปฏิบัติงานประจําสํานักงานดาน
การเกษตรระหวางประเทศ ฯลฯ

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน
ชื่อสมรรถนะ: การสรางสัมพันธภาพ (Relationship
Building)

รหัส: SC-11
ตําแหนงประเภท: วิชาการ ทั่วไป
สายงาน: นักวิเทศสัมพันธ นักประชาสัมพันธ เจาพนักงานพัสดุ

คําจํากัดความ สรางหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธที่ดีระหวางผูเกี่ยวของกับงาน
ระดับ
รายละเอียดสมรรถนะ
1 สรางหรือรักษาการติดตอกับผู
ที่ตองเกี่ยวของกับงาน

ลักษณะพฤติกรรม
• สรางหรือรักษาการติดตอกับผูที่ตองเกี่ยวของกับ
งานเพื่อประโยชนในงาน

พฤติกรรมบงชี้ประกอบ
- ยิ้มแยมแจมใส ทักทาย และพุดคุยกับเพื่อนรวมงาน ประชาชนผูมาใช
บริการ โดยพิจารณาจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ
- สอบถามความตองการของบุคล/หนวยงานที่กําลังมีปฏิสัมพันธ
- ใหความชวยเหลือ แนะนําหรืออํานวยความสะดวกแกบุคคล/หนวยงานที่
กําลังมีปฏิสัมพันธดวยรวมทั้งการเขารวมกิจกรรม
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• สรางหรือรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูที่ตอง
เกี่ยวของกับงานอยางใกลชิด
• เสริมสรางมิตรภาพกับเพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ
หรือผูอื่น

2

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
สรางหรือรักษาความสัมพันธที่
ดีกับผูที่ตองเกี่ยวของกับงาน
อยางใกลชิด

3

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ • ริเริ่มกิจกรรมเพื่อใหมีการติดตอสัมพันธทางสังคม
สรางหรือรักษาการติดตอ
กับผูที่ตองเกี่ยวของกับงาน
สัมพันธทางสังคม
• เขารวมกิจกรรมทางสังคมในวงกวางเพื่อประโยชน
ในงาน

4

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ • สรางหรือรักษามิตรภาพโดยมีลักษณะเปน
สรางหรือรักษาความสัมพันธ ความสัมพันธในทางสวนตัวมากขึ้น
ฉันมิตร

- เขาหา แนะนําตนเองกอนเพื่อทําความรูจักกับผูที่เกี่ยวของ
- หาวิธีการในการสรางความคุนเคยเพื่อรักษาสัมพันธภาพไว โดย การชวน
พูดคุย รับประทานอาหาร แนะนําขั้นตอน/สถานที่ แกผูรวมงานทั้ง
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา,เกษตรกรประมง, ประชาชน
ผูมารับบริการ, อปท, อบจ, อบต ผูประกอบการฯ
- เขาใหการชวยเหลือ แนะนํา หรือ อาสาดําเนินการอํานวยความสะดวกแก
บุคคล/หนวยงานที่กําลังมีปฏิสัมพันธดวย โดยไดรับการรองขอ และไมตอง
รอการรองขอ
- สามารถระบุไดถึงความสัมพันธเบื้องตนของบุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
เชน สามารถระบุไดวาบุคคล/หนวยงานขัดแยงกัน หรือมีความสัมพันธที่ดี
ตอกัน
- วิเคราะหสาเหตุความไมพอใจ, ขอขุนของหมองใจ หรือความไมเขาใจของ
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของดวย และเสนอแนวทางแกไข เชน จัดใหมีการ
ทํากิจกรรมรวมกันเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน
- จัดกิจกรรม/ไปรวมงาน,พิธีตางๆของบุคคล/หนวยงานที่ไดจัดขึ้น รวมทั้ง
เขารวมทํากิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ
- วางแผนจัดกิจกรรมในอันที่จะสราง,สงเสริม และรักษาความสัมพันธอันดี
ในหมูผูปฏิบัติงานในหนวยงาน เชน การจัดสัมมนาภายในหนวยงาน
- ติดตามและประเมินผลการเขารวมโครงการกิจกรรมสัมพันธทั้งภายใน
หนวยงานและภายนอก ตลอดจนเปนผูประสานสัมพันธ/ความขัดแยงใน
หนวยงานทั้งภายใน และภายนอก
- ทบทวนกลยุทธ/เทคนิคในการสราง, สงเสริมความสัมพันธกับหนวยงาน/
บุคคลภายนอกที่มีสวนไดเสีย เชน การจัดประชุมสอบถามความคิดเห็นของ
บุคลากรในหนวยงาน
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แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ • รักษาความสัมพันธฉันมิตรไวไดอยางตอเนื่อง แม
รักษาความสัมพันธฉันมิตรใน อาจจะไมไดมีการติดตอสัมพันธในงานกันแลวก็ตาม
แตยังอาจมีโอกาสที่จะติดตอสัมพันธในงานไดอีกใน
ระยะยาว
อนาคต

- ทําความรูจัก และสรางความคุนเคย โดยการเขาพบ/เขารวม/แนะนําแก
ผูนําหนวยงานหลัก ๆ ภายในประเทศ และตางประเทศที่เชื่อมโยงกับการ
บรรลุความสําเร็จในยุทธศาสตรและวิสัยทัศนองคการ
- สรางและพัฒนาชองทางในอันที่จะชวยสงเสริม สนับสนุนในการสรางและ
รักษาไวซึ่งสัมพันธภาพ โดยการจัดทําเว็บไซต เขารวมเปนสมาชิก
- ใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน สงเสริมมาตรการปองกัน/แกไขระดับ
ความสัมพันธหรือขอขัดแยงทั้งภายใน และภายนอกองคการ

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน

รหัส: SC-12

ชื่อสมรรถนะ: ความเขาใจผูอื่น (Interpersonal
Understanding)

ตําแหนงประเภท: วิชาการ ทั่วไป
สายงาน: บรรณารักษ นักวิชาการเผยแพร นักวิชาการชางศิลป เจาพนักงานหองสมุด นายชางภาพ

คําจํากัดความ ความสามารถในการรับฟงและเขาใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณของผูที่ติดตอดวย
ระดับ
รายละเอียดสมรรถนะ
1 เขาใจความหมายที่ผูอื่น
ตองการสื่อสาร

ลักษณะพฤติกรรม
• เขาใจความหมายที่ผูอื่นตองการสื่อสาร สามารถ
จับใจความ สรุปเนื้อหาเรื่องราวไดถูกตอง

พฤติกรรมบงชี้ประกอบ
- ทักทาย เอาใจใส แสดงพฤติกรรมทั้งทางกาย วาจาโดยกลาวสวัสดีแกผูอื่น
เชน ชาวประมง เกษตรกร ผูประกอบการ
- พูดคุยเพื่อรับฟงความรูสึก ความตองการ/ไมตองการหรือความคาดหวังของผู
ที่มีปฏิสัมพันธดวย เชน การสํารวจการใหบริการตรวจวิเคราะหสารตกคางวา
ไดรับผลการวิเคราะหที่ถูกตอง
- ใหความชวยเหลือ แนะนําเบื้องตนเพื่อสนองตอบตอความตองการ/คาดหวัง
ดังกลาว เชน การใหเอกสารแนะนําในการใหบริการเบื้องตน

60
2

3

4

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ • เขาใจทั้งความหมายและนัยเชิงอารมณ จากการ
สังเกต สีหนา ทาทาง หรือน้ําเสียงของผูที่ติดตอ
เขาใจอารมณความรูสึกและ
ดวย
คําพูด

- สามารถระบุความตองการ/คาดหวังในเบื้องตนของผูที่เกี่ยวของได เชน การ
จัดทําคําขอรับบริการ (คําขออนุญาตทําการประมง) ชาวประมง เกษตรกร
ผูประกอบการ
- เดินเขาไปสอบถามและรับฟงเพื่อตรวจสอบความตองการ/คาดหวังดังกลาว
เชน จัดทําทะเบียนผูมารับบริการ
- ใหคําปรึกษา ชี้แนะชองทางหรือแหลงขาวสารขอมูล บุคคล สถานที่ของกรม
ประมงหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสนองความตองการ/คาดหวัง เชน การ
ใหหมายเลขโทรศัพทและสถานที่ติดตอ, Email Address
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ • เขาใจความหมายที่ไมไดแสดงออกอยางชัดเจนใน - ตรวจสอบและประเมินความรูสึก ความตองการ/ไมตองการ หรือความ
เขาใจความหมายแฝงในกิริยา กิริยา ทาทาง คําพูด หรือน้ําเสียง
คาดหวังโดยรวมของผูรวมงาน ผูมารับบริการในหนวยงานกรมประมงโดยให
ทาทาง คําพูด หรือน้ําเสียง
• เขาใจความคิด ความกังวล หรือความรูสึกของ
ผูรับบริการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ เชน การปรับปรุงและพัฒนา
ผูอื่น แมจะแสดงออกเพียงเล็กนอย
ตามขอเสนอ/ขอแนะนําของผูรับบริการ
• สามารถระบุลักษณะนิสัยหรือจุดเดนอยางใด
- อธิบาย หรือชี้แจงขอมูล ขาวสารที่ถูกตองหรือขอของใจสงสัยในเบื้องตนเพื่อ
อยางหนึ่งของผูที่ติดตอดวยได
ทําความเขาใจหรือเสริมสรางบรรยากาศการทํางานที่สงบสุข เชน กิจกรรม
Homeroom ภายในหนวยงานทุกสัปดาห, การประชุมประจําเดือน
- หาวิธีการหรือเทคนิคใหมๆเพื่อตอบสนองความตองการ/คาดหวังหรือละ
คลายความวิตกกังวลของผูรวมงาน และเพื่อสรางสรรคการทํางาน อาทิ
ประชุมหรือจัดกิจกรรมประจําเดือน, สรางบรรยากาศในการทํางาน (เชน จัด
กิจกรรมตามเทศกาลตางๆ)
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ • เขาใจนัยของพฤติกรรม อารมณ และความรูสึก - วิเคราะหสมรรถนะทางดานความเขาใจผูอื่นของบุคลากรในหนวยงานพรอม
เขาใจการสื่อสารทั้งที่เปนคําพูด ของผูอื่น
ทั้งประเมินจุดแข็ง จุดออน เชนการวิเคราะห GAP มีความถูกตองตรงตาม
• ใชความเขาใจนั้นใหเปนประโยชนในการผูกมิตร
และความหมายแฝงในการ
วัตถุประสงค การขออนุญาตในเรื่องตางๆ
ทําความรูจัก หรือติดตอประสานงาน
สื่อสารกับผูอื่นได
- จัดทํามาตรการพัฒนา ปรับปรุงสมรรถนะขางตนเพื่อใหสามารถสนองตอบ
ตอความสําเร็จในการดําเนินยุทธศาสตรของกรมประมง เชน การจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร

61
- ติดตามและประเมินเรื่องความสัมพันธ ความขัดแยงทั้งภายในและนอก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การจัดการขอรองเรียน
5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ • เขาใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือปญหา
- สนับสนุนใหมีการจัดทํากฎธรรมาภิบาลเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
ตลอดจนที่มาของแรงจูงใจระยะยาวที่ทําใหเกิด
เขาใจสาเหตุของพฤติกรรม
โปรงใส ตรวจสอบได และเปนธรรมแกทุกคน เชน กําหนดและสนับสนุนให
พฤติกรรมของผูอื่น
ผูอื่น
เกิดคานิยมที่ดีขององคกร (เชน FISHERIES’ culture)
• เขาใจพฤติกรรมของผูอื่น จนสามารถบอกถึง
- ใหคําปรึกษาแนะนําและทําเปนตัวอยางที่ดีในการสรางความรูความเขาใจ
จุดออน จุดแข็ง และลักษณะนิสัยของผูนั้นไดอยาง ผูอื่น ทั้งในเรือ่ งการใหเวลา การรับฟง และการรวมรับรู/แบงปนความรูสึก
ถูกตอง
ของผูอื่น เชน ใหคําแนะนําผานการประชุมระบบ Video Conference,
SKYPE, Social Network
- สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมตางๆในอันที่จะชวยเสริมสรางสมรรถนะความ
เขาใจผูอื่นแกบุคลากรของกรมประมง เชน จัดกิจกรรมประมงสัมพันธ,
ดนตรีในสวน, RALLY

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน
ชื่อสมรรถนะ: ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
(Communication & Influencing)

รหัส: SC-13
ตําแหนงประเภท: วิชาการ ทั่วไป
สายงาน: นักวิชาการเผยแพร นักวิชาการชางศิลป นายชางศิลป นายชางภาพ

คําจํากัดความ ความสามารถที่จะสื่อความดวยการเขียน พูด โดยใชสื่อตางๆ เพื่อใหผูอื่นเขาใจยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน
ระดับ
รายละเอียดสมรรถนะ
1 นําเสนอขอมูล หรือความเห็น
อยางตรงไปตรงมา

ลักษณะพฤติกรรม
พฤติกรรมบงชี้ประกอบ
• นําเสนอ ขอมูล หรือความเห็นอยาง
- นําเสนอขอมูล ความเห็น ประเด็น หรือยกตัวอยางประกอบเพื่อใหผูอื่นเขาใจ
ตรงไปตรงมา โดยยังมิไดปรับรูปแบบการนําเสนอ - สามารถอธิบายเหตุผลเบื้องตน และความคิดเห็นในงานใหผูอื่นทราบและ
ตามความสนใจ และระดับของผูฟง
เขาใจ
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แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ • นําเสนอขอมูล ความเห็น ประเด็น หรือตัวอยาง - นําเสนอขอมูลที่ผานการวิเคราะห กลั่นกรอง และมีตัวอยางประกอบเพื่อให
ใชความพยายามขั้นตนในการ ประกอบที่มีการเตรียมอยางรอบคอบ เพื่อใหผูอื่น ผูอื่นยอมรับและสนับสนุนความคิดของตน
จูงใจ
เขาใจยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน
- รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นที่คัดคาน/ปฏิเสธ/ไมยอมรับ และใหความ
ชวยเหลือ เชนไมแสดงสีหนาโกรธ หรือวาจากาวราวตอบโตผูคัดคาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ • ปรับรูปแบบการนําเสนอใหเหมาะสมกับความ - ปรับรูปแบบการนําเสนอใหตรงความตองการ/ความสนใจของผูฟง เชน ใช
ปรับรูปแบบการนําเสนอเพื่อ สนใจและระดับของผูฟง
ระบบ IT มาจัดทํารูปแบบการนําเสนอใหนาสนใจ
• คาดการณถึงผลของการนําเสนอ และคํานึงถึง - สอนงาน/แนะนําทีมงาน (เชน มีการประชุม สอนงาน ไตถามปญหาอุปสรรค
จูงใจ
ภาพลักษณของตนเอง
ภายในกลุมงาน) ใหสามารถสื่อสารดวยวาจาใหเหมาะสมกับเวลา เหตุการณ
เพื่อผลสําเร็จของงานที่นําเสนอ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ • วางแผนการนําเสนอโดยคาดหวังวาจะสามารถ - ติดตามใหทีมงานจัดทําและทบทวนแผนดําเนินงาน เปาหมาย และตัวชี้วัดที่
ใชศิลปะการจูงใจ
จูงใจใหผูอื่นคลอยตาม
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของหนวยงาน
• ปรับแตละขั้นตอนของการสื่อสาร นําเสนอ และ - ตั้งคําถาม, ตอบขอซักถามแกทีมงานกรณีมีการเปลี่ยนแปลงตางๆภายใน
จูงใจใหเหมาะสมกับผูฟงแตละกลุม หรือแตละ
หนวยงาน/องคกร และสามารถชักจูง โนมนาวทีมงานใหยอมรับและปฏิบัติให
ราย
เปนไปตามการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
• คาดการณและพรอมที่จะรับมือกับปฏิกิริยาทุก - สามารถอางอิงแหลงขอมูล(บุคคล,สถานที่) กรณีใชขอมูลนั้นสนับสนุนการ
รูปแบบของผูฟงที่อาจเกิดขึ้น
ชี้แจง, อธิบาย หรือนําเสนอเพื่อจูงใจบุคคล/กลุมบุคคลทั้งจากภายในหรือ
ภายนอกหนวยงานใหคลอยตาม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ • แสวงหาผูสนับสนุน เพื่อเปนแนวรวมในการ
- แลกเปลี่ยนความเห็น หรือนําเสนอรายงานขอมูลการดําเนินงานที่สําคัญๆกับ
ใชกลยุทธซับซอนในการจูงใจ ผลักดันแนวคิด แผนงานโครงการ ใหสัมฤทธิ์ผล บุคคล/กลุมบุคคลภายนอกองคกรเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองหรือคลายความ
• ใชความรูเกี่ยวกับจิตวิทยามวลชน ใหเปน
สงสัย
ประโยชนในการสื่อสารจูงใจ
- สนับสนุน สงเสริมใหมีการประเมินสมรรถนะการสื่อสาร จูงใจเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงระดับสมรรถนะของบุคลากรในหนวยงาน เชน จัดโครงการสัมมนา
เรื่องการสื่อสารการจูงใจ
- สงเสริมใหมีและพัฒนามาตรการจูงใจใหมๆอยางตอเนื่องแกบุคลากรใน
หนวยงานโดยเปรียบเทียบหรืออางอิงหนวยงานที่ประสพผลสําเร็จในการใช
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มาตรการจูงใจบุคลากร เชน การจัดไปศึกษาดูงานหนวยงานตางๆ ที่ประสบ
ความสําเร็จ

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน
ชื่อสมรรถนะ: สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic
Quality)

รหัส: SC-14
ตําแหนงประเภท: ทั่วไป
สายงาน: นายชางศิลป

คําจํากัดความ ความซาบซึ้งในอรรถรสและเห็นคุณคาของงานศิลปะที่เปนเอกลักษณและมรดกของชาติ รวมถึงงานศิลปะอื่น ๆ และนํามาประยุกตในการสรางสรรคงานศิลปะ
ของตนได
ระดับ
รายละเอียดสมรรถนะ
1 ซาบซึ้งในงานศิลปะ

2

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1
และเขาใจรูปแบบตางๆ ของ
งานศิลปะ

ลักษณะพฤติกรรม
• เห็นคุณคาในงานศิลปะของชาติและศิลปะอื่นๆ โดย
แสดงความรักและหวงแหนในงานศิลปะ
• สนใจที่จะมีสวนรวมในการเรียนรู ติดตาม หรือสราง
งานศิลปะแขนงตางๆ
• ฝกฝนเพื่อสรางความชํานาญในงานศิลปะของตน
อยางสม่ําเสมอ
• แยกแยะความแตกตางของงานศิลปะรูปแบบตางๆ
และอธิบายใหผูอื่นรับรูถึงคุณคาของงานศิลปะ
เหลานั้นได
• เขาใจรูปแบบและจุดเดนของงานศิลปะรูปแบบ
ตางๆ และนําไปใชในงานศิลปะของตนได
• สามารถถายทอดคุณคาในเชิงศิลปะเพื่อใหเกิดการ

พฤติกรรมบงชี้ประกอบ
- ริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการในงานที่รับผิดชอบ เชน การตกแตงบูท
การตกแตงรูป การเลือกใชผลงานทางศิลปะ
- ฝกฝนเพื่อสรางความชํานาญในศิลปะในงานของตนอยางสม่ําเสมอ พรอม
ทั้งสามารถอธิบายความเปนมาหรือจุดมุงหมายของผลงานใหผูอื่นไดรับ
ทราบได
- สามารถสื่อหรืออธิบายชิ้นงานที่สรางสรรคขึ้นมาใหผูอื่นเขาใจได
- พัฒนาผลงาน รูปแบบ ของงานหรือกิจกรรมใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
หนวยงาน การพิจารณารูปแบบในการจัดทําสื่อตางๆ เชน หนังสือสําหรับ
เกษตรกร หนังสือแสดงพระราชกรณียกิจ ชิ้นงานภาพวาดสัตวน้ําที่มีความ
หลากหลาย เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษความหลายหลายของสัตวน้ํา
- จําแนกความแตกตางของงานที่รับผิดชอบ รูปแบบตางๆ และอธิบายให
ผูอื่นรับรูของคุณคาของงานเหลานั้นได เชน สามารถกําหนดและอธิบาย
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จุดเดนของนิทรรศการ ความสอดคลองกับเปาหมายของกิจกรรมที่
ดําเนินการได
- ถายทอดคุณคาของงาน พรอมทั้งใหคําปรึกษาเพื่อปรับปรุงผลงานได เชน
ใหคําปรึกษาแกผูอื่นเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาผลงาน ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรหนวยงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2
• นําอิทธิพลของงานศิลปะยุคสมัยตางๆ มาเปนแรง - ตรวจสอบ พัฒนาผลงาน รูปแบบ ของกิจกรรมดานงานศิลปใหสอดคลอง
และประยุกตในการสรางสรรค บันดาลใจในการสรางสรรคงานศิลปะของตน
กับยุทธศาสตรหนวยงาน
งานศิลปะ
• ประยุกตความรูและประสบการณในงานศิลปะมาใช - ชักชวนใหพัฒนาผลงานเพื่อใหผูอื่นมีจิตสํานึกในคุณคาความงามตาม
ในการสรางสรรคงานศิลปะของตน
ธรรมชาติของสัตวน้ําและพืชน้ํา สภาพแวดลอมโดยรอบ,กิจกรรมการ
ประมง เชน ภาพการทําประมง โสตทัศนศิลป (วีดิทัศนวิถีชีวิตชาวประมง)
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3
• ประยุกตคุณคาและลักษณะเดนของงานศิลปะยุค
- ติดตามและประเมินผล เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธหรือวิธีในการสราง พัฒนา
และสรางแรงบันดาลใจใหแก ตางๆ มาใชในการรังสรรคผลงาน และเปนแรง
ผลงานศิลปะใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําและ
ตนเองและผูอื่นได
บันดาลใจใหผูอื่นเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษงาน
สิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดความสมดุลของทรัพยากรและรักษาไวซึ่งระบบ
ศิลปะ
นิเวศน
• นําศาสตรทางศิลปะหลายแขนงมาผสมผสาน เพื่อ - ประยุกตคุณคาและลักษณะเดนของงานศิลปะยุคตางๆ มาใชในการ
สรางสรรคผลงานที่แตกตาง
สรางสรรคผลงาน และเปนแรงบันดาลใจใหผูอื่นเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรประมง
- นําศาสตรทางศิลปะหลายแขนง มาผสมผสาน เพื่อสรางสรรคผลงานที่
แตกตาง
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4
• รังสรรคงานศิลปะที่มีเอกลักษณเฉพาะตนที่เปนที่ - โนมนาว ชักจูงใหบุคคล/กลุม บุคคล/หนวยงานทั้งจากภายในและภายนอก
และรังสรรคงานศิลปะที่เปน ยอมรับ ไมวาจะเปนการรังสรรคงานแนวใหม หรือ
โดยเฉพาะสื่อสาธารณะ ตระหนักในคุณคาของการอนุรักษทรัพยากรสัตว
เอกลักษณเฉพาะตน
อนุรักษไวซึ่งงานศิลปะดั้งเดิม
น้ําและสิ่งแวดลอม โดยผานการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางศิลปะ
- ใหคําปรึกษา/แนะนําเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสรางสรรค
และพัฒนาผลงานศิลปะ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรทางน้ําอยาง
ยั่งยืน

