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คูมือคําอธิบายพฤติกรรมบงชี้ 

สมรรถนะของขาราชการกรมประมง 

 








สิงหาคม พ.ศ. 2554 





คาํอธบิายประกอบการใชคูมือคําอธิบายพฤติกรรมบงชีส้มรรถนะของขาราชการกรมประมง 

 คูมือท่ีจัดทําข้ึนฉบับนี้มีวัตถุประสงคสําหรับใชประกอบในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (การ
ประเมินสมรรถนะ) ของขาราชการกรมประมง เปนคําอธิบายเพ่ิมเติมของพจนานุกรมสมรรถนะของ ก.พ. ท่ีกรม
ประมงประกาศใชเปนมาตรฐานในการพิจารณาประเมินสมรรถนะของขาราชการในสังกัด  

 ในการนําไปใชประกอบกับคําอธิบายรายละเอียดสมรรถนะของ ก.พ. คูมือฉบับนี้จะชวยอธิบายพฤติกรรม
บงชี้เพ่ิมเติมของท้ังสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะในแตละระดับท่ีกรมประมงกําหนด จะชวยใหการประเมิน
สมรรถนะเปนมาตรฐาน และมีความชัดเจน ชวยใหท้ังผูประเมินและผูถูกประเมินมีความเขาใจตรงกันมากข้ึน 
อยางไรก็ตาม เพ่ือใหไดผลอยางต็มท่ี หนวยงานระดับกอง/สํานัก ควรจัดทําคําอธิบายพฤติกรรมบงชี้เพ่ิมเติมจาก
คูมือเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะของการปฏิบัติงาน ท่ีอาจแตกตางกันในแตละสํานัก/กอง ประเภทของตาํแหนง 
และลักษณะงาน เชน นักวิชาการประมงท่ีปฏิบัติงานอยูท่ีกลุมวิชาการสวนกลาง อาจมีลักษณะพฤติกรรมสําหรับ
สมรรถนะแตละดานท่ีแตกตางจากนักวิชาการประมงท่ีปฏิบัติงานตามศูนยวิจัยและพัฒนาการประมง  หรือ
เจาหนาท่ีธุรการของ กกจ. จะมีลักษณะการปฏิบัติงานแตกตางจากเจาหนาท่ีธุรการท่ีปฏิบัติงานอยูท่ี สจป. ซ่ึงจะ
สงผลใหลักษณะพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะแตกตางกนแมจะเปนสมรรถนะเดียวกัน ระดับเดียวกัน  

 เม่ือไดลักษณะพฤติกรรมบงชี้ท่ีเหมาะสมกับขาราชการแตละตําแหนง และลักษณะงานท่ีปฏิบัติแลว 
ผูบังคับบัญชาท่ีทําหนาท่ีประเมิน และขาราชการท่ีถูกประเมินควรศึกษาและทําความเขาใจลักษณะพฤติกรรมบงชี้
ในแตละสมรรถนะท่ีเก่ียวของ โดยในชวงตนรอบการประเมินผูบังคับบัญชาท่ีเปนผูประเมิน และผูท่ีถูกประเมินทํา
ความตกลงรวมกันวา พฤติกรรมท่ีคาดหวังสําหรับการประเมินควรเปนเชนใด โดยอาจทําเปนตัวชี้วัด หรือทําเปน
รายการพฤติกรรมสําหรับแตละระดับของสมรรถนะท่ีจะมีการประเมิน  

 ระหวางรอบการประเมิน ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีในการตรวจสอบ แนะนําแนวทางการแกไขปรับปรุง

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมของผูถูกประเมิน เพ่ือใหผูถูกประเมินมีการแสดงพฤติกรรมตามท่ีคาดหวังท่ีกําหนดไวในแต

ละสมรรถนะท่ีมีการประเมิน ท้ังผูบังคับบัญชา และผูถูกประเมินควรมีการบันทึกหลักฐานการแสดงพฤติกรรมตาม

สมรรถนะแตละดาน เพ่ือใชประกอบในการคะแนนการประเมิน  

 เม่ือสิ้นรอบการประเมิน ผูถูกประเมินทําการประเมินสมรรถนะตนเอง และผูบังคับบัญชาใหคะแนนการ

ประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมินท่ีทําความตกลงกันไวในชวงตนรอบการประเมิน โดยพิจารณาเกณฑ

การใหคะแนนจากแนวทางการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ที่ปรากฏในแบบฟอรม 3 ( แบบประเมิน

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ) ประกอบกับการแสดงพฤติกรรมคาดหวังท่ีทําความตกลงรวมกันไว 

(เชน แสดงไดทุกรายการครบถวนอยางสมํ่าเสมอ ไดคะแนนประเมินสมรรถนะ = 5 หากแสดงไดสมํ่าเสมอเพียง 3 

จาก 5 รายการ ไดคะแนนประเมินท่ี 3 คะแนน เปนตน) หรือพิจารณาหลักฐานตามท่ีกําหนดในตัวชี้วัดพฤติกรรม

ท่ีตกลงกันไวในตนรอบการประเมิน 
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กรมประมง 
อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 

(1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการประมง กฎหมายวาดวยสิทธิการประมงในเขต ประมงไทย 
กฎหมายวาดวยการจัดระเบียบกิจการแพปลา กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ  

 (2) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเก่ียวกับการเพาะเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ การผลิต การขยายพันธุ
สัตวน้ํา ปลาสวยงาม พรรณไมน้ํา อาหารสัตวน้ํา สุขภาพสัตวน้ํา เครื่องมือประมง และวิชาการดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
รวมท้ังกําหนดและรับรองมาตรฐานแหลงเพาะเลี้ยงและแหลงผลิตใหมีคุณภาพและถูกสุขอนามัย  

 (3) ศึกษา คนควา วิจัย รวมท้ังการสํารวจและวิจัยแหลงทําการประมงท้ังในและนอกนานน้ําไทยเพ่ือเพ่ิม
ความอุดมสมบูรณและบริหารจัดการการใชประโยชนของทรัพยากรสัตวน้ํา  

 (4) กําหนดมาตรการในการทําการประมงและการใชประโยชนจากสัตวน้ํา ควบคุม ปองกัน และ
ปราบปรามการทําการประมงในแหลงน้ําจืดและทะเล การคาสัตวน้ําใหเปนไปตามกฎหมาย  

(5) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเก่ียวกับการเก็บรักษา การแปรรูปสัตวน้ํา การวิเคราะหตรวจสอบ 
รับรองคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําใหไดมาตรฐานและถูกสุขอนามัยและสุขลักษณะ  

(6) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีดานการประมง สงเสริมและพัฒนาอาชีพ การ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การทําการประมง การแปรรูปสัตวน้ํา และอาชีพท่ีเก่ียวของใหมีความม่ันคงและเปนความสําคัญ
ตอเศรษฐกิจของประเทศแกผูประกอบการ เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ  

(7) ดําเนินการเก่ียวกับการประมงระหวางประเทศในดานวิชาการ สํารวจและวิจัยแหลง ทําการประมง
นอกนานน้ําไทย การลงทุนดานการประมงในตางประเทศและกิจการดานตางประเทศท่ีเก่ียวของ  

(8) พัฒนาระบบขอมูลดานการประมง จัดระบบการสํารวจ การจัดเก็บและการใชประโยชนขอมูลและบริการ
สารสนเทศแกผูประกอบการ เกษตรกร และผูสนใจท่ัวไป  

(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมประมงหรือตามท่ีกระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

 

วิสัยทัศน 

 “มุงสูการเปนผูนําทางการประมงอยางยั่งยืนในภูมิภาค เพ่ือความอยูดีมีสุขของประชาชน” 

พันธกิจ 

  1. พัฒนาคุณภาพสินคาประมงทุกประเภทใหไดรับมาตรฐาน  
  2. เพ่ิมผลผลิตในแหลงเพาะเลี้ยงและแหลงทรัพยากรอ่ืน  
  3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา  
  4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง  
  5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองคกร  

ยุทธศาสตร 

1. พัฒนาคุณภาพสินคาประมงใหมีความเปนเลิศและไดมาตรฐานตามเกณฑสากล   
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2. เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําใหแหลงเพาะเลี้ยงและทุกแหลงทรัพยากรและสรางความเขมแข็งใหแกผูมีสวนได
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. บริการท่ีดี (Service Mind) 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 
5. การทํางานเปนทีม (Teamwork) 

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

 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
1. การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 
2. การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) 
3. การสั่งการตามอํานาจหนาท่ี (Holding People Accountability) 
4. การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking) 
5. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ (Organizational Awareness) 
6. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน (Concern for Order) 
7. การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 
8. ความม่ันใจในตนเอง (Self Confidence) 
9. ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility) 
10. การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน (Caring Others) 
11. การสรางสัมพันธภาพ (Relationship Building) 
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12. ความเขาใจผูอ่ืน ((Interpersonal Understanding) 
13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) 
14. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) 

ขอแนะนําการใชคูมือคําอธิบายพฤติกรรมบงช้ีสมรรถนะขาราชการกรมประมงในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  

1. กําหนดสมรรถนะท่ีจะใชในการประเมิน (ตามหลกัเกณฑของกรมประมง) 
2. กําหนดระดับสมรรถนะใหสอดคลองกับผูท่ีจะถูกประเมิน (ตามหลกัเกณฑของกรมประมง)  
3. เลือกพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะสําหรับสมรรถนะ และระดับท่ีตองการ ท้ังนี้เอกสารฉบับนี้เพียง

เสนอแนะแนวทาง และตัวอยางในการกําหนดพฤติกรรมบงชี้ตามสมรรถนะ หนวยงานและ/หรือผูบังคับบัญชาควร
พิจารณาปรับแตงการกําหนดพฤติกรรมบงชี้ ใหสอดคลองกับบริบทของผูถูกประเมิน (ตําแหนง ระดับ หนวยงาน 
หนาท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ) 

4. ในชวงตนรอบการประเมิน ในสวนของการประเมินสมรรถนะ ผูบังคับบัญชาทําความตกลงรวมกับผู
ถูกประเมิน โดยระบุสมรรถนะ ระดับ และพฤติกรรมท่ีคาดหวังในการประเมิน กําหนดหลักฐาน (หรือตัวชี้วัด) ท่ี
จะใชประกอบในการประเมินสมรรถนะโดยอาศัยพฤติกรรมบงชี้ประกอบ เพ่ือยืนยันการบรรลุสมรรถนะ และ
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง เชน ความถ่ีในการแสดงพฤติกรรมท่ีตองการใหเห็น การสอบถามความคิดเห็นจาก
ลูกคา เพ่ือนรวมงาน การใชสมุดบันทึกการทํางาน การจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ เพ่ือใหผู
ถูกประเมินทราบลวงหนาวาผูบังคับบัญชาจะดําเนินการประเมินสมรรถนะอยางไร 

5. ดําเนินการประเมินสมรรถนะตามขอตกลงท่ีทํารวมกัน การใหคะแนนเม่ือสิ้นรอบการประเมินตองอยู
บนพ้ืนฐานของหลักฐานตามท่ีตกลงรวมกันไว  

6. กรณีผูถูกประเมินไมสามารถแสดงสมรรถนะไดตามระดับท่ีคาดหวัง (เชน ไดคะแนนการประเมิน
สมรรถนะตัวใดตัวหนึ่งต่ํากวา 5 คะแนน ผูประเมินควรสนอแนะแนวทางสําหรับการปรับปรุงสมรรถนะของผูถูก
ประเมินไวใน แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) 
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สมรรถนะหลกั 

 
1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ (Achivement Motivation)  CC-1 

2. บริการท่ีดี (Service Mind)  CC-2 

3. การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  CC-3 

4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)  CC-4 

5. การทํางานเปนทีม (Teamwork)  CC-5 
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ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะหลัก รหัส: CC-1  
 

ชื่อสมรรถนะ: การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ตําแหนงประเภท: ทุกประเภท 
สายงาน: ทุกสายงาน 

 

คําจํากัดความ ความมุงม่ันจะปฏิบัติหนาท่ีราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาของตนเอง หรอืเกณฑ 
วัดผลสัมฤทธิ์ท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน อีกท้ังยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียากและทาทายชนิดท่ีอาจ
ไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน  

 

ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 
1 แสดงความพยายามในการ

ทํางานใหดี 
• พยายามทํางานในหนาท่ีใหถูกตอง 

• พยายามปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
• มานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน 
• แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีข้ึน 
• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเม่ือเห็นความ

สูญเปลา หรือหยอนประสิทธิภาพในงาน 

- รู, เขาใจ และสามารถอธิบายถึงแผนงาน, เปาหมาย และตัวชี้วัดผลงานตาม
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เชน การจัดทําคําอธิบายประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการรายบุคคล (PM Template

- รูและเขาใจข้ันตอน, วิธีปฏิบัต ิและสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีกําหนด เชน จัดทําแผนปฏิบัติงานรายเดือนของแตละงานรายบุคคล 

) 

- เปดกวางท่ีจะรับฟงขอมูลปอนกลับจากผูรวมงานในผลการปฏิบัติท่ีผานมา 
ในการประชุม การพบปะ การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น เชน การประชุม
หนวยงานประจําเดือน ฯลฯ 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 
และสามารถทํางานไดตาม
เปาหมายท่ีวางไว 

• กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทํางานเพ่ือให
ไดผลงานท่ีดี 
• ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียง
กับเกณฑมาตรฐาน 
• ทํางานไดตามเปาหมายท่ีผูบังคับบัญชากําหนด หรือ
เปาหมายของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

- เสาะหาแหลงขอมูลเพ่ือเลือกวิธีปฏิบัติท่ีจะทําใหงานท้ังของตนเองและ
ทีมงานบรรลุผล เชน จากแหลงขอมูลสารสนเทศ (Internet) ระเบียบพัสดุ 
กฎหมายประมง เอกสารวิชาการ เอกสารอางอิงระเบียบหรือกฎหมายตางๆ 
และขอมูลจากผูมีประสบการณ หัวหนาฯลฯ 

- ติดตามและรายงานความคืบหนาในการดําเนินงานใหท้ังผูรวมปฏิบัติงาน 
และผูบังคับบัญชาทราบทุกๆ เดือนหรือตามสภาวะเรงดวน โดยการประชุม 
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• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความ
ถูกตอง เพ่ือใหไดงานท่ีมีคุณภาพ 

พบปะ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น เชน การประชุมหนวยงานประจําเดือน ฯลฯ 
หรือโดยการจัดทํารายงานความกาวหนาของผูปฏิบัติงาน 

- ใหคําปรึกษาและแนะนําแกผูรวมปฏิบัติงานในการแกไขปญหาอุปสรรค
เบื้องตน โดยการสอนงาน หรือการแนะนําแนวทางการปฏิบัติท่ีใกลเคียงไป
ประยุกตใช 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 
และสามารถทํางานได
ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

• ปรับปรุงวิธีการท่ีทําใหทํางานไดดีข้ึน เร็วข้ึน มี
คุณภาพดีข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือทําให 
ผูรับบริการพึงพอใจมากข้ึน 
• เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมท่ีคาดวาจะ

ทําใหงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- ตรวจสอบและวิเคราะหความคืบหนาในการดําเนินงานของหนวยงานทุกๆ 
เดือนหรือตามสภาวะเรงดวน เชน จัดทําแบบติดตามรายงานความกาวหนา
ท่ีไดดําเนินการไดตามเปาหมาย การรายงานอุปสรรคและวิธีการแกไข 

- จัดทํามาตรการการปรับปรุง, แกไข และปองกัน เพ่ือใหม่ันใจไดวาการ
ดําเนินงานสอดคลองกับแผนดําเนินการ และเปาหมายของหนวยงาน เชน มี
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของงาน/โครงการ (Risk management) ท่ี
รับผิดชอบ 

- สอน/แนะนาํใหผูรวมปฏิบัติงานรู และเขาใจถึงหลักการและเทคนิคในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ เชน การจัดทําคูมือ, การจัดการความรู, การ
ฝกอบรม (Training), การสอนงาน (Coaching), การสรางเครือขายในกลุม
งานท่ีเก่ียวของ (Networking) 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 
และสามารถพัฒนาวิธีการ
ทํางาน เพ่ือใหไดผลงานท่ี
โดดเดน และแตกตางอยาง
ท่ีไมเคยมีใครทําไดมากอน 

• กําหนดเปาหมายท่ีทาทาย และเปนไปไดยาก เพ่ือให
ไดผลงานท่ีดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด 
• พัฒนาระบบ ข้ันตอน วิธีการทํางาน เพ่ือใหไดผลงาน

ท่ีโดดเดน หรือแตกตางไมเคยมีผูใดทําไดมากอน 

- พิจารณาทบทวนการจัดทําแผนดําเนินงาน, เปาหมายและตัวชี้วัดของ
หนวยงานตางๆใหสัมพันธ/เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของ
หนวยงานหรือกรมประมง เชน การติดตามการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอ
การปฏิบัติงานในเชิงนโยบาย,กฎหมาย,เศรษฐกิจและสงัคม, สภาวะการ
แขงขันระหวางประเทศ ตัวอยางเชน นโยบายของรัฐบาล หรือ
สภาพแวดลอมหรืออุทกภัย Climate Change เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนการผลิต
สัตวน้ํา, การวิเคราะหระเบียบ กฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน,  

- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานพรอมกับรายงานผล , 
ปญหา/อุปสรรค เชน การรายงานผล ปญหาอุปสรรคตอผูบังคับบัญชา, การ
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ประเมินตนเอง 
- จัดทํามาตรการปรับปรุงหรือพัฒนาแนวทาง/วิธีปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลยิ่งๆข้ึนอยางตอเนื่อง เชน การเปรียบเทียบผลกระทบกอน 
และหลังดําเนินการ, การวิเคราะห GAP, การจัดทําขอเสนอบริหาร
(Management review) 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 
และสามารถตัดสินใจได 
แมจะมีความเสี่ยง เพ่ือให
องคกรบรรลุเปาหมาย 

• ตัดสินใจได โดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยาง
ชัดเจน และดําเนินการ เพ่ือใหภาครัฐและประชาชนได
ประโยชนสูงสุด 
• บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร 
เพ่ือใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจของหนวยงาน
ตามท่ีวางแผนไว 

- พิจารณาทบทวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน/กรมใหสมัพันธ/
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของจังหวัด/กรม/กระทรวงฯ เชน การประชุมทบทวน
ปรับเปลี่ยนแผนงานตามนโยบายรัฐบาล, ตามสถานการณฉุกเฉินในประเทศ
หรือตางประเทศ เปนตน 

- สงเสริมในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางดานการจัดทําแผนกลยุทธ
และการนําไปปฏิบัติ, การคิดวิเคราะห, การกําหนดตัวชี้วัดผลงานเพ่ือ
สนับสนุนการมุงผลสัมฤทธิ์ เชน การสนับสนุนบุคลากรเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาการบริหารระดับสูง (กพ), การสนับสนุนโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรท่ีจะพัฒนาบุคลากรของกรมตางๆ 

- สนับสนุนใหมีจัดประชุม ชี้แจง หรือแถลงผลการดําเนินของหนวยงานแก
บุคลากรในทุกระดับ (ฝาย,กอง, จังหวัด, ภาค, กรม) รวมท้ังรายงาน
ผลคืบหนาการดําเนินงานของหนวยงานแกจังหวัด, กรม, กระทรวงฯ  

 
 
 
 
 

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะหลัก รหัส: CC-2 
 

ชื่อสมรรถนะ :บริการท่ีดี (Service Mind) ตําแหนงประเภท: ทุกประเภท 
สายงาน: ทุกสายงาน 

 

คําจํากัดความ ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอประชาชนขาราชการ  หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
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ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 
1 แสดงความเตม็ใจในการ

ใหบริการ 
• ใหการบริการท่ีเปนมิตร สุภาพ 
• ใหขอมูล ขาวสาร ท่ีถูกตอง ชัดเจนแกผูรับบริการ 
• แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง 
หรือข้ันตอนงานตางๆ ท่ีใหบริการอยู 
• ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหผูรับบริการไดรับบริการท่ีตอเนื่อง และ
รวดเร็ว 

- แตงกายสุภาพเรียบรอย/เหมาะสมกับกาลเทศะ ยิ้มแยม ทักทาย พูดคุย  
- สอบถาม ความตองการ หรือความคาดหวังจากผูมารับบริการ กอนท่ีผูมา

รับบริการจะทักทายหรือรองขอกอน 
- สามารถชี้แจงในเบื้องตน (ท่ีมาและข้ันตอนการดําเนินงานพอสังเขป) ถึง

ประเภท/ลักษณะหรือขอบเขตการใหบริการ ข้ันตอนการปฏิบัติของ
หนวยงาน และเวลาท่ีใช ดวยน้ําเสียง, กริยา, ทาทางท่ีสุภาพชวนฟง เชน 
อธิบายเบื้องตนเก่ียวกับระเบียบกรมประมงวาดวยการข้ึนทะเบียน
เกษตรกร การขอซ้ือพันธุสัตวน้ํา การเคลื่อนยายสัตวน้ํา ฯลฯ 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 
1 และสามารถใหบริการ
ท่ีผูรับบริการตองการได 

• รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนแกผูรับบริการอยางรวดเร็วไมบายเบี่ยง ไมแกตัว 
หรือปดภาระ 
• ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของ
ใดๆ ในการใหบริการไปพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งข้ึน 

- รับฟงขอรองเรียน, ขอเสนอแนะในการใหบริการจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
- ประมวลผล วิเคราะหผล และสรุปผลเพ่ือแกไขขอรองเรียน ขอเสนอแนะ

ท่ีเปนปญหาเฉพาะหนา 
- ชี้แจงเหตุผลและความจําเปนท่ีตองดําเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ได 
- ชี้แจงระเบียบ/กฎเกณฑท่ีหนวยงานมีความเก่ียวของ ท่ีเก่ียวของกับการ

ใหบริการ เชน ระเบียบวิธีดําเนินการของกรมประมง, ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ, สารบรรณ, และข้ันตอนการใหบริการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการชวยเหลือผูประสบภัย 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 
2 และใหบริการท่ีเกิน
ความคาดหวังในระดับ
ท่ัวไป แมตองใชเวลา
หรือความพยายามอยาง
มาก 

• ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพ่ือชวยแกปญหาใหแก
ผูรับบริการ 
• ใหขอมูล ขาวสาร ท่ีเก่ียวของกับงานท่ีกําลังใหบริการอยู 
ซ่ึงเปนประโยชนแกผูรับบริการแมวาผูรับบริการจะไมได
ถามถึง หรือไมทราบมากอน 
• นําเสนอวิธีการในการใหบริการท่ีผูรับบริการจะไดรับ
ประโยชนสูงสุด 

- ปรับปรุง/พัฒนาวิธีการ/ข้ันตอนในการใหบริการใหมีความเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพท่ีสุด 

- สามารถใหการชวยเหลือ แนะนําแกผูมีสวนไดสวนเสียกรณีเรื่องท่ีจะมา
ขอรับบริการนั้นไมไดอยูภายใตขอบเขตการใหบริการของหนวยงาน/กรม 
โดยบงบอกถึงบคุคล/กลุมบคุคล/หนวยงานท่ีสามารถใหบริการสิ่งท่ี
ตองการ/คาดหวังได 

- สอน แนะนําทีมงานเพ่ือพัฒนาเทคนิคการพูด, การทักทายในการสราง
ความคุนเคย และความนาเชื่อถือไววางใจจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
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4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 
3 และสามารถเขาใจ
และใหบริการท่ีตรงตาม
ความตองการท่ีแทจริง
ของผูรับบริการได 

• เขาใจ หรือพยายามทําความเขาใจดวยวิธีการตางๆ เพ่ือ
ใหบริการไดตรงตามความตองการท่ีแทจริงของผูรับบริการ 
• ใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนแกผูรับบริการ เพ่ือ
ตอบสนองความจําเปนหรือความตองการท่ีแทจริงของ
ผูรับบริการ 

- ติดตามและประเมินผลสํารวจความพึงพอใจในการรับบริการจากผูมีสวน
ไดสวนเสีย พรอมหามาตรการ วิธีการปรับปรุง, แกไขหรือพัฒนาระดับ
ความพึงพอใจ 

- พัฒนารูปแบบการใหบริการหรือเทคนิคใหมๆ เชน การใหบริการผาน
ระบบสารสนเทศ การใหคําแนะนําการเพาะเลี้ยงและดูแลสัตวน้ํา ฯลฯ 
เพ่ือใหผูมารับบริการเกิดความสะดวก ความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 

- เปนผูสามารถกระตุน หรือคอยผลักดันทีมงานใหมีบริการท่ีดี 
5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 

4 และสามารถใหบริการ
ท่ีเปนประโยชนอยาง
แทจริงและยั่งยืนใหกับ
ผูรับบริการ 

• คิดถึงผลประโยชนของผูรับบริการในระยะยาว และพรอม
ท่ีจะเปลี่ยนวิธีหรือข้ันตอนการใหบริการเพ่ือประโยชนสูงสุด
ของผูรับบริการ 
• เปนท่ีปรึกษาท่ีมีสวนชวยในการตัดสินใจท่ีผูรับบริการ
ไววางใจ 
• สามารถใหความเห็นท่ีแตกตางจากวิธีการ หรือข้ันตอนท่ี
ผูรับบริการตองการใหสอดคลองกับความจําเปนปญหา 
โอกาสเพ่ือเปนประโยชนอยางแทจริงของผูรับบริการ 

- ติดตามและประเมินภาพรวมในการใหบริการของหนวยงาน/จังหวัด/กรม 
เพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธ, กระบวนการ รวมถึงระยะเวลาท่ีใหบริการ 

- สนับสนุนและสงเสริมในการปรับปรุงภาพลักษณ, ภูมิสถาปตย ท้ังในและ
นอกบริเวณสํานักงานท่ีใหบริการโดยคํานึงถึงความรมรื่น, สะอาด, 
สะดวก, สบาย, ปลอดภัย แกผูมาใชบริการตลอดจนอุปกรณ/เครื่องมือ/
เทคโนโลยีท่ีใช 

- สนับสนุนและสงเสริมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ
การใหบริการท่ีดี 

 
 
 
 
 
 

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะหลัก รหัส: CC-3 
 

ชื่อสมรรถนะ การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
(Expertise) 

ตําแหนงประเภท: ทุกประเภท 
สายงาน: ทุกสายงาน 

 

คําจํากัดความ ขวนขวายในการศึกษาเรียนรู หาขอมูลและประสพการณจากแหลงตางๆท่ีเอ้ือประโยชนตอการปฎิบัติงานเพ่ือปรับปรุง พัฒนางานท่ีไดรับมอบหมายใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสามารถถายทอดหรือสอนแนะองคความรูในวิชาชีพนั้นแกผูอ่ืนได  
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ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 

1 แสดงความสนใจและติดตาม
ความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพ
ของตนท่ีเก่ียวของ 

• ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยแีละองคความรูใหมๆ  ใน
สาขาอาชีพของตน 
• พัฒนาความรูความสามารถของตนใหดียิ่งข้ึน 
• ติดตามเทคโนโลยี และความรูใหมๆ  อยูเสมอดวยการ
สืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติ
ราชการ 

- สอบถามหลักการ วิธีการ และข้ันตอนการปฎิบัติงานท่ีรับผิดชอบ
จากผูรวมงานเสมอๆ 
- สามารถอธิบายขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ ข้ันตอน วิธี
ปฎิบัติงานและดําเนินการไดถูกตอง 
- เสาะหาขอมูลท่ีเก่ียวกับความรูในงานจากแหลงขอมูลอ่ืนเชนคูมือ
ปฎิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบของกรมประมง 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 
และมีความรูในวิชาการ 
และเทคโนโลยใีหม ๆ ใน
สาขาอาชีพของตน 

• รอบรูในเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของ
ตน หรือท่ีเก่ียวของ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการของตน 
• รับรูถึงแนวโนมวิทยาการท่ีทันสมัย และเก่ียวของกับงาน
ของตน อยางตอเนื่อง 

- ศึกษาหาความรูและติดตามขาวสารทางวิชาการหรือเทคโนโลยี
ใหมๆท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบจากแหลงขอมูลทางวิชาการ ชมรม/
สมาคมวิชาชีพ หรือเว็บไซตเก่ียวกับงานในวิชาชีพ 
- สามารถตอบขอซักถามเก่ียวกับหลักการและแนวปฎิบัติในงานท่ี
รับผิดชอบ 
- เสนอแนะเบื้องตนเพ่ือการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ปฎิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 
และสามารถนําความรู 
วิทยาการ หรือเทคโนโลยี
ใหมๆ ท่ีไดมาปรับใชกับการ
ทํางาน 

• สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มา
ประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการได  
• สามารถแกไขปญหาท่ีอาจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหมมา
ใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการได 

- แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเก่ียวกับหลักการ เทคนิค หรือวิธีการปฎิบัติใน
งานวิชาชีพท่ีรับผิดชอบกับสมาชิก ชมรม สมาคมวิชาชีพ อาทิ การ
เขารวมประชุม อบรม สัมมนากลุมยอย 
- เสนอแนะในการนําแนวคิด การปฎิบัติ เครื่องมือหรือเทคโนโลยี
สมัยใหมมาใชเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานท่ี
รับผิดชอบหรือของหนวยงาน 
- ตอบขอซักถามแกผูอ่ืนท้ังในงานท่ีตนรับผิดชอบรวมท้ังกระบวนงาน
ท่ีเก่ียวของท้ังกอนและหลังกระบวนงานของตน 
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4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 
และศึกษา พัฒนาตนเองให
มีความรู และความ
เชี่ยวชาญในงานมากข้ึน ท้ัง
ในเชิงลึก และเชิงกวางอยาง
ตอเนื่อง 

• มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีมีลักษณะเปนสหวิทยาการ 
และสามารถนําความรูไปปรับใชไดอยางกวางขวาง 
• สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสราง
วิสัยทัศน เพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต 

- สามารถวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในงานท่ี
รับผิดชอบ 
- จัดทําแนวทางหรือยุทธศาสตรแกไข ปองกัน จุดออน อุปสรรค
ขางตน รวมท้ังหาแนวทางในการสรางโอกาสแกหนวยงานเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนมาตราการแกไขปญหาท่ีเกิด
ซํ้าๆ 
- สอน ถายทอดองคความรูในงานของตนท้ังดานเทคนิคหรือวิชาชีพ
และดานบริหารโดยผานสื่ออิเลคทรอนิคสหรือกิจกรรมการพัฒนา
บคุลากร 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 
และสนับสนุนการทํางาน
ของคนในองคกรท่ีเนนความ
เชี่ยวชาญในวิทยาการดาน
ตางๆ 

• สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ในองคกร ดวยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณท่ีเอ้ือ
ตอการพัฒนา 
• บริหารจัดการใหสวนราชการนําเทคโนโลยี ความรู หรือ
วิทยาการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการในงานอยาง
ตอเนื่อง 

- จัดทํา พัฒนา และนําเสนอวิสัยทัศนของกรมแกผูบริหารระดับสูง
ของกระทรวงเกษตรฯ และชี้แนะแนวทางการจัดทํา พัฒนา หรือ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร แผนดําเนินการ ตัวชี้วัดผลงานใหสอดคลอง
กับของกรมประมง จังหวัด กระทรวงเกษตรฯ 
- กระตุน สนับสนุนใหมีมาตราการ จูงใจใหบุคลากรทุกระดับหม่ัน
ขวนขวายในการเรียนรู หาขอมูลเพ่ือเพ่ิมพูนความรูในวิชาชีพ รวมท้ัง
อาสาท่ีจะปฎิบัติงานอ่ืนนอกหนาท่ีรับผิดชอบ หรือนอกเหนือจากท่ี
ไดรับมอบหมายเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณในงานวิชาชีพ 
- สงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพในความรูทางวิชาชีพแกบุคลากรทุก
ระดับ และโนมนาว จูงใจใหมีบรรยากาศขององคการแหงการเรียนรู 
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ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะหลัก รหัส: CC-๔ 
 

ชื่อสมรรถนะ การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม 
(Integrity) 

ตําแหนงประเภท: ทุกประเภท 
สายงาน: ทุกสายงาน 

 

คําจํากัดความ การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย   คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแหงความ
เปนขาราชการ  

 
ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 

1 มีความซ่ือสัตยสุจริต 

 

• ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ ถูกตองตาม
กฎหมาย และวินัยขาราชการ 
• แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต 

- สามารถระบุไดถึงหลักวินัยขราชการ และจรรยาขาราชการของ
กรมประมงท่ีเก่ียวของกับงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
- อธิบายไดถึงวิธีปฎิบัติตนใหสอดคลองกับหลักความชอบธรรมและ
จริยธรรมขางตน 
- เขารวมกิจกรรมโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
หนวยงาน/กรมประมง 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมี
สัจจะเชื่อถือได 

• รักษาคําพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได 
• แสดงใหปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความเปนขาราชการ 

- สามารถตอบขอซักถามในหลักและวิธีปฎิบัติเก่ียวกับความชอบ
ธรรมและจริยธรรมของหนวยงาน/กรมประมง 
- ใหคําปรึกษา เสนอแนะแกผูรวมงานในวิธีปฎิบัติเบื้องตนท่ี
สอดคลองกับหลักความชอบธรรมและจริยธรรม 
- ควบคุมใหผูรวมงานประพฤติปฎิบัติตนใหเปนไปตามวินัย
ขาราชการ และจรรยาขาราชการท่ีกําหนดข้ึนโดยกรมประมง 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และ
ยึดม่ันในหลักการ 

 

• ยึดม่ันในหลักการ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยา
ขาราชการไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือผลประโยชน กลารับผิด
และรับผิดชอบ 
• เสียสละความสุขสวนตน เพ่ือใหเกิดประโยชนแกทาง

- รายงานสรุปปญหา อุปสรรคในการประพฤติ ปฎิบัติของทีมงาน 
ผูรวมงานท่ีขัดตอหลักความชอบธรรมและจริยธรรม 
- จัดทําแนวทางแกไข ปองกัน เพ่ือลด ขจัด ปญหา/อุปสรรคขางตน 
- กระตุน จูงใจใหผูรวมงานยึดม่ันและปฎิบัติใหเปนไปตามวินัย และ
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ราชการ จรรยาขาราชการของกรมประมง 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และ
ธํารงความถูกตอง 

• ยืนหยัดเพ่ือความถูกตองโดยมุงพิทักษผลประโยชนของทาง
ราชการ แมตกอยูในสถานการณท่ีอาจยากลําบาก 
• กลาตัดสินใจ ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความถูกตอง เปน
ธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจใหแกผูเสียประโยชน 

- จัดทํา พัฒนา ปรับปรุง มาตราฐานความประพฤติในการปฎิบัติ
ของบุคลากรหรือคานิยมรวมใหสอดคลองกับวินัย และจรรยา
ขาราชการของกรมประมง 
- ติดตามและประเมินผลการนําวินัย และจรรยาขาราชการไปปฎิบัติ
แกบุคลากรทุกระดับ ทุกหนวยงาน 
- ใหคําปรึกษา แนะนําถึงเทคนิคหรือวิธีการปฎิบัติตนใหสอดคลอง
กับวินัย และจรรยาขาราชการของกรมประมงตลอดจนจัดทํา
โครงการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของกรมประมง 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และ
อุทิศตนเพ่ือผดุงความยุติธรรม 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และอุทิศตนเพ่ือความยุติธรรม 
• ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติ
แมในสถานการณท่ีอาจเสี่ยงตอความม่ันคงในตําแหนง
หนาท่ีการงาน หรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวิต 

- สนับสนุนใหมีการจัดทําหลักและแนวปฎิบัติท่ีเก่ียวกับความชอบ
ธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติงานของกรมประมง ท่ีสงผลตอผูมี
สวนไดสวนเสียของกรมฯ 
- ถายทอด เผยแพร หลักและแนวปฎิบัติเก่ียวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมแกบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังบุคคลและกลุม
บคุคลภายนอกกรมฯ 
- โนมนาว แนะนําใหมีการจัดทําโครงการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมแกบุคลากรของกรมฯ 
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ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะหลัก รหัส: CC-5 
 

ชื่อสมรรถนะ การทํางานเปนทีม (Teamwork) 
 

ตําแหนงประเภท: ทุกประเภท 
สายงาน: ทุกสายงาน 

 

คําจํากัดความ ความตั้งใจท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงาน หรือสวนราชการ โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิก ไมจําเปนตองมีฐานะหัวหนาทีม รวมท้ัง
ความสามารถในการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม  

 
ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ 

1 ทําหนาท่ีของตนในทีมใหสําเร็จ 

 

• สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในสวนท่ีตนไดรับ
มอบหมาย 
• รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงาน
ของตนในทีม 
• ใหขอมูล ท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของทีม 

- รู เขาใจ และชี้แจงไดถึงเปาหมาย แผนดําเนินงานและตัวชี้วัด
ผลงานของทีมงาน/หนวยงาน 
- สามารถตอบขอซักถามจากผูอ่ืนท่ีเก่ียวกับเปาหมาย แผนงาน 
ตัวชี้วัดผลงานของทีม/หนวยงาน 
- ขจัดขอขัดแยงเบื้องตนท่ีเกิดข้ึนโดยใหทีมงานยึดม่ันในเปาหมาย 
แผนงานและดําเนินการใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และ
ใหความรวมมือในการทํางาน
กับเพ่ือนรวมทีม 

• สรางสัมพันธ เขากับผูอ่ืนในกลุมไดดี 
• ใหความรวมมือกับผูอ่ืนในทีมดวยดี 
• กลาวถึงเพ่ือนรวมงานในเชิงสรางสรรคและแสดงความ
เชื่อม่ันในศักยภาพของเพ่ือนรวมทีมท้ังตอหนา และลับหลัง 

- สอบถามและรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในทีมถึงปญหา 
อุปสรรคในการดําเนินงาน 
- ดําเนินการแกไข ปองกันปญหา อุปสรรคในวิธีปฎิบัติตามขอสรุป
หรือมติรวมกันของทีมงาน 
- ใหคําปรึกษา แนะนําแกทีมงานเพ่ือปองกัน/ระงับปญหาขอขัดแยง 
รวมท้ังการใหเกียรติและเคารพในความคิดเห็นของผูรวมงาน 
ตลอดจนพฤติกรรมการแสดงออกตอผูรวมงานเพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมาย 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และ
ประสานความรวมมือของ
สมาชกิในทีม 

• รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจากผูอ่ืน 
• ตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกันในทีมจากความคิดเห็นของ
เพ่ือนรวมทีม 

- มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย แผนดําเนินการและตัวชี้วัด
ผลงานท่ีเก่ียวโยง/สัมพันธกับยุทธศาสตรของกรมประมง 
- สามารถวิเคราะห สรุปปญหา สาเหตุของอุปสรรคในการ
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• ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพ่ือสนับสนุน
การทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ดําเนินงานของทีมงาน 
- กําหนดมาตราการแกไข ปองกันปญหา อุปสรรคขางตนโดยผาน
กระบวนการระดมสมองจากสมาชิกในทีม 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และ
สนับสนุนและชวยเหลืองาน
เพ่ือนรวมทีมคนอ่ืนๆ เพ่ือให
งานประสบความสําเร็จ 

• ยกยอง และใหกําลังใจเพ่ือนรวมทีมอยางจริงใจ 
• ใหความชวยเหลือเก้ือกูลแกเพ่ือนรวมทีม แมไมมีการรองขอ 
• รักษามิตรภาพอันดีกับเพ่ือนรวมทีม เพ่ือชวยเหลือกันใน
วาระตางๆใหงานสําเร็จ 

- จัดทํายุทธศาสตร แผนดินการและตัวชี้วัดของหนวยงาน/กรมฯ
โดยผานกระบวนการประชุมเชิงปฎิบัติการ 
- ติดตามและประเมินผลความคืบหนาในการดําเนินงานของทีมงาน
เปนระยะๆ 
- สอน แนะนําถึงแนวคิด หลักการ และเทคนิคในการทํางานเปนทีม 
รวมถึงการจัดหา/จัดทํามาตราการจูงใจการใหบําเน็จรางวัลเปนทีม 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และ
สามารถนําทีมใหปฏิบัติภารกิจ
ใหไดผลสําเร็จ 

• เสริมสรางความสามัคคีในทีม โดยไมคํานึงความชอบหรือไม
ชอบสวนตน 
• คลี่คลาย หรือแกไขขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในทีม 
• ประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจของทีมเพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ของสวนราชการใหบรรลุผล 

- ประเมินภาพรวมของการทํางานเปนทีมของหนวยงาน/กรมฯ 
- ประพฤติ ปฎิบัติตนเปนแบบอยางในการทํางานเปนทีม อาทิ เปด
โอกาสรับฟงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของทีมงาน การตัดสินใจนํา
ขอคิดเห็น/เสนอแนะไปปฎิบัติ ตลอดจนสนับสนุนใหจัดทํา
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 รหัส: MC-1 
 

ชื่อสมรรถนะ สภาวะผูนํา (Leadership) 
 

ตําแหนงประเภท: บริหาร อํานวยการ 
สายงาน: นักบริหาร ผูอํานวยการ ผูอํานวยการเฉพาะดาน ผูตรวจราชการกรม  

 

คําจํากัดความ ความสามารถ หรือความตั้งใจท่ีจะรับบทในการเปนผูนําของกลุม กําหนดทิศทาง เปาหมาย วิธีการทํางาน ใหทีมปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงคของสวนราชการ 

 

ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 

1 ดําเนินการประชุมไดดี และ
คอยแจงขาวสารความเปนไป
โดยตลอด 
 

• ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบ วาระ วัตถุประสงค 
และเวลาตลอดจนมอบหมายงานใหแกบุคคลในกลุมได 
• แจงขาวสารใหผูท่ีจะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบ
อยูเสมอ แมไมไดถูกกําหนดใหตองกระทํา 
• อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 

- รูและเขาใจรายละเอียดหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงของ
ตนเอง เชน ตําแหนงนักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร รูและเขาใจถึง
หนาท่ีของตนเองวามีหนาท่ีศึกษา คนควาวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ
สัตวน้ํา โดยมีเปาหมายใหผลิตภัณฑมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

- จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนในการปฏิบัติงานอยาง
เหมาะสม  

- รายงานผลการปฏิบัติงาน และสามารถชี้ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเปนขอมูลในการหาแนวทางแกไขตอไป  

- เปนผูนําในการประชุมใหการประชุมเปนไปตามระเบียบ วาระ 
วัตถุประสงค และเวลา ตลอดจนมอบหมายงานใหแก บุคคลในกลุม
ได 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 
และเปนผูนําในการทํางานของ
กลุมและใชอํานาจอยาง
ยุติธรรม 
 

• สงเสริมและกระทําการเพ่ือใหกลุมปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 
• กําหนดเปาหมาย ทิศทางท่ีชัดเจน จัดกลุมงานและเลือกคน
ใหเหมาะกับงาน หรือกําหนดวิธีการท่ีจะทําใหกลุมทํางานไดดี
ข้ึน 
• รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

- รวมจัดทําแผนดําเนินงาน เปาหมาย และตัวชี้วัดของหนวยงาน 
เชน เขารวมเปนคณะกรรมการ HR เครือขายของกรมประมง  

- สนับสนุนทีมงานในการแกไข/ปองกันปญหาโดยผานกระบวนการ
เสนอความคิดเห็นหรือการระดมสมองจากสมาชิก เชน การเขา
อบรมเชิงปฏิบัติการ HR เครือขายเพ่ือจัดทําพฤติกรรมบงชี้
สมรรถนะของกรมประมงอยางตอเนื่อง 
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• สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
• ปฏิบัติตอสมาชิกในทีมดวยความยุติธรรม 

- วิเคราะหสถานการณ/เหตุการณท่ีเปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงานและมาตรการแกไข/ปองกัน เชน การนําขอมูลท่ีไดรับ
จากการสํารวจความพึงพอใจตอกรมประมงมาเปนขอมูลในการ
แกไข ปองกันปรับปรุง และเพ่ือสรางความพึงพอใจของบุคลากรตอ
กรมประมง 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 
และใหการดูแลและชวยเหลือ
ทีมงาน 

• เปนท่ีปรึกษาและชวยเหลือทีมงาน 
• ปกปองทีมงาน และชื่อเสียงของสวนราชการ 
• จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือขอมูลท่ีสําคัญมาใหทีมงาน 

- สื่อสารใหทีมงานใหไดรับทราบ เขาใจในวิสัยทัศน และยุทธศาสตร
ของหนวยงาน/องคกร เชน ผูอํานวยการจัดการประชุม
ประจําเดือนของหนวยงานเพ่ือชี้แจงวิสัยทัศน ยุทธศาสตรของ
หนวยงาน กรมประมง และกระทรวงเกษตรฯ ใหผูใตบังคับบัญชา
ทราบ 

- พัฒนาแผนดําเนินการ เปาหมาย และตัวชี้วัดผลงานใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตร เชน การตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของกอง
พัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา เพ่ือวางแผนจัดทํา และพัฒนา KPI 
ของหนวยงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกรมประมง 

- ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผน เชน การติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของกรมประมง
ทุกๆ 2 เดือน หรือตามสภาวะความเรงดวนของงาน และ
ประเมินผลทุก 6 เดือน 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 
และประพฤติตนสมกับเปน
ผูนํา 
 

• กําหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจํากลุมและประพฤติตนอยูใน
กรอบของธรรมเนียมปฏิบัตินั้น 
• ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
• ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 

- ระดมความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมเพ่ือการจัดทํา ปรับปรุง หรือ
พัฒนายุทธศาสตรใหเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนองคกร เชน ผูเชี่ยวชาญ
เรียกประชุมหนวยงานท่ีตนกํากับดูแล เพ่ือระดมความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะตอแผนยุทธศาสตรของกรมประมงท่ีเก่ียวของกับ
ภารกิจของหนวยงาน เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตรใหเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนกรมประมง 
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- ปฏิบัติตามพันธะสัญญาท่ีกําหนดไวในโครงการหรือมาตรการสราง
ขวัญและกําลังใจหรือพันธะสัญญาอ่ืนใดท่ีใหไวกับทีมงาน รวมท้ัง
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี เชน ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการตออธิบดีกรมประมง 

- สอน แนะนํา และโนมนาวใหทีมงานรับฟง เขาใจ ยอมรับและให
ความรวมมือในโครงการใหมๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีกําลังมี
หรือจะมีข้ึนในอนาคต เชน ผูบริหารใหคําปรึกษาแกหนวยงานท่ีตน
กํากับดูแล โดยรวมเปนท่ีปรึกษาโครงการตางๆ ของกรมประมง 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 
และนําทีมงานใหกาวไปสูพันธ
กิจระยะยาวขององคกร 

• สามารถรวมใจคนและสรางแรงบนัดาลใจใหทมีงานเกิด
ความม่ันใจในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวง 
• เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทัศนในการ
สรางกลยุทธเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

- พิจารณา ทบทวน สรุปผลประเมินปจจัยแวดลอมจากในและนอก
กรมประมงที่จะเปนอุปสรรคตอการบรรลุยุทธศาสตรและวิสัยทัศน
ของกรมประมง รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนําในการตัดสินใจใช
ทางเลือกตออุปสรรคท่ีมีความยุงยากซับซอน 

- สงเสริมใหมีความคิดริเริ่ม พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใน
โครงการศึกษาวิจัย ทดลอง เทคโนโลยีท่ีใชในการบริหารจัดการ
ประมง ความหลากหลายของสัตวน้ํา การพัฒนาสินคาประมง 
ระบบบริหารจัดการองคการ การอนุรักษสัตวน้ําและสิ่งแวดลอม 
รวมท้ังคุณภาพชีวิตของเกษตรกรประมงและชุมชนทองถ่ิน เชน 
อธิบดีมอบหมายผูเชี่ยวชาญ ผูตรวจราชการกรม ผูอํานวยการ
สํานัก/กอง และประมงจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินงานตามโครงการท่ีริเริ่มรับผิดชอบทุกตนเดือน 

- สนับสนุน สงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพความเปนผูนําแก
บุคลากร ท้ังผูบริหาร และผูท่ีจะเปนผูนําในอนาคต ตลอดจน
สนับสนุนใหมีการจัดแผนการสืบทอดตําแหนงผูนําองคการในระดับ
ตางๆ เชน การพัฒนาผูบริหารโดยการสงเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร นบก. และนบส. และการจัดทํา career path 
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ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะทางการบริหาร รหัส: MC-2 
 

ชื่อสมรรถนะ วิสัยทัศน (Visioning) 
 

ตําแหนงประเภท: บริหาร อํานวยการ วิชาการ (ทรงคุณวฒุิ) 
สายงาน: นักบริหาร ผูอํานวยการ ผูอํานวยการเฉพาะดาน ผูตรวจราชการกรม นักวิชาการประมง
(ทรงคุณวฒุิ) 

 

คําจํากัดความ ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจนและความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจเพ่ือใหภารกิจบรรลุ
วัตถุประสงค 

 
ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 

1 รูและเขาใจวิสัยทัศนของ
องคกร 

• รู เขาใจและสามารถอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจไดวางานท่ีทําอยู
นั้นเก่ียวของหรือตอบสนองตอวิสัยทัศนของสวนราชการ
อยางไร 

- มีความรูและเขาใจถึงวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาตร แผนดําเนินงาน 
ขอบเขตงานในหนาท่ี ตัวชี้วัดผลงาน รวมถึงสมรรถนะในงานของ
กรมประมงและหนวยงานท่ีตนรับผิดชอบ  

- สามารถกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียซ่ึงเก่ียวกับงานในระดับท่ี
รับผิดชอบอาทิ ประชาชนผูมารับบริการ, เกษตรกรประมง, 
ผูประกอบการดานการประมง เจาหนาท่ีทองถ่ิน 

- มีระบบฐานขอมูลเดิมท่ีเชื่อถือไดและสามารถนํามาใชในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาแผนดําเนินงานในหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพ เชน สถิติการบริโภคสัตวน้ําของประชาชน 
สถานภาพการจับและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ในแตละป 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
ชวยทําใหผูอ่ืนรูและเขาใจ
วิสัยทัศนขององคกร 

 

• อธิบายใหผูอ่ืนรูและเขาใจวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน
ของหนวยงานภายใตภาพรวมของสวนราชการได 
• แลกเปลี่ยนขอมูลรวมถึงรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเพ่ือ
ประกอบการกําหนดวิสัยทัศน 

- ชี้แจงใหผูอ่ืนทราบและเขาใจถึงวิสัยทัศน, พันธะกิจ, ยุทธศาสตร
และเปาหมายของกรมประมง และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

- รับฟงและและเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย อาทิ
ประชาชนผูมารับบริการ, เกษตรกรประมง, เจาหนาท่ี หรือผูนํา
ทองถ่ิน/ชุมชน รวมท้ังผูรวมงาน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการ
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พัฒนาปรับเปลี่ยนแผนดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
- มีระบบการตรวจสอบความรู,ความเขาใจในวิสัยทัศน, พันธะกิจ,

ยุทธศาสตร,เปาหมายของกรมประมง และหนวยงานตามท่ีได
ชี้แจง/อธิบาย เชน การติดตามผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และเปาหมายของกรมประมงจากการ
ประชุมตาง ๆ เชน การประชุม Morning brief ของผูบริหารในทุก
อาทิตย 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ 
สรางแรงจูงใจใหผูอ่ืนเต็มใจท่ี
จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

 

• โนมนาวใหสมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือรนท่ี
จะปฏิบัติหนาท่ีราชการเพ่ือตอบสนองตอวิสัยทัศน 
• ใหคําปรึกษาแนะนําแกสมาชิกในทีมถึงแนวทางในการทํางาน
โดยยึดถือวิสัยทัศนและเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ 

- สามารถวิเคราะห เปรียบเทียบขอมูลวิสัยทัศน พันธะกิจ 
ยุทธศาสตร และเปาหมายของหนวยงานภายนอกท่ีประสพ
ผลสําเร็จ/มีชื่อเสียง เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุง/แกไขหนวยงานของ
ตนเอง (Benchmarking)   

- จัดทําแผนงาน เปาหมาย และตัวชี้วัดผลงานของหนวยงาน โดย
การระดมความคิดเห็นของผูบริหารหนวยงานในสังกัดกรมประมง 

- สรางแรงจูงใจผูรวมงานใหปฎิบัติงานโดยยึดถือแผนงาน เปาหมาย
และตัวชี้วัดผลงานของกรมประมง อาทิ การชมเชย การสง
ผูบริหาร/ผูปฏิบัติงานไปดูงานตางประเทศ กรณีท่ีงานท่ีรับผิดชอบ
ประสพผลสําเร็จตามวิสัยทัศน   

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
กําหนดนโยบายใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของสวนราชการ 

 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และกาํหนดนโยบายให
สอดคลองกับวิสัยทัศนของสวนราชการ 
• ริเริ่มและกําหนดนโยบายใหมๆ เพ่ือตอบสนองตอการนํา
วิสัยทัศนไปสูความสําเร็จ 

- กําหนดแผนงาน, เปาหมาย และตัวชี้วัดใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 
พันธะกิจ และยุทธศาสตรของกรมประมง อาทิ การพัฒนาคุณภาพ
สินคาประมง, การเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา, การเสริมสรางความ
แข็งแกรงแกเกษตรกรประมง และชมุชนทองถ่ิน, การบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตวน้ํา 

- สรุปผลการดําเนินงานท่ีรับผิดชอบและรายงานใหผูบังคับบัญชา
ทราบเปนระยะๆ เชน รองอธิบดีสรุปผลการชวยเหลือเกษตรกรผู
ประสบอุทกภัยใหอธิบดีทราบเปนระยะ ๆ 
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- ใหคําปรึกษา แนะนําแกผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการดําเนินงาน
บรรลุตามแผนท่ีกําหนดไว  

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
กําหนดวิสัยทัศนของสวน
ราชการใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนระดับประเทศ 

• กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทางในการปฏิบัติหนาท่ี
ของสวนราชการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนซ่ึงสอดคลองกับ
วิสัยทัศนระดับประเทศ 
• คาดการณไดวาประเทศจะไดรับผลกระทบอยางไรจากการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก 

- กําหนดวิสัยทัศน พันธะกิจ ยุทธศาสตรกรมประมงใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐ เชน โครงการอาหารปลอดภัย  

- จัดใหมีการติดตามและประเมินขีดความสามารถทางการแขงขันใน
การบริหารจัดการประมงเทียบกับประเทศตางๆในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต รวมท้ังประเมินความอยูดีมีสุขของประชาชน
ตามวิสัยทัศนท่ีวางไว 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวของในการจัดทํากลยุทธและ
ยุทธศาสตรใหสองคลองกับวิสัยทัศนของกรมประมงและของ
ระดับประเทศ เชน การสงบุคลากรไปอบรมหลักสูตร นบส. 
หลักสูตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะทางการบริหาร รหัส: MC-3 
 

ชื่อสมรรถนะ การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation)    
 

ตําแหนงประเภท: บริหาร อํานวยการ วิชาการ (ทรงคุณวฒุิ) 
สายงาน: นักบริหาร ผูอํานวยการ ผูอํานวยการเฉพาะดาน ผูตรวจราชการกรม นักวิชาการประมง
(ทรงคุณวฒุิ) 

 

คําจํากัดความ ความเขาใจวิสัยทัศนและนโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธของสวนราชการได 
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ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 

1 รูและเขาใจนโยบายรวมท้ัง
ภารกิจภาครัฐ วามีความเก่ียว
โยงกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของหนวยงานอยางไร 
 

• เขาใจนโยบาย ภารกิจ รวมท้ังกลยุทธของภาครัฐและสวน
ราชการ วาสัมพันธ เชื่อมโยงกับภารกิจของหนวยงานท่ีตน
ดูแลรับผิดชอบอยางไร 
• สามารถวิเคราะหปญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหนวยงาน
ได 

- คนควา รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานจากแหลงตางๆในหนวยงานเพ่ือใช
เปนองคประกอบในการพิจารณาจัดทําแผนปฎิบัติการของหนวยงาน 
- ชี้แจงไดถึงหลักการ วิธีปฎิบัติในการจัดทําแผนปฎิบัติการตาม
กรอบหรือแนวทางท่ีหนวยงานกําหนด 
- สามารถจัดทําแผนปฎิบัติการประจําเดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ
ประจําป และตอบขอซักถามของผูอ่ืนในปญหาเบื้องตนท่ีเกิดข้ึนจาก
การเตรียมการจัดทําแผนปฎิบัติการ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 
และนําประสบการณมา
ประยุกตใชในการกําหนดกล
ยุทธได 
 

• ประยุกตใชประสบการณในการกําหนดกลยุทธของหนวยงาน
ท่ีตนดูแลรับผิดชอบใหสอดคลองกับกลยุทธภาครัฐได 
• ใชความรูความเขาใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธให
เหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปได 

- สามารถวางแผนจัดทําโครงราง หรือโครงสรางของขอมูลท่ีตองการ
ของหนวยงานเพ่ือประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติงานของหนวยงาน 
- ตรวจสอบความถูกตอง ความนาเชื่อถือของขอมูลท่ีใชในการจัดทํา
แผนท้ังจากแหลงขอมูลภายในหนวยงาน ของกรมประมง และจาก
แหลงอ่ืนๆ 
- จัดทําแผนปฎิบัติการประจํา 6 เดือน หรือ 1 ป ตามกรอบหรือ
แนวทางท่ีกําหนด พรอมกับใหคําปรึกษา แนะนําแกทีมงานถึง
แหลงขอมูลขางตน 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 
และนําทฤษฎีหรือแนวคิด
ซับซอนมาใชในการกําหนดกล
ยทุธ 
 

• ประยุกตใชทฤษฎ ีหรือแนวคิดซับซอน ในการคิดและพัฒนา
เปาหมายหรือกลยุทธของหนวยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบ 
• ประยุกตแนวทางปฏิบัติท่ีประสบความสําเร็จ (Best 
Practice) หรือผลการวิจัยตางๆ มากําหนดแผนงานเชิงกล
ยุทธในหนวยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบ 

- วางแผนเพ่ือการคนควา รวบรวม และตรวจสอบขอมูลท้ังจาก
แหลงขอมูลภายใน และภายนอกหนวยงาน/กรมฯ 
- สามารถชี้แจงใหทีมงานไดรับทราบและเขาใจถึงวิสัยทัศน พันธกิจ 
ยุทธศาสตร และตัวชี้วัดผลงานของหนวยงาน/กรมฯ เพ่ือใหทีมงาน
ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฎิบัติการของหนวยงานในระยะ 1-
3 ป ท่ีสัมพันธ/เชือ่มโยงกับของกรมฯ 
- สอน แนะนําใหทีมงานมีความรู ความเขาใจในหลัก วิธีการ และ
รูปแบบของการวางแผนปฎิบัติการตามมาตรฐานท่ีกรมฯกําหนด 
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4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 
และ กําหนดกลยุทธท่ี
สอดคลองกับสถานการณตาง 
ๆ  ท่ีเกิดข้ึน 
 

• ประเมินและสังเคราะหสถานการณ ประเด็น หรือปญหา
ทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองภายในประเทศ หรอืของโลก
โดยมองภาพในลกัษณะองครวม เพ่ือใชในการกําหนด กลยุทธ
ภาครัฐหรือสวนราชการ 
• คาดการณสถานการณในอนาคต และกําหนดกลยุทธให
สอดคลองกับสถานการณตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือใหบรรลุพันธ
กิจของสวนราชการ 

- รวมจัดทํากลยุทธ หรือยุทธศาสตรในการดําเนินงานของกรมฯใน
ระยะ 3, 5 หรอื 10 ปขางหนา ซ่ึงสัมพันธ/เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของ
กรมฯ โดยผานกระบวนการประชุมเชิงปฎิบัติการ พรอมกําหนด
ตัวชี้วัดผลงาน 
- ใหคําปรึกษา แนะนําแกทีมงานในการใชเครื่องมือ/เทคนิคตางๆใน
การวางกลยุทธ อาทิ SWOT Analysis เพ่ือดูสถานะจุดแข็ง จุดออน 
อุปสรรค และ โอกาสของกรมฯ, Competitive Analysis เพ่ือ
วิเคราะหเปรียบเทียบสภาวะการแขงขันกับประเทศในแถบภูมิภาค
ทางดานการบริหารจัดการประมง หรือ Products and Services 
Portfolio Analysis เพ่ือคนหาจุดเดน จุดดอยของผลิตภัณฑสัตวน้ํา
ไทยและการใหบริการทางบริหารจัดการประมงของกรมฯ 
- ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี
กําหนดไว 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 
และบูรณาการองคความรูใหม
มาใชในการกําหนดกลยุทธ
ภาครัฐ 
 

• ริเริ่ม สรางสรรค และบูรณาการองคความรูใหมในการ
กําหนดกลยุทธภาครัฐ โดยพิจารณาจากบริบทในภาพรวม 
• ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธในการพัฒนาประเทศอยาง
ตอเนื่อง 

- นําเสนอวิสัยทัศนในระยะ 3, 5 หรอื 10 ปขางหนา พรอมกลยุทธ
การดําเนินงานของกรมประมงเสนอตอผูบริหารระดับสูงของกระทรวง
เกษตรฯ และประเมินภาพรวมของการนํากลยุทธไปปฎิบัติเพ่ือ
ปรับเปลี่ยน พัฒนาใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง 
ตลอดจนติดตาม และประเมินกลยุทธดานบริหารจัดการประมงของ
ประเทศคูแขงในแถบภูมิภาค 
- จูงใจ โนมนาวใหมีการจัดทําตัวชี้วัดผลงานในการดําเนินงานตาม
วิสัยทัศนท้ังในเรื่องการเปนผูนําในการบริหารจัดการประมงในแถบ
ภูมิภาค รวมท้ังความอยูดีมีสุขของเกษตรกรประมง, ชุมชนทองถ่ิน 
ตลอดจนขาราชการประมง 
- สงเสริมเพ่ือใหมีการพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับสมรรถนะการวางกล
ภาครัฐแกบุคลากรเฉพาะตําแหนงงานท่ีจําเปนตองมีสมรรถนะดังกลาว 

 



26 

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะทางการบริหาร รหัส: MC-4 
 

ชื่อสมรรถนะ ศักยภาพเพ่ือนําการปรบัเปล่ียน (Change 
Leadership) 

ตําแหนงประเภท: บริหาร อํานวยการ 
สายงาน: นักบริหาร ผูอํานวยการ ผูอํานวยการเฉพาะดาน ผูตรวจราชการกรม นักวิชาการประมง
(ทรงคุณวฒุิ) 

 

คําจํากัดความ ความสามารถในการกระตุน  หรือผลักดันหนวยงานไปสูการปรับเปลี่ยนที่เปนประโยชน  รวมถึงการสื่อสารใหผูอ่ืนรับรู  เขาใจ และดําเนินการใหการปรับเปลี่ยน

นั้นเกิดข้ึนจริง 
 

ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 

1 เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน 

 

• เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และปรับ
พฤติกรรมหรือแผนการทํางานใหสอดคลองกับกา
เปลี่ยนแปลงนั้น 
• เขาใจและยอมรับถึงความจําเปนของการ
ปรับเปลี่ยน และเรียนรูเพ่ือใหสามารถปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงนั้นได 

- สามารถชี้แจงไดถึงเปาหมาย แผนงาน ตัวชี้วัดผลงาน ข้ันตอน/วิธีปฎิบัติ
ของงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
- ระบุปญหา/อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดและอธิบายไดถึงแนวทางแกไขปญหา/
อุปสรรคดังกลาว 
- เสนอขอคิดเห็นเบื้องตนเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงวิธีปฎิบัติหรือรูปแบบการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
สามารถทําใหผูอ่ืนเขาใจการ
ปรับเปลี่ยนท่ีจะเกิดข้ึน 

 

• ชวยเหลือใหผูอ่ืนเขาใจถึงความจําเปนและ
ประโยชนของการเปลี่ยนแปลงนั้น 
• สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยน
องคกร พรอมท้ังเสนอแนะวิธีการและมีสวน
รวมในการปรับเปลี่ยนดังกลาว 

- ศึกษา ติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือวิธี
ปฎิบัติงานใหมๆจากหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของ 
- ริเริ่มใหมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหรือวิธีปฎิบัตงานของตนเอง และ
กระตุน จูงใจใหทีมงานประยุกตการเปลี่ยนแปลงท่ีมีข้ึนมาใชในการ
ปฎิบัติงานของทีม 
- จัดประชุมอยางสมํ่าเสมอเพ่ือระดมความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงวิธีปฎิบัติงานอยางตอเนื่อง 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุน 
และสรางแรงจูงใจใหผูอ่ืนเห็น
ความสําคัญของการปรับเปลี่ยน 

• กระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอ่ืนเห็น
ความสําคัญของการปรับเปลี่ยน เพ่ือใหเกิด
ความรวมแรงรวมใจ 

- ศึกษา ติดตามขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในรูปแบบ หรือวิธีปฎิบัติงาน
ใหมๆจากภายนอกหนวยงาน/กรมฯ 
- เสนอแนะเพ่ือนําการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมาปรับ/ประยุกตใชใน
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 • เปรียบเทียบใหเห็นวาสิ่งท่ีปฏิบัติอยูใน
ปจจุบันกับสิ่งท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปนั้นแตกตาง
กันในสาระสําคัญอยางไร 
• สรางความเขาใจใหเกิดข้ึนแกผูท่ียังไมยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงนั้น 

หนวยงาน/กรมฯ 
- ใหคําปรึกษาหารือ ชักจูง โนมนาวใหทีมงานยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลัง
เกิดข้ึน หรือท่ีจะเกิดในอนาคตตามเปาหมาย แผนงานของหนวยงาน/กรมฯ 
และยินดีใหความรวมมือในการปฎิบัติ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
วางแผนงานท่ีดีเพ่ือรับการปรับเปลี่ยน
ในองคกร 

 

• วางแผนอยางเปนระบบและชี้ใหเห็น
ประโยชนของการปรับเปลี่ยน 
• เตรียมแผน และติดตามการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงอยางสมํ่าเสมอ 

- จัดประชุมชี้แจงใหทีมงานทราบและเขาใจถึงเหตุผล และความจําเปนใน
การจัดทํา พัฒนา หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ แผนดําเนินการ และตัวชี้วัดให
สอดคลองกับวิสัยทัศนและสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป 
- สามารถประเมิน ระบุไดถึงบุคคล หรือกลุมบุคคลท่ีตอตานหรือจะตอตาน
การเปลี่ยนแปลง และสามารถหามาตราการเยียวยา แกไข/ปองกัน เพ่ือลด/
ขจัดขอขัดแยงลงได 
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกทีมงานในการจัดทําโครงการนวตกรรมในดานตางๆ
ท่ีสัมพันธ/เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการดําเนินงานของหนวยงาน/กรมฯ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
ผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• ผลักดันใหการปรับเปลี่ยนสามารถดําเนินไป
ไดอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จ 
• สรางขวัญกําลังใจ และความเชื่อม่ันในการ
ขับเคลื่อนใหเกิดการปรับเปลี่ยนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- ติดตามและประเมินภาพรวมในการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการประมง
ในสาขาตางๆของประเทคูแขงในแถบภูมิภาค หรือของประเทศท่ีเปนผูนําโลก 
เพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธในอันท่ีจะดํารงสถานะผูนําการประมงในแถบภูมิภาค 
ตลอดจนความอยูดีมีสุขของเกษตรกรประมง ชุมชนทองถ่ิน และขาราชการ
กรมประมง 
- สนับสนุนใหมีการริเริ่มจัดทําโครงการนวตกรรมของกรมประมงเพ่ือเปน
องคกรแหงนวตกรรมทางการประมงไทย 
- สงเสริมการพัฒนาขีดสมรรถนะทางดานศักยภาพเพ่ือนําการเปลี่ยนแปลง
แกบุคลากรทุกระดับ 
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ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะทางการบริหาร รหัส: MC-5 
 

ชื่อสมรรถนะ การควบคุมตนเอง (Self Control) ตําแหนงประเภท: บริหาร อํานวยการ 
สายงาน: นักบริหาร ผูอํานวยการ ผูอํานวยการเฉพาะดาน ผูตรวจราชการกรม  

 

คําจํากัดความ ความสามารถในการควบคุมอารมณและพฤติกรรมในสถานการณท่ีอาจจะถูกยั่วยุ  หรือเผชิญหนากับความไมเปนมิตร หรือตองทํางานภายใตสภาวะกดดัน 
รวมถึงความอดทนอดกลั้นเม่ืออยูในสถานการณท่ีกอความเครียดอยางตอเนื่อง  

 
ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 

1 ไมแสดงพฤตกิรรมท่ีไม
เหมาะสม 
 

• ไมแสดงพฤติกรรมท่ีไมสุภาพหรือไมเหมาะสมในทุก
สถานการณ 

- สามารถบงบอกเบื้องตนไดถึงสภาวะอารมณ และพฤตกิรรมการ
แสดงออกของตนวาสรางสรรคหรือเหมาะสมเพียงใด 
- รู เขาใจ และยึดม่ันในวัฒนธรรมรวมของหนวยงาน/กรมฯท่ีเก่ียวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงแนวปฎิบัติดังกลาว หรือคานิยมรวม “WE 
ARE FISHERIES” 
- กําหนดรูอารมณ และสามารถควบคุมอารมณท่ีไมพึงแสดงออกเม่ือถูก
กระตุนจากเหตุปจจัยภายนอก หรือผูท่ีตนกําลังมีปฎิสัมพันธดวย 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
ควบคุมอารมณในแตละ
สถานการณไดเปนอยางดี 

• รูเทาทันอารมณของตนเองและควบคุมไดอยาง
เหมาะสม โดยอาจหลีกเลี่ยงจากสถานการณท่ีเสี่ยงตอ
การเกิดความรุนแรงข้ึน หรืออาจเปลี่ยนหัวขอสนทนา 
หรือหยุดพักชั่วคราวเพ่ือสงบสติอารมณ 

- รู เขาใจและชี้แจงไดถึงความตองการ/คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียของ
กรมประมง อาทิ ประชาชนผูใชบริการ เกษตรกรประมง ผูประกอบการ
ดานการประมง ผูรวมงานในทุกระดับ ฯลฯ 
- อดทน อดกลั้นโดยไมแสดงอารมณ หรือพฤติกรรมซ่ึงไมเปนท่ีพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 
- สอน แนะนําทีมงานในเรื่องเทคนิคการควบคุมอารมณตนเองเบื้องตน 
อาทิ ใหสูดลมหายใจเขา-ออกและกําหนดรูลมหายใจท่ีเขา-ออกนัน้, ปลีก
ตัวชั่วคราว, ถาย/โอนสถานการณท่ีกําลังบีบค้ัน/กดดันใหกับผูท่ีสามารถรับ
ได หรืออ่ืนๆ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ • รูสึกไดถึงความรุนแรงทางอารมณในระหวางการ - สามารถประเมินสถานการณท่ีกําลังบีบค้ัน/กดดันตนเอง หรอืทีมงานและ
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สามารถใชถอยทีวาจา หรือ
ปฏิบัติงานตอไปไดอยางสงบ แม
จะอยูในภาวะท่ีถูกยั่วยุ 
 

สนทนา หรือการปฏิบัติงาน เชน ความโกรธ ความ
ผิดหวัง หรือความกดดัน แตไมแสดงออกแมจะถูกยั่วยุ 
โดยยังคงสามารถปฏิบัติงานตอไปไดอยางสงบ 
• สามารถเลือกใชวิธีการแสดงออกท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ไมใหเกิดผลในเชิงลบท้ังตอตนเองและผูอ่ืน 

ชี้ใหผูอ่ืนหรือทีมงานเขาใจถึงความตองการ/คาดหวงัของบคุคล/กลุมบคุคล  
- แสดงออกซ่ึงอารมณหรือพฤติกรรมตอสภาวะการณท่ีกําลังบีบค้ัน/กดดัน
นั้นไดอยางเหมาะสม/สรางสรรค หรือใชท้ัง IQ และ EQ 
- หม่ันคอยแนะนํา ตักเตือนท้ังแกตนเองและทีมงานใหสํารวมระวังกาย 
วาจา และการปรุงแตงของความคิดโดยยึดถือระเบียบ วินัย และจรรยา
ขาราชการของกรมฯเปนหลัก 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
จัดการความเครียดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลท่ีอาจเกิดข้ึน
จากภาวะกดดันทางอารมณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
• ประยุกตใชวิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนลวงหนา
เพ่ือจัดการกับความเครียดและความกดดันทางอารมณ
ท่ีคาดหมายไดวาจะเกิดข้ึน 
• บริหารจัดการอารมณของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพ่ือลดความเครียดของตนเองหรือผูรวมงาน 

- สามารถแสดงออกซ่ึงอารมณหรือพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม/สรางสรรค
ตอสภาวะการณท่ีกําลังบีบค้ัน/กดดันอยางยาวนานและตอเนื่อง 
- ประยุกตเทคนิคหรือกลยุทธตางๆเพ่ือลด คลี่คลายใหสถานการณเบาบาง
ลง อาทิ การเปลี่ยนประเด็นการพูดคุย/ถกเถียง, การเปลี่ยน/ยายสถานท่ี 
หรือ การหยุดพักชั่วคราว ฯ 
- ใหคําปรึกษาแนะนําถึงการประยุกตใชเทคนิคตางๆในการควบคุมอารมณ
ตนเอง, การคลี่คลายสภาวะท่ีบีบค้ัน/กดดัน ฯ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
เอาชนะอารมณดวยความเขาใจ 

• ระงับอารมณรุนแรง ดวยการพยายามทําความเขาใจ
และแกไขท่ีตนเหตุของปญหา รวมทั้งบริบทและปจจัย
แวดลอมตางๆ 
• ในสถานการณท่ีตึงเครียดมากก็ยังสามารถควบคุม
อารมณของตนเองได รวมถึงทําใหคนอ่ืนๆ มีอารมณท่ี 
สงบลงได 

- ประพฤติปฎิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคลากรในการแสดงออกซ่ึง
อารมณ หรือพฤติกรรมท่ีเหมาะสม/สรางสรรคในขณะปฎิบัติงาน 
- สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการควบคุม
ตนเองแกขาราชการกรมประมง อาทิ การเจริญอานาปานสติ, การเจริญ
สมาธิและวิปสสนา, ธรรมบรรยาย เปนตน 
- โนมนาว จูงใจใหมีการจัดทํากฎบัตรคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงวิธี
ปฎิบัติเพ่ือเปนเครื่องมือหนึ่งในการชวยควบคุมตนเองแกบุคลการ  
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ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะทางการบริหาร รหัส: MC-6 
 

ชื่อสมรรถนะ: การสอนงาน และการมอบหมายงาน (Coaching and 
Empowering Others) 

ตําแหนงประเภท: บริหาร อํานวยการ 
สายงาน: นักบริหาร ผูอํานวยการ ผูอํานวยการเฉพาะดาน ผูตรวจราชการกรม  

 

คําจํากัดความ ความตั้งใจท่ีจะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอ่ืนในระยะยาวจนถึงระดับท่ีเชื่อม่ันวาจะ  สามารถมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหผูนั้น 
มีอิสระท่ีจะตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของตนได 

 

ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 

1 สอนงานหรือใหคําแนะนํา
เก่ียวกับวิธีปฏิบัติงาน 
 

• สอนงานดวยการใหคําแนะนําอยางละเอียด หรือ
ดวยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน 
• ชี้แนะแหลงขอมูล หรือแหลงทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือใช
ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

- ชี้แจงไดถึงหลักการสอนงาน การมอบหมายงาน หรือวิธีการพัฒนา
บุคลากรอ่ืนๆ บทบาทหนาท่ีท้ังของผูสอนงาน และผูรับการสอนงานรวมถึง
ประโยชนของการสอนงาน ตลอดจนอธิบายใหผูรับมอบงานเขาใจถึง
ข้ันตอน และวิธีปฎิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 
- จัดเตรียมอุปกรณชวยในสอนงานผูใตบังคับบัญชา หรือผูท่ีไดรับ
มอบหมาย อาทิ เครื่องมือตางๆ, คูมือการปฎิบัติงาน, แบบกําหนดหนาท่ี
งาน หรือกระบวนงานท่ีไดรับมอบหมาย 
- ตอบขอซักถามเบื้องตนจากผูรับการสอนงานท้ังในเรื่องอุปกรณการชวย
สอนขางตน และปญหาอุปสรรคของงานท่ีผูรับการสอนไดรับมอบหมาย  

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
ตั้งใจพัฒนาผูใตบังคับบัญชาให
มีศักยภาพ 
 

• สามารถใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
หรือสงเสริมขอดีและปรับปรุงขอดอยใหลดลง 
• ใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดแสดงศักยภาพเพ่ือสราง
ความม่ันใจในการปฏิบัติงาน 

- สามารถกําหนดประเด็น หรือเรื่องท่ีจะสอนในวิธีปฎิบัติงานท่ีผูรับการ
สอนงานไดรับมอบหมาย รวมท้ังระบุเปาหมายหรือตัวชี้วัดผลงานของงานท่ี
ไดรับมอบหมาย 
- ชี้แจงไดถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนในแตละประเด็นท่ีจะสอนงาน และมีเทคนิคหรือ
วิธีการในการตรวจสอบความเขาใจในประเด็นท้ังท่ีสอนและงานท่ีได
มอบหมายไป 
- ประเมินผลการสอนงานกับความคาดหวัง/ตองการของผูรับการสอนงาน
รวมท้ังติดตามผลการปฎิบัติงานท่ีไดมอบหมาย 
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3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และ
วางแผนเพ่ือใหโอกาส
ผูใตบังคับบัญชาแสดง
ความสามารถในการทํางาน 
 

• วางแผนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาท้ังในระยะสั้น
และระยะยาว 
• มอบหมายงานท่ีเหมาะสม รวมท้ังใหโอกาส
ผูใตบังคับบัญชาท่ีจะไดรับการฝกอบรม หรอืพัฒนา
อยางสมํ่าเสมอเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 
• มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจ
ใหผูใตบังคับบัญชาเปนบางเรื่องเพ่ือใหมีโอกาสริเริ่ม
สิง่ใหมๆ  หรือบริหารจัดการดวยตนเอง 

- วางแผนการสอนไดครอบคลุมประเด็น/เรื่องหลักๆของงานท่ีไดมอบหมาย 
และความเหมาะสมของสถานท่ีและระยะเวลาในการสอนงาน 
- วิเคราะหเบื้องตนถึงสมรรถนะของงาน และของผูรับการสอนงานเพ่ือ
ประกอบทั้งการวางแผนการสอน และการมอบหมายงาน 
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกทีมงานในเรื่องท่ีเก่ียวกับการสอนงาน และการ
มอบหมายงานท่ีตองเชื่อมโยง/สัมพันธกับแผนงาน และยุทธศาสตรของกรม
ประมง 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
สามารถชวยแกไขปญหาท่ีเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพ
ของผูใตบังคับบัญชา 
 

• สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมท่ีเปนปจจัยขัดขวาง
การพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา 
• สามารถเขาใจถึงสาเหตุแหงพฤติกรรมของแตละ
บคุคล เพ่ือนํามาเปนปจจัยในการพัฒนาศักยภาพของ
ผูใตบังคับบัญชาได 

- จัดใหมีการสํารวจและวิเคราะหเพ่ือหาบุคลากรเปาหมายเพ่ือกําหนด/
ระบุผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดีของกรมประมงในเรื่องการสอนงาน  และการ
มอบหมายงานเพ่ือการพัฒนาเครือขายผูสอนงานและการมอบหมายงาน
ภายในของกรมประมงตอไป 
- สามารถพัฒนา ปรับเปลี่ยนกลยุทธ หรือรูปแบบ, อุปกรณชวยสอนให
สอดคลองกับบุคคลหรือกลุมเปาหมายและลักษณงานท่ีมอบหมาย  
- จัดใหมีการติดตามและประเมินผลท้ังการสอนงาน และผลการปฎิบัติงาน
ของท่ีผูรับการสอนท่ีไดรับมอบหมายงาน 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
ทําใหสวนราชการมีระบบการ
สอนงานและการมอบหมาย
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 

• สราง และสนับสนุนใหมีการสอนงานและมีการ
มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบอยางเปนระบบใน
สวนราชการ 
• สราง และสนับสนุนใหมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
อยางตอเนื่องในสวนราชการ 

- สนับสนุนใหทุกหนวยงานของกรมประมงมีการจัดทําแนวทางสอนงาน 
และการมอบหมายงาน หรือคูมือการปฎิบัติการสอนงาน และการ
มอบหมายงานเฉพาะในตาํแหนงงานหลกัของกรม (Key Positions) 
- สงเสริมใหมีอุปกรณ/เครื่องมือ/เทคโนโลยีใหมๆและจําเปนท่ีตองใชใน
กรมฯเพ่ือประกอบโครงการสอนงาน และการมอบหมายงาน 
- โนมนาว, จูงใจใหมีการพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับขีดสมรรถนะของ
ขาราชการประมงในเรื่องการสอนงานและมอบหมายงาน 
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

1. การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)  SC-1 

2. การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking)  SC-2 

3. การส่ังการตามอํานาจหนาท่ี (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. ศิลปะการส่ือสารจูงใจ (Communication & Influencing)  SC-13 

14. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality)  SC-14 
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ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน รหัส: SC-1 
 

ชื่อสมรรถนะ การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 
 

ตําแหนงประเภท: อํานวยการ วิชาการ ท่ัวไป 
สายงาน: ผูอํานวยการ ผูอํานวยการเฉพาะดานผูตรวจราชการกรม นักวิชาการประมง (ทรงคุณวฒุิ) นักวิชาการ
ประมง นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร วิศวกรเครื่องกล นักวิชาการคอมพิวเตอร นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานท่ัวไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน บรรณารักษ เศรษฐกร นักวิชาการสถิติ นักเดินเรือ ชางกลเรือ เจาพนักงานพัสดุ เจาพนักงานการเงินและบัญชี
เจาพนักงานสถิติ นายชางออกแบบเรือ นายชางโลหะ นายชางโยธา เจาพนักงานเดินเรือ เจาพนักงานประมง 

 

คําจํากัดความ การทําความเขาใจและวิเคราะหสถานการณ ประเด็นปญหา แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นออกเปนสวนยอยๆ หรือทีละข้ันตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู

อยางเปนระบบระเบียบเปรียบเทียบแงมุมตางๆ สามารถลําดับความสําคัญ ชวงเวลา เหตุและผล ท่ีมาท่ีไปของกรณีตางๆได 
 

ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 

1 แยกแยะประเด็นปญหา หรือ
งานออกเปนสวนยอยๆ 

 

• แยกแยะปญหาออกเปนรายการอยางงายๆไดโดยไม
เรียงลําดับความสําคัญ 
• วางแผนงานโดยแตกประเด็นปญหาออกเปนสวนๆ 
หรือเปนกิจกรรมตางๆ ได 

- สํารวจ จัดเก็บและบันทึกขอมูลดานการประมง (ขาว,เหตุการณ,
สถานการณ,ประเด็นปญหา ฯลฯ) ตามขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ เชน 
ขอมูลท่ีแตละหนวยงานจัดเก็บ ฯลฯ และรวบรวมขอมูลของหนวยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับการประมง ประสานกับหนวยงานอ่ืนท่ีมีขอมูลสนับสนุน
หรือมีความเชื่อมโยงมาวิเคราะหเพ่ือการทํางานของหนวยงาน เชน 
ขอมูลแหลงน้ําจากสํานักงานสถิติแหงชาติ, ขอมูลจากชลประทานเพ่ือมา
วางแผนการปลอยพันธุสัตวน้ํา, ขอมูลพ้ืนท่ีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือมา
วางแผนการทํางานวิจัย ขอมูลการนําเขา-สงออกสินคาสัตวน้ําจากกรม
ศุลกากรฯลฯ 

- จัดกลุมขอมูลขางตนโดยแยกเปนหมวดหมูตามวัตถุประสงคการนําไปใช
ประโยชน เพ่ือเปนฐานขอมูลการดําเนินงาน 

- ตรวจสอบความถูกตองและความเปนไปไดของขอมูล โดยอางอิง ท่ีมาของ
แหลงขอมูล (เชน หตุการณ บุคคล สถานท่ี แหลงขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ) 
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2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และ
เขาใจความสัมพันธข้ันพ้ืนฐาน
ของปญหาหรืองาน 
 

• ระบุเหตุและผล ในแตละสถานการณตางๆ ได 
• ระบุขอดีขอเสียของประเด็นตางๆได 
• วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมตางๆ
ตามลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนได 

- สามารถระบุสภาพปจจุบัน โดยอาศัยขอมูลขางตนยอนหลังถึงปจจุบัน 
เพ่ือนํามาประเมินปญหา/แนวโนม รวมท้ังสาเหตุท่ีเกิดข้ึน เชน เหตุการณ
เรือน้ําตาลลม ผูปฏิบัติงานสามารถนําขอมูลอดีตและปจจุบันมาประเมิน
ปญหา 

- อธิบายขอมูลเบื้องตนถึงความเปนเหตุเปนผลหรือความสัมพันธระหวาง
เหตุและผลท่ีเกิดข้ึน ของประเด็นตางๆท่ีเกิดข้ึน พรอมชี้ประเด็นความ
เรงดวน เพ่ือจัดลําดับในการแกไขเบื้องตน 

- เสนอแนะขอมูลเบื้องตน ตอผูบังคับบัญชาลําดับตอไป เพราะบางที
อํานาจการตัดสินใจผูปฏิบัติงานไมสามารถทําได) ในการปองกัน/แกไข
ปญหา (เชน ปญหาโรคระบาดในกุง) และสามารถระบุผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนหากไมดําเนินการใดๆ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
เขาใจความสัมพันธท่ีซับซอน 
ของปญหาหรืองาน 
 

• เชื่อมโยงเหตุปจจัยท่ีซับซอนของแตละสถานการณ 
หรือเหตุการณ 
• วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ข้ันตอนการ
ดําเนินงานตางๆ ท่ีมีผูเก่ียวของหลายฝายไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณเก่ียวกับปญหา 
หรืออุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได 

- ใชขอมูลท้ังจากภายในและนอกหนวยงานมาวิเคราะหโดยอาศัยเครื่องมือ 
(เชน โปรแกรมสําเร็จรูป) หรือเทคนิคทางวิชาการ/วิชาชีพท่ีเก่ียวของ 
(เชน การบริหารความเสี่ยง)  

- จัดทําทางเลือกในการปองกัน/แกไขอยางนอย 2 ทางเลือก 
- วิเคราะห ประเมิน ขอดี ขอเสีย ในแตละทางเลือก พรอมเสนอแนะ

ทางเลือกท่ีเหมาะสม 
4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ

สามารถวิเคราะห หรอืวางแผน
งานท่ีซับซอนได 
 

• เขาใจประเด็นปญหาในระดับท่ีสามารถแยกแยะเหตุ
ปจจัยเชื่อมโยงซับซอนในรายละเอียดและสามารถ
วิเคราะหความสัมพันธของปญหากับสถานการณหนึ่งๆ 
ได 
• วางแผนงานท่ีซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ข้ันตอน
การดําเนินงานตางๆท่ีมีหนวยงานหรือผูเก่ียวของ 
หลายฝาย รวมถึงคาดการณปญหา อุปสรรค และวาง
แนวทางการปองกันแกไขไวลวงหนา 

- ตรวจสอบความถูกตอง ความเปนไปไดของผลการวิเคราะหขอมูลโดยใช
ขอมูลท้ังจากภายในและนอกหนวยงาน 

- พิจารณา กลั่นกรอง ปรับปรุง/แกไข แนวทางเลือกในการปองกัน/แกไข
ประเด็นปญหาท่ีเกิดหรือแนวโนมปญหา รวมท้ังมองทางเลือกอ่ืนเพ่ิมเติม 

- วิเคราะห และประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนโดยเฉพาะกับทางเลือก
สุดทายท่ีใชในการตัดสินใจ 
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5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และ
ใชเทคนิค และรูปแบบตางๆ 
ในการกําหนดแผนงานหรือ
ข้ันตอนการทํางาน เพ่ือเตรียม
ทางเลือกสําหรับการปองกัน 
หรือแกไขปญหา ท่ีเกิดข้ึน 

• ใชเทคนิคการวิเคราะหท่ีเหมาะสมในการแยกแยะ
ประเด็นปญหาท่ีซับซอนเปนสวนๆ 
• ใชเทคนิคการวิเคราะหหลากหลายรูปแบบเพ่ือ
หาทางเลือก ในการแกปญหา รวมถึงพิจารณาขอดี
ขอเสียของทางเลือกแตละทาง 
• วางแผนงานท่ีซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ข้ันตอน
การดําเนินงานตางๆ ท่ีมีหนวยงานหรือผูเก่ียวของ 
หลายฝาย คาดการณปญหา อุปสรรค แนวทางการ
ปองกันแกไข รวมท้ังเสนอแนะทางเลือกและขอดีขอเสีย  
ไวให 

- ประเมินภาพรวมท้ัง มาตรการ วิธีการและผลลัพธจากขบวนการ รูปแบบ
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับหนวยงาน/องคกรท่ีประสบความสําเร็จ เพ่ือ
หามาตรการปรับปรุงแกไขใหทันกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป (เชน การ
แนะนําใหไปปรึกษากับหนวยงานอ่ืนท่ีไดเกิดเหตุการณแลว) 

- ใหคําปรึกษา แนะนําในเรื่องแนวคิดและหลักการตางๆในการสืบเสาะ 
แสวงหา คนควา และวิเคราะหขอมูลตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิด
วิเคราะห (เชน การคิดวิเคราะหในการแกไขปญหาของชาวประมงท่ีเกิด
ซํ้าๆ) 

- พัฒนา สงเสริม สนับสนุนอุปกรณ/เครื่องมือหรือเทคโนโลยี เพ่ือใหการ
วิเคราะหขอมูลมีความถูกตองและนาเชื่อถือยิ่งข้ึน  (เชน การจัดสรร
อุปกรณ/เครื่องมือ ใหกับหนวยงาน) 

 
 
 
 

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน รหัส: SC-2 
 

ชื่อสมรรถนะ: การมองภาพองครวม (Conceptual 
Thinking)  

 

ตําแหนงประเภท: อํานวยการ วิชาการ  
สายงาน: ผูอํานวยการ ผูอํานวยการเฉพาะดาน ผูตรวจราชการกรม นักวิชาการประมง (ทรงคุณวฒุิ) นักวิชาการ
คอมพิวเตอร นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิเคราะหนโยบายและแผน เศรษฐกร 

 

คําจํากัดความ การคิดในเชิงสังเคราะห มองภาพองครวม โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบเชื่อมโยงหรือประยุกตแนวทางจากสถานการณ ขอมูล หรือทัศนะตาง ๆ จนไดเปน
กรอบความคิดหรือแนวคิดใหม 

 

ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 

1 ใชกฎพ้ืนฐานท่ัวไป 
 

• ใชกฎพ้ืนฐาน หลกัเกณฑ หรือสามัญสํานึกในการระบุ
ประเด็นปญหา หรือแกปญหาในงาน 

- รู เขาใจ และสามารถสื่อขอความใหเห็นความสัมพันธ/เชื่อมโยงของ
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนดําเนินงาน กับงานท่ีปฏิบัต ิ
เชน การดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรจังหวัด หรือการจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานใหมีสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมฯ 
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- บงบอกถึงความสัมพันธระหวางงานท่ีรับผิดชอบกับกระบวนงานท่ี
เก่ียวของท้ังกอนและหลังกระบวนงานของตน เชน กระบวนการลด
ข้ันตอนการใหบริการ 

- เผยแพรขอมูลวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนปฏิบัติราชการ 
4 ป ซ่ึงมีความเชื่อมโยงหรือกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
ประยุกตใชประสบการณ 
 

• ระบุถึงความเชื่อมโยงของขอมูล แนวโนม และความ
ไมครบถวนของขอมูลได 
• ประยุกตใชประสบการณในการระบุประเด็นปญหา
หรือแกปญหาในงานได 

- ชี้แจงถึงความสัมพันธ/เชื่อมโยงในงานท่ีรับผิดชอบกับในสวนงานอ่ืน (ท้ัง
กอน-หลัง) ท่ีสอดคลองกับกับกลยุทธและแผนดําเนินงานของหนวยงาน 
เชน ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพสินคาประมงฯ 
กับกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟารมฯ, กระบวนการบริหารการพัฒนา
งานบุคคลกับการวางแผนกําลังคน 

- จัดเก็บรวบรวมรายงานขาวความเคลื่อนไหวของสภาพแวดลอมภายนอก
องคกร เชน นโยบายของรัฐบาล, กลุมจังหวัด, ราคาสินคา ซ่ึงสัมพันธ/
เชื่อมโยงกับกลยุทธและแผนดําเนินงานของหนวยงาน  

- ใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นการปฏิบัติงานแกหนวยงานอ่ืนท่ีสัมพันธ/
เชื่อมโยงกับงานในหนวยงาน เชน การเขารวมประชุมระดมความคิดเห็น, 
การเขารวมเปนคณะทํางานฯตางๆ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
ประยุกตทฤษฎีหรือแนวคิด
ซับซอน 
 

• ประยุกตใชทฤษฎี แนวคิดท่ีซับซอน หรอืแนวโนมใน
อดีตในการระบุหรือแกปญหาตามสถานการณ แมใน
บางกรณี แนวคิดท่ีนํามาใชกับสถานการณอาจไมมีสิ่ง
บงบอกถึงความเก่ียวของเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม 

- แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและประสบการณในงานท่ีสัมพันธ/เชื่อมโยงกับผูอ่ืน 
รวมท้ังขอคิดเห็นเก่ียวกับความเคลื่อนไหวของสภาพแวดลอมภายใน/
ภายนอกท่ีเชื่อมโยงกับกลยุทธและแผนดําเนินงานในหนวยงาน เชน การ
เปนตัวแทนของหนวยงานเขารวมประชุมกับหนวยงานอ่ืนหรือหนวยงาน
ภายนอก, งานดานอาหารปลอดภัย (Food Safety), การปลอยพันธุสัตว
น้ํา 

- ใหคําแนะนําหรือเสนอมาตรการปองกันแกไขเพ่ือใหเกิดพลังรวมหรือ
ประสานสอดคลองกับกลยุทธ แผนงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 
การทําโครงการรวมเพ่ือกําหนดมาตรการหรือยุทธศาสตรท่ีมีหลาย
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หนวยงานเก่ียวของ (เชน ยุทธศาสตรการเพาะเลี้ยงแหงชาติ, ยุทธศาสตร
กุง, แนวทางการแกไขปญหาภัยพิบัติ, การจัดระเบียบการเลี้ยงปลาใน
กระชงั) 

- ตรวจสอบและวิเคราะหเบื้องตนในขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวท้ัง
ภายในและภายนอก เชน นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจแหงชาติ ท่ีสัมพันธ/เชื่อมโยงกับกลยุทธและแผนงานโดยจัดทํา
เอกสารอางอิง เชน ขอกําหนดของประเทศคูคา, มาตรฐานความ
ปลอดภัยทางดานอาหาร, ISO/IEC Guide 65 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
อธิบายขอมูล หรอืสถานการณ
ท่ีมีความยุงยากซับซอนให
เขาใจไดงาย 
 

• สามารถอธิบายความคิด หรือสถานการณท่ีซับซอน
ใหงายและสามารถเขาใจได 
• สามารถสังเคราะหขอมูล สรุปแนวคิด ทฤษฎี องค
ความรู ท่ีซับซอนใหเขาใจไดโดยงายและเปนประโยชน
ตองาน 

- ติดตามและประเมินสถานการณความเคลื่อนไหวท้ังภายในและภายนอกท่ี
สัมพันธ/เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน กลยุทธ ของหนวยงาน เชน การรายงาน
ผลการประเมินสถานการณการตรวจพบสารตกคางในผลิตภัณฑสัตวน้ํา
สงออก 

- วิเคราะหผลกระทบพรอมจัดทํามาตรการแกไข ปองกัน เพ่ือขจัด บรรเทา
ผลกระทบดังกลาว เชน จัดทํารายงานสรุปผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปญหา
การสงออกผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

- พิจารณาทบทวนเพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธและแนวทางการดําเนินงาน เชน 
จัดทําแผนปฏิบัติการเชิงรุกและเชิงรับเพ่ือสนับสนุนการสงออกผลิตภัณฑ
สัตวน้ํา 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
คิดริเริ่ม สรางสรรคองคความรู
ใหม 

• ริเริ่ม สรางสรรค ประดิษฐคิดคน รวมถึงสามารถ
นําเสนอรูปแบบ วิธีการหรือองคความรูใหมซ่ึงอาจไม
เคยปรากฏมากอน 

- ทบทวนสรุปประเมินผลกระทบจากความเคลื่อนไหวของปจจัยท้ังจาก
ภายในและภายนอกท่ีจะสงผลตอภาพความสําเร็จหรือวิสัยทัศนและ
ยุทธศาสตรการดําเนินการ เชน รายงานสรุปและประเมิน/หรือทบทวนสรุป
ขอมูลพ้ืนท่ีการเลี้ยงกุงความเค็มต่ําในพ้ืนท่ีน้ําจืดและเสนอตอ
คณะกรรมการนโยบายแหงชาติ 

- โนมนาว ชักจูง ติดตามและเรงรัดใหมีการพัฒนา/ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร
และแผนดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป เชน การ
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สรางแรงจูงใจแกผูไดรับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนอาชีพ 
- สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการมองภาพรวม เชน 

สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง 

 
 
 
 

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน รหัส: SC-3 
 

ชื่อสมรรถนะ: การส่ังการตามอํานาจหนาท่ี (Holding 
People Accountable) 

ตําแหนงประเภท: อํานวยการ 
สายงาน: ผูอํานวยการ ผูอํานวยการเฉพาะดาน ผูตรวจราชการกรม  

 

คําจํากัดความ การกํากับดูแลใหผูอ่ืนปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย หรือตามตําแหนงหนาท่ี การกํากับดูแลนี้ หมายรวมถึงการ
ออกคําสั่งโดยปกติท่ัวไปจนถึงการใชอํานาจตามกฎหมายกับผูฝาฝน 

 

ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 

1 สั่งใหกระทําการใด ๆ ตาม
มาตรฐาน กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ 
 

• สั่งใหกระทําการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ 
• มอบหมายงานในรายละเอียดบางสวนใหผูอ่ืน
ดําเนินการแทนได เพ่ือใหตนเองปฏิบัติงานตาม
ตําแหนงหนาท่ีไดมากข้ึน 

- แจงใหผูรวมงานทราบ และเขาใจถึงลักษณะงาน ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติของงาน
ท่ีไดมอบหมาย เชน การประชุม Morning Brief, การจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน 

- สอบถามเพ่ือใหม่ันใจไดวางานท่ีมอบหมายไปนั้นเขาใจถูกตองวาใหทําอะไร 
เม่ือไหร อยางไร เชน การใหผูรวมงานอธิบายงานท่ีไดรับมอบหมาย 

- ตอบขอของใจสงสัยในประเด็นตางๆท่ีเก่ียวของกับงานท่ีไดมอบหมายไป  เชน 
การชี้แจง สาธิตวิธีการท่ีถูกตอง 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
กําหนดขอบเขตขอจํากัดใน
การกระทําการใดๆ 
 

• ปฏิเสธคําขอของผูอ่ืน ท่ีไมสมเหตุสมผลหรือไม
เปนไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
• กําหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือแนวทาง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการไวเปนมาตรฐาน 

- ชี้แจงถึงเปาหมายหรือผลท่ีคาดหวังของงานท่ีไดมอบหมายใหแตละคนไป
ปฏิบัติ เชน การจัดแผนการปฏิบัติงาน 

- อธิบายถึงวิธีปฏิบัติเพ่ือใหงานท่ีมอบหมายไปนั้นบรรลุเปาหมาย รวมท้ังมี
วิธีการตรวจสอบความเขาใจในงาน เปาหมาย และผลท่ีคาดหวัง เชน การ
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• สรางเง่ือนไขเพ่ือใหผูอ่ืนปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือระเบียบ 

จัดทําแบบตรวจสอบและติดตามผลงาน (Checklist) 
- แสดงออกทางกายและวาจาในอันท่ีจะรับฟงขอของใจสงสัย แนวโนมของ

ปญหาในการปฏิบัติงาน และยินดี/เต็มใจตอบขอซักถาม เชน การอธิบายดวย
วาจาท่ีสุภาพ ไมชักสีหนา ไมพูดตวาด 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
สั่งใหปรับมาตรฐาน หรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน 
 

• กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ใหแตกตาง 
หรือสูงข้ึน 
• สั่งใหปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

- ชี้ประเด็นใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของงานท่ีไดมอบหมายเปนไปตามเปาหมาย 
แผนงานของหนวยงาน เชน จัดการประชุมชี้แจงเพ่ือรับทราบประเด็นท่ีไดรับ
มอบหมาย 

- ชักจูง โนมนาวใหผูรวมงานเห็นถึงผลกระทบของงานท่ีไดมอบหมายเปนไปตาม
เปาหมายของหนวยงาน รวมท้ังสอบถามความคิดเห็น หรือขอคําแนะนําจาก
ผูรวมงานแตละคน/กลุมในการนําไปปฏิบัติ เชน การประชุมชี้แจงผลกระทบท่ี
จะเกิดข้ึนเม่ืองานไมเปนไปตามเปาหมาย และเปดโอกาสใหไดแสดงความ
คิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณรวมกันในหนวยงาน, การให
รางวัลกับผูท่ีปฏิบัติงานโดยไมเกิดผลกระทบในทางลบ 

- ติดตามความคืบหนาเปนระยะๆและใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ สนับสนุน
ใหงานบรรลุเปาหมาย เชน ประชุมติดตามงาน การตรวจราชการ และการ
นิเทศงาน 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
ติดตามควบคุมใหปฏิบัติตาม
มาตรฐาน กฎ ระเบียบ  
ขอบังคับ 

• ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบหนวยงานภายใตการ
กํากับดูแลใหปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบ 
ขอบังคับ 
• เตือนใหทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงผลท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน 
กฎระเบียบ ขอบังคับ 

- ถายทอดกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาหมายและผลท่ีคาดหวังในภาพรวมของ
ท้ังหนวยงานท่ีเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนองคกรใหกับผูรวมงานไดรับทราบ เขาใจ
ถูกตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน การจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

- ประเมินความเหมาะสมในศักยภาพของผูรวมงานกับคุณภาพของงานแตละ
อยางท่ีจะมอบหมาย รวมท้ังติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานเปนระยะๆ เชน 
การมอบหมายงานใหกับผูท่ีมีคุณสมบัติตรงกับงานท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ัง
ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงาน 

- สรางขวัญและกําลังใจรวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทําแผนดําเนินการ
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ใหสอดคลองกับกลยุทธ และวิสัยทัศนองคกร เชน การใหรางวัลกับผูท่ี
ปฏิบัติงานดีเดน, การใหคํายกยองในท่ีสาธารณะ, ประกาศเกียรติคุณ  

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
ดําเนินการในกรณีท่ีมีการ
ปฏิบัติไมเปนไปตามมาตรฐาน 
หรือขัดตอกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ 

• ใชวิธีเผชิญหนาอยางเปดเผยตรงไปตรงมาใน
กรณีท่ีมีปญหา หรือมีการปฏิบัติท่ีไมเปนไปตาม
มาตรฐาน หรือขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ 
• ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด 
กรณีท่ีมีการปฏิบัติไมเปนไปตามมาตรฐานหรือขัด
ตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

- กระตุน จูงใจใหผูรวมงานมีสวนรวมในการกําหนดหรือจัดทําวิสัยทัศน 
ยุทธศาสตร และแผนดําเนินการท่ีเชื่อมโยงกับของจังหวัด กรม หรือกระทรวง 
เชน การสงไปศึกษาดูงานจากหนวยงานตนแบบท่ีดี 

- ประเมินความพรอมของทรัพยากรการดําเนินงานท้ังจํานวนและสมรรถนะของ
บคุลากร, งบประมาณ, อุปกรณ,สถานท่ี และเวลาเพ่ือการจัดสรรงานให
เหมาะสมในแตละหนวยงาน เชน วิเคราะหและเสนอความตองการทางดาน
ทรัพยากรการดําเนินงานใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 

- ใหคําปรึกษาแนะนําในปญหาเทคนิคการสั่งการ รวมท้ังสงเสริมในการพัฒนา
สมรรถนะการสั่งการตามอํานาจหนาท่ีของบุคลากร เชน จัดการฝกอบรม
เทคนิคการสั่งการ 

 
 
 
 

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน รหัส: SC-4 
 

ชื่อสมรรถนะ: การสืบเสาะหาขอมูล (Information 
Seeking) 

 

ตําแหนงประเภท: วิชาการ ท่ัวไป 
สายงาน: นักวิชาการประมง (ทรงคุณวฒุิ) นักวิชาการประมง วิศวกรเครื่องกล นักวิชาการคอมพิวเตอร นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะหนโยบายและแผน บรรณารักษ นักวิชาการเผยแพร นัก
ประชาสัมพันธ นักวิชาการชางศิลป เศรษฐกร นักวิชาการสถิติ วิศวกรโยธา เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานสถิติ 
เจาพนักงานหองสมุด นายชางภาพ นายชางเครื่องกล นายชางไฟฟา  

 

คําจํากัดความ ความใฝรูเชิงลึกท่ีจะแสวงหาขอมูลเก่ียวกับสถานการณ ภูมิหลัง ประวัติความเปนมา ประเด็นปญหา หรือเรื่องราวตางๆ ท่ีเก่ียวของหรือจะเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน 
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ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 

1 หาขอมูลในเบื้องตน 
 

• ใชขอมูลท่ีมีอยู หรือหาจากแหลงขอมูลท่ีมีอยูแลว 
• ถามผูท่ีเก่ียวของโดยตรงเพ่ือใหไดขอมูล 

- จัดหาขอมูลพ้ืนฐานดานการสงเสริมอาชีพเกษตรกรประมง การบริหาร
จัดการประมง และการบริหารท่ัวไป ท่ีตองการจากแหลงขอมูลท่ีกําหนด เชน 
การถายเอกสาร พริ้นขอมูลจาก internet   

- จัดทําขอมูลพ้ืนฐานท่ีไดจากแหลงขอมูล(ทะเบียนเกษตรกร) รวบรวมรายงาน
ผล เชน การบันทึกขอมูลของเกษตรกร บันทึกรายงาน 

- ติดตอ สอบถาม สืบคนขอมูลท่ีตองการหรือเก่ียวของจากแหลงขอมูลท่ี
กําหนด เชน การติดตอเกษตรกร ติดตอบรรณารักษ ติดตอเจาหนาท่ีของ
หนวยงานอ่ืนๆ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 
และสืบเสาะคนหาขอมูล 
 

• สืบเสาะคนหาขอมูลดวยวิธีการท่ีมากกวาเพียง
การตั้งคําถามพ้ืนฐาน 
• สืบเสาะคนหาขอมูลจากผูท่ีใกลชิดกับเหตุการณ
หรือเรื่องราวมากท่ีสุด 

- ตรวจสอบความถูกตองของแหลงขอมูลขางตน จําแนกประเภท/ชนิดขอมูล
ท้ังขอมูลหลัก/รอง เชน การจําแนกขอมูลดานชีววิทยา อาหารสัตวน้ํา การ
เพาะเลี้ยง พลวัตร สัตวน้ํา จําแนกขอมูลเกษตรกร (ทะเบียนเกษตรกร) 

- วางแผนการเสาะหา สืบคนแหลงขอมูลและใหคําแนะนําแกผูปฏิบัติงานถึง
แหลงขอมูล เชน แนะนําแหลงขอมูลท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงาน (หองสมุด 
web site การสัมภาษณ การสอบถามเกษตรกร ผูนําเกษตรกร) 

- ใหแนวทางและวิธีการในการจัดเตรียมการเสาะหา สืบคนและใหไดมาซ่ึง
ขอมูล พรอมท้ังพิจารณากลั่นกรองความถูกตอง/นาเชื่อถือ  เชน คําคน  ชื่อ
หนังสือ ชื่อเรื่อง รายละเอียดในการคนหาขอมูล การแนะนําการใชหองสมุด 
การบอกกระบวนการข้ันตอนวิธีในการนํามาซ่ึงขอมูล 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 
และแสวงหาขอมูลเชิงลึก 
 

• ตั้งคําถามเชิงลึกในประเด็นท่ีเก่ียวของอยาง
ตอเนื่องจนไดท่ีมาของสถานการณ เหตุการณ 
ประเด็นปญหา หรือคนพบโอกาสท่ีจะเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานตอไป 
• แสวงหาขอมูลดวยการสอบถามจากผูรูอ่ืนเพ่ิมเติม 

- ดําเนินการ รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการวิจัย ทดลอง นําไปทบทวน เพ่ือ
ประกอบการวางแผนการปฏิบัติงาน  

- ติดตอ ประสานงานไปยังบุคคล หนวยงานท่ีเปนแหลงขอมูล เชน การติดตอ
ระหวางหนวยงาน สํานักฯ กรม  

- ใหคําแนะนําในการวางแผนปฏิบัติ ตลอดจนเทคนิคในการเจาะขอมูลจาก
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ท่ีไมไดมีหนาท่ีเก่ียวของโดยตรงในเรื่องนั้น แหลงขอมูลเปาหมาย และตรวจสอบความถูกตอง/นาเชื่อถือ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 
และสืบคนขอมูลอยางเปน
ระบบ 
 

• วางแผนเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ในชวงเวลาท่ี
กําหนด 
• สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีแตกตางจากกรณี
ปกติธรรมดาโดยท่ัวไป 
• ดําเนินการวิจัย หรือมอบหมายใหผูอ่ืนเก็บขอมูล
จากหนังสือพิมพ นิตยสาร ระบบสืบคนโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหลงขอมูลอ่ืนๆ 
เพ่ือประกอบการทําวิจัย 

- ดําเนินการรวบรวมขอมูล เพ่ือจัดทําคูมือดานการสงเสริมอาชีพเกษตรกร
ประมง การบริหารจัดการประมง และการบริหารทั่วไป  และผลักดันใหเกิด
การนําไปใชใหเกิดประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

- เจรจา โนมนาว บุคคลหรือหนวยงานเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีวางแผนไว เชน 
เจรจาโนมนาวเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองเปนจริง เพ่ือ
นํามาใชในการวางแผนแกไขปญหา  

- ปรับเปลี่ยนเทคนิค วิธีการในการเสาะหา สืบคน และตรวจสอบขอมูลท้ังท่ี
เปดเผยตอสาธารณะ ขอมูลปกปด หรือความลับ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 
และวางระบบการสืบคน เพ่ือ
หาขอมูลอยางตอเนื่อง 
 

• วางระบบการสืบคน รวมท้ังการมอบหมายใหผูอ่ืน
สืบคนขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลท่ีทันเหตุการณอยาง
ตอเนื่อง 

- ประเมินมาตรการในการสืบเสาะ สืบคนขอมูล/แหลงขอมูลท่ีสงผลกระทบตอ
การบรรลุแผนดําเนินการและยุทธศาสตรองคกร เชน การวิเคราะห
ผลกระทบทางตรงและทางออมในการเปดเผยขอมูล 

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมท้ังภายใน/นอกองคกร เชน การสั่งการใหการจัดทําระบบการ
จัดเก็บขอมูลเพ่ือใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหันและรวดเร็ว 
เขน ขอมูลเพ่ือรองรับการเกิดภัยพิบัติ 

 
 
 
 

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน รหัส: SC-5 
 

ชื่อสมรรถนะ: ความเขาใจองคกรและระบบราชการ
Organizational Awareness 

ตําแหนงประเภท: วิชาการ ท่ัวไป 
สายงาน: วิศวกรเครื่องกล นักจัดการงานท่ัวไป นักวิเทศสัมพันธ นักวิชาการสถิติ เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงาน
การเงินและบัญชี เจาพนักงานสถิติ 
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คําจํากัดความ ความสามารถในการเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจตามกฎหมาย และอํานาจท่ีไมเปนทางการ ในองคกรของตนและองคกรอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมาย รวมท้ังความสามารถท่ีจะคาดการณไดวานโยบายภาครัฐ แนวโนมทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลย ีตลอดจน
เหตุการณ ท่ีจะเกิดข้ึน จะมีผลตอองคกรอยางไร 

 

ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 

1 เขาใจโครงสรางองคกร • เขาใจโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา กฎ 
ระเบียบ นโยบาย และข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางถูกตอง 

- เขาใจโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ ท่ีระบุไวใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของงานของหนวยงานท่ีสังกัด และข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางถูกตอง 

- สามารถชีแ้จงถึงบทบาทและภารกิจหลักของหนวยงานท่ีสังกัด 
- จัดทําแผนการปฏิบัติงานในสวนท่ีตนเองรับผิดชอบโดยใหสอดคลองกับ

แผนการปฏิบัติงานของหนวยงาน เชน การดําเนินการจัดทําแผนงานเพ่ือ
วิเคราะหตัวอยางสัตวน้ํา รายเดือน  

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
เขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจ
ท่ีไมเปนทางการ 
 

• เขาใจสัมพันธภาพอยางไมเปนทางการระหวางบุคคล
ในองคกร รับรูวาผูใดมีอํานาจตัดสินใจหรือผูใดมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในระดับตางๆ และนําความ
เขาใจนี้มาใชประโยชนโดยมุงผลสัมฤทธิ์ขององคกรเปน
สําคัญ 

- รูและเขาใจเบื้องตนในวิสัยทัศน  ภารกิจ และยุทธศาสตร ตลอดจน
เปาหมายและแผนดําเนินงานของหนวยงานท่ีสังกัด  

- สามารถอธิบายไดถึงแนวคิดและหลักการเบื้องตนในการบริหารจัดการ
ประมงรวม ท้ังการสงเสริมอาชพีประมง ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียท่ี
เก่ียวของ เชน ชาวประมง เกษตรกร โรงงานผลิตอาหาร ตลอดจน
ระเบียบ ข้ันตอนปฏิบัติ 

- ประยุกตใชขอกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองเชน พรบ.ประมง 2490 ระเบียบพัสดุฯ  

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
เขาใจวัฒนธรรมองคกร 
 

• เขาใจประเพณีปฏิบัติ คานิยม และวฒันธรรมของแต
ละองคกรท่ีเก่ียวของ รวมท้ังเขาใจวิธีการสื่อสารใหมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ 
• เขาใจขอจํากัดขององคกร รูวาสิ่งใดอาจกระทําได

- รูและเขาใจในวิสัยทัศน  ภารกิจ และยุทธศาสตร ตลอดจนเปาหมายและ
แผนดําเนินงานของหนวยงานท่ีสังกัด และสามารถถายทอดให
ผูใตบังคับบัญชารับรูและเขาใจได 

- จัดทําและวิเคราะหปจจัยเสี่ยงท่ีจะสงผลกระทบตอเปาหมายและ
แผนงานขององคกร เชน จัดทําแผนปองกันภัยพิบัติตางท่ีกอใหเกิดความ
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หรือไมอาจกระทําใหบรรลุผลได เสียหายตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา น้ําทวม โรคระบาด 
- ชี้แจงและชักจูงใหผูปฏิบัติงานผูกพันตอเปาหมาย แผนงาน และตัวชี้วัด

ผลงานของหนวยงาน  
4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ

เขาใจความสัมพันธของผูมี
บทบาทสําคัญในองคกร 
 

• รับรูถึงความสัมพันธเชิงอํานาจของผูมีบทบาทสําคัญ
ในองคกร เพ่ือประโยชนในการผลักดันภารกิจตาม
หนาท่ีรับผิดชอบใหเกิดประสิทธิผล 

- มีสวนรวมในการกําหนด วิสัยทัศนและพันธกิจ และจัดทํายุทธศาสตร 
ตลอดจนเปาหมายและแผนดําเนินงานขององคกร  

- ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลท้ังในเรื่องการบริหาร
จัดการประมง การอนุรักษทรัพยากรทางน้ําและสิ่งแวดลอม การบังคับใช
กฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ดัชนีชี้วัดการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจการ
ประมง รวมถึงโครงการวิจัย-ทดลอง ฯ 

- ริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหมๆอยางตอเนื่องท่ีจะชวยสงเสริมอาชีพ
เกษตรกรประมง การบริหารจัดการประมง และการบริหารทั่วไป รวมท้ัง
สงเสรมิภาพลกัษณขององคกร 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
เขาใจสาเหตุพ้ืนฐานของ
พฤตกิรรมองคกร 

• เขาใจสาเหตุพ้ืนฐานของพฤติกรรมองคกรใน
หนวยงานของตนและของภาครัฐโดยรวมตลอดจน
ปญหา และโอกาสท่ีมีอยู และนําความเขาใจนี้มา
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในสวนท่ีตนดูแลรับผิดชอบอยู
อยางเปนระบบ 
• เขาใจประเด็นปญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 
ท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีมีผลกระทบตอ
นโยบายภาครัฐและภารกิจขององคกร เพ่ือแปลงวิกฤติ
เปนโอกาส กําหนดจุดยืนและทาทีตามภารกิจในหนาท่ี
ไดอยางสอดคลองเหมาะสมโดยมุงประโยชนของชาติ
เปนสําคัญ 

- กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ และทบทวนยุทธศาสตร ตลอดจนเปาหมาย
และแผนดําเนินงานขององคกร  

- ติดตามและประเมินการนําแผนยุทธศาสตรและแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปปฏิบัติเพ่ือใหม่ันใจไดวามีทิศทางสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
จังหวัด กรม กระทรวง 

- ใหคําปรึกษา แนะนําและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะ 
ความรูความเขาใจในองคกรและระบบราชการ 
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ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน รหัส: SC-6  
 

ชื่อสมรรถนะ: ตรวจสอบความถกูตองตามกระบวนงาน 
(Concern for Order) 

ตําแหนงประเภท: วิชาการ ท่ัวไป 
สายงาน: นักวิชาการประมง นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักจัดการ
งานท่ัวไป นักทรัพยากรบุคคล นักเดินเรือ ชางกลเรือ วิศวกรโยธา เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานพัสดุ เจา
พนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานหองสมุด นายชางออกแบบเรือนายชางเครื่องกล นายชางโลหะ นายชาง
ไฟฟา เจาพนักงานสื่อสาร นายชางโยธา เจาพนักงานเดินเรือ เจาพนักงานประมง 

 

คําจํากัดความ ความใสใจท่ีจะปฏิบัติงานใหถูกตอง ครบถวน มุงเนนความชัดเจนของบทบาท หนาท่ี และลดขอบกพรองท่ีอาจเกิดจากสภาพแวดลอม โดยติดตาม ตรวจสอบ
การทํางานหรือขอมูลตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพ่ือความถูกตองของกระบวนงาน  

 

ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 

1 ตองการความถูกตอง ชัดเจน
ในงาน และรกัษากฎ ระเบียบ 
 

• ตองการใหขอมูล และบทบาทในการปฏิบัติงาน มี
ความถูกตอง ชัดเจน 
• ดูแลใหเกิดความเปนระเบียบในสภาพแวดลอม
ของการทํางาน 
• ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้ันตอน ท่ีกําหนด 
อยางเครงครัด 

- รูและเขาใจข้ันตอน วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบตามกระบวนงานท่ีกําหนดไว  
- ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้ันตอนการปฏิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบอยาง

เครงครัด โดยจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 
- จัดเตรียมรายการท่ีจะเขาตรวจ และระยะเวลาพรอมกับรายงานสรุปผล และ

เอกสารประกอบการตรวจ เชน การตรวจประเมินโรงงานผลิตอาหารสัตวน้ํา 
การตรวจประเมินฟารม การตรวจสะพานปลา 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
ตรวจทานความถูกตองของงาน
ท่ีตนรับผิดชอบ 
 

• ตรวจทานงานในหนาท่ี ความรับผิดชอบอยาง
ละเอียด เพ่ือความถูกตอง 

- อธิบายใหผูรวมงานทราบและเขาใจถึงหลักเกณฑ แนวปฏิบัติและเครื่องมือท่ี
ใชในการตรวจสอบ  

- ตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการปฏิบัติงาน ในหนาท่ีรับผิดชอบ 
- สามารถกําหนดแผน และประเด็นรายการตรวจสอบของกระบวน งานท่ี

รับผิดชอบ เชน กระบวนงานจัดซ้ือจัดจาง กระบวนงานโครงการวิจัยทางการ
ประมง 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
ดูแลความถูกตองของงานท้ัง

• ตรวจสอบความถูกตองของงานในหนาท่ีความ
รับผิดชอบของตนเอง 

-  ทบทวนความถูกตองของกระบวนงานของหนวยงาน 
- จัดทําแผนการตรวจสอบกระบวนงานประจําป พรอมกับสามารถระบุ



46 

ของตนและผูอ่ืนท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของตน 
 

• ตรวจสอบความถูกตองงานของผูอ่ืน ตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีกําหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
• ตรวจความถูกตองตามข้ันตอนและกระบวนงาน
ท้ังของตนเองและผูอ่ืน ตามอํานาจหนาท่ี 
• บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานท้ังของ
ตนเองและของผูอ่ืน เพ่ือความถูกตองของงาน 

กระบวนงานท่ีมีความเสี่ยงสูง เพ่ือเปนขอมูลแกหนวยงาน 
- สังเกตการณการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกตองครบถวน รวมท้ัง

คุณภาพของขอมูล โดยการวิเคราะห แยกแยะ ทดสอบ ยืนยันขอมูลของ
หนวยงาน วาถูกตองตามข้ันตอนและกระบวนงานตามอํานาจหนาท่ี ท่ี
กําหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
ตรวจสอบความถูกตองรวมถึง
คุณภาพของขอมูลหรือ
โครงการ 
 

• ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหนาของโครงการ
ตามกําหนดเวลา 
• ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และคุณภาพ
ของขอมูล 
• สามารถระบุขอบกพรองหรือขอมูลท่ีหายไป และ
เพ่ิมเติมใหครบถวนเพ่ือความถูกตองของงาน 

- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานท่ีมีอยูท้ังหมดใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท้ังภายใน และภายนอก 

- ปรับเปลี่ยนเทคนิคการตรวจสอบใหทันสมัยอยูเสมอและสอดคลองกับขอ
กฎหมาย กฎระเบียบ ฯท่ีเปลี่ยนแปลง เชน การนําเทคโนโลยีใหมๆ หรือ
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติมาชวยในการตรวจสอบ 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลความคืบหนาของการปฏิบัติงาน/โครงการ
ตามแผนการปฏิบัติงาน เชน การติดตามความคืบหนาของโครงการวิจัยของ
กรมประมง 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
พัฒนาระบบการตรวจสอบ
ความถูกตองของกระบวนงาน 
 

• พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพ่ือความถูกตองตาม
ข้ันตอน และเพ่ิมคุณภาพของขอมูล 

- ศึกษา เปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืนท่ีประสบความสําเร็จในเรื่องของการ
ตรวจสอบกระบวนงานในการปฏิบัติงาน 

- ริเริ่มใหมีการจัดทํา ปรับปรุง พัฒนาสมรรถนะการตรวจสอบของบุคลากร  
- สนับสนุน สงเสริมใหมีการพัฒนาคุณลักษณะคุณธรรมและจริยธรรมแก

บุคลากรในทุกระดับ เชน สงเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของ 
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ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน รหัส: SC-7 
 

ชื่อสมรรถนะ การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 
 

ตําแหนงประเภท: วิชาการ 
สายงาน: นิติกร 

 

คําจํากัดความ การเล็งเห็นปญหาหรือโอกาสพรอมท้ังจัดการเชิงรุกกับปญหานั้นโดยอาจไมมีใครรองขอ และอยางไมยอทอ หรือใชโอกาสนั้นใหเกิดประโยชนตองาน ตลอดจน
การคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ เก่ียวกับงานดวย เพ่ือแกปญหา ปองกันปญหา หรือสรางโอกาสดวย 

 

ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 

1 เห็นปญหาหรือโอกาสระยะสั้น
และลงมือดําเนินการ 

• เล็งเห็นปญหา อุปสรรค และหาวิธีแกไขโดยไมรอชา 
• เล็งเห็นโอกาสและไมรีรอท่ีจะนําโอกาสนั้นมาใช
ประโยชนในงาน 

- อาสาใหความรวมมือชวยเหลืองานท้ังในและนอกหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
โดยมิตองรองขอ เชน อาสาเขารวมกิจกรรมสวนรวมตางๆ เชน รวมจัด
พิธีปลอยพันธสัตวน้ําในวันท่ี 2 สิงหาคม  5 ธันวาคม วันประมง
แหงชาติ ฯลฯ 

- ปฎิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบโดยไมตองรอคําสั่ง เชน พนักงานขับ
รถยนตทําความสะอาดลาง/เช็ดรถยนตราชการทุกคันท่ีรับผิดชอบ 

- สอบถามความตองการจากผูประสงคขอรับความชวยเหลือ เชน 
สอบถามความตองการชวยเหลือกรณีประสบอุทกภัยโดยเรงดําเนินการ
ใหโดยเรงดวน 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
จัดการปญหาเฉพาะหนาหรือ
เหตุวิกฤติ 

• ลงมือทันทีเม่ือเกิดปญหาเฉพาะหนาหรือในเวลาวิกฤติ 
โดยอาจไมมีใครรองขอ และไมยอทอ 
• แกไขปญหาอยางเรงดวน ในขณะท่ีคนสวนใหญจะ
วิเคราะหสถานการณและรอใหปญหาคลี่คลายไปเอง 

- สามารถประเมินความตองการและความพึงพอใจเบื้องตนของผูมีสวนได
สวนเสีย เชน สามารถประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ และนํา
ขอเสียมาปรับปรุงในการใหบริการใหดีข้ึน  

- รวบรวมประเด็น นําเสนอปญหา สาเหตุ ผลกระทบ และเสนอแนะ
มาตราการแกไข/ปองกันในเบื้องตน เชน รวบรวมประเด็นปญหาการ
ประชุม ผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน ใหเปนหมวดหมู และหาแนว
ทางแกไขปญหาในแตละประเด็น  

- อธิบายความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียใหแกผูรวมงาน เชน สรุป
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ขอเสียจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีตองการ
ใหแกไข 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
เตรียมการลวงหนา เพ่ือสราง
โอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหา
ระยะสัน้ 

• คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพ่ือสรางโอกาส 
หรือหลีกเลี่ยงปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดในระยะสั้น 
• ทดลองใชวิธีการท่ีแปลกใหมในการแกไขปญหาหรือ
สรางสรรคสิ่งใหมใหเกิดข้ึนในวงราชการ 

- วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน อุปสรรคและโอกาส (SWOT)ในการ
ดําเนินงาน เพ่ือมากําหนดแผนปองกัน/แกไข เหตุการณท่ีไมสามารถ
ควบคุมได เชน กรณีเกิดภัยธรรมชาติจัดใหมีระบบแจงเตือนภัยลวงหนา   

- ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามมาตรการแกไข/ปองกัน
เบื้องตน เชน จัดใหซักซอมแผนการอพยบประชาชนเม่ือเกิดภัย
ธรรมชาติ  

- สอน แนะนําถึงเทคนิคในการสังเกตุ ประเมินความพึงพอใจในการมารับ
บริการของผูมีสวนไดสวนเสีย ใหแกผูรวมงานได เชน สอบถามความ
ตองการ การรับบริการเพ่ิมเติมจากเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
เตรียมการลวงหนา เพ่ือสราง
โอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาท่ี
อาจเกิดข้ึนในระยะปานกลาง 

• คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพ่ือสรางโอกาส 
หรือหลีกเลี่ยงปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดในระยะปานกลาง 
• คิดนอกกรอบเพ่ือหาวิธีการท่ีแปลกใหมและ
สรางสรรคในการแกไขปญหาท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนใน
อนาคต 

- จัดทํากลยุทธและแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการแกผูมีสวนไดสวน
เสียเพ่ือเพ่ิมระดับขีดความสามารถในการใหบริการของหนวยงาน 
องคกร เชน การลดข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการ 

- โนมนาว จูงใจ กระตุนใหทีมงานคิดนวตกรรม(สิ่งใหม ๆ ท่ียังไมมีคนอ่ืน
ทํา)การใหบริการแกผูมีสวนไดสวนเสีย เชน จัดการประกวดการจัดทํา
สื่อในการจูงใจใหผูมีสวนไดสวนเสียมารับบริการในหนวยงาน  

- ติดตามและประเมินผลในการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ใหบริการของหนวยงาน เชน มีการติดตามผลการลดระยะเวลาการเบิก
จายเงินของกองคลัง กรมประมง ทุกเดือน 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
เตรียมการลวงหนา เพ่ือสราง
โอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาท่ี
อาจเกิดข้ึนในระยะยาว 

• คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพ่ือสรางโอกาส 
หรือหลีกเลี่ยงปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดในอนาคต 
• สรางบรรยากาศของการคิดริเริ่มใหเกิดข้ึนใน
หนวยงานและกระตุนใหเพ่ือนรวมงานเสนอความคิด
ใหมๆในการทํางานเพ่ือแกปญหาหรือสรางโอกาสใน

- ประเมินภาพลักษณของหนวยงานในเรื่องสมรรถนะในการใหบริการเชิง
รุก โดยพิจารณาเปรียบเทียบนวตกรรมใหมๆ ในกรมประมง เชน การ
ใชระบบภูมิสารสนเทศในการปลอยพันธุสัตวน้ําใหเหมาะสมกับฤดูกาล 

-  สนับสนุนใหมีการจัดทําเกณฑการวัดผลระดับการใหบริการตาง ๆ ของ
กรมประมง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการระหวางกลุมจังหวัด
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ระยะยาว ตาง ๆ ของกรมประมง เชน จัดใหมีการประกวดสํานักงานประมง
อําเภอตนแบบภายในจังหวัด/ระหวางกลุมจังหวัด/ระดับภาค /
ระดับประเทศ 

- สนับสนุน สงเสริมใหมีวัฒนธรรมหรือคานิยมองคกรในการปฎิบัติงาน
เชิงรุก โดยผานนวตกรรมใหม ๆ ของหนวยงานอ่ืนท้ังในและ
ตางประเทศกับกรมประมง เชน เทคโนโลยีดานการประมง การวิจัย 
การทดลอง 

 
 
 
 

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน รหัส: SC-8 
 

ชื่อสมรรถนะ ความม่ันใจในตนเอง (Self Confidence) 
 

ตําแหนงประเภท: วิชาการ ท่ัวไป 
สายงาน: นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร นิติกร นักเดินเรือ นายชางกลเรือ วิศวกรโยธา นักประชาสัมพันธ นายชาง
ศิลป นายชางออกแบบเรือ นายชางเครื่องกล นายชางโลหะ นายชางไฟฟา เจาพนักงานสื่อสาร เจาพนักงานเดินเรือ  

 

คําจํากัดความ ความม่ันใจในความสามารถ ศักยภาพ และการตัดสินใจของตนท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุผล  หรือเลือกวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  หรือแกไขปญหาให
สําเร็จลุลวง 

 

ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 

1 ปฏิบัติงานไดตามอํานาจหนาท่ี
โดยไมตองมีการกํากับดูแล 

• ปฏิบัติงานไดโดยอาจไมตองมีการกํากับดูแลใกลชิด 
• ตัดสินใจเองไดในภารกิจภายใตขอบเขตอํานาจหนาท่ี
รับผิดชอบของตน 

- ใหขอมูลขาวสารในงานท่ีรับผิดชอบไดถูกตองรวดเร็วและอางอิงได 
เชน การใหขอมูลขาวสารแผนการปลอยพันธุสัตวน้ํารายเดือนของ
สํานักงานประมงจังหวัด 

- สามารถแสดงเอกสาร/หลักฐานเพ่ือยืนยันความถูกตอง กรณีมีผู
ตองการทราบ เชน หลักฐานท่ีตองใชประกอบในการข้ึนทะเบียนผู
เลี้ยงสัตวน้ํา (บัตรประชาชน ภาพถานสถานท่ีเลี้ยง หลักฐานการถือ
ครองหรือใชประโยชนท่ีดินเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 
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- ชี้แจงขอของใจสงสัยในขอมูลขาวสารท่ีใหแกผูเก่ียวของดวยความ
ม่ันใจ เชน สามารถชี้แจงขอสงสัยเก่ียวกับ กฎเกณฑระเบียบการให
ความชวยเหลือเกษตรกรในแตละหนวยพ้ืนท่ีสําหรับเกษตรกรท่ี
ประสบภัยธรรมชาติ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีอยางม่ันใจ 
 

• กลาตัดสินใจเรื่องท่ีเห็นวาถูกตองแลวในหนาท่ี แมจะมี
ผูไมเห็นดวยอยูบางก็ตาม 
• แสดงออกอยางม่ันใจในการปฏิบัติหนาท่ีแมอยูใน
สถานการณท่ีมีความไมแนนอน 

- วางแผนจัดหาแหลงขอมูลอางอิงเพ่ือสรางความม่ันใจใหกับตนเอง
หรือทีมงานเพ่ือใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เชน 
กฎระเบียบและหลักเกณฑเพ่ือใหสามารถสงผลิตภัณฑสัตวน้ํา
จําหนายไปยังตางประเทศได 

- พิจารณา ทบทวนจุดแข็ง จุดออน ในการถายทอดขอมูลตาง ๆ เพ่ือให
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยใชวิธีการตาง ๆ เชน การจัด
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทําแบบสอบถามความคิดเห็น แบบ
ประเมิน ฯลฯ 

- สามารถชี้แจง แหลงท่ีมาของขอมูล วิธีการประเมินและวิธีการ
วิเคราะหขอมูล และแนวทางแกไขเบื้องตน เพ่ือนํามาใชปรับปรุงการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
ม่ันใจในความสามารถของตน 
 

• เชื่อม่ันในความรูความสามารถ และศักยภาพของตนวา
จะสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหประสบผลสําเร็จได 
• แสดงความม่ันใจอยางเปดเผยในการตัดสินใจหรือ
ความสามารถของตน 

- วิเคราะหและประเมินภาพความสําเร็จหรือลมเหลวในการปฏิบัติงาน
ดานตาง ๆ ในหนวยงาน เชน การถายทอดขอมูล, รายงาน ฯลฯ 

- สามารถตอบขอซักถามในงานท่ีรับผิดชอบใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 
เชน กฏระเบียบท่ีใชในการนําเขาและสงออกสินคาประมง 

- สอน แนะนํา ใหกําลังใจและฝกฝนใหแกทีมงานตามลักษณะงานท่ี
รับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เชน การสอนงานท่ีเก่ียวของกับ
หนาท่ีแกขาราชการบรรจุใหม 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
ม่ันใจในการทํางานท่ีทาทาย 
 

• ชอบงานท่ีทาทายความสามารถ 
• แสดงความคิดเห็นของตนเม่ือไมเห็นดวยกับ
ผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจ หรือในสถานการณท่ี

- ถายทอดขอมูล ประสบการณในการดําเนินงานของตนเองใหแก
ทีมงานและบุคคลภายนอกดวยวิธีการตางๆ เชน การบรรยาย เสวนา
แลกเปลี่ยนความคิด เปนท่ีปรึกษา ฯลฯ 
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ขัดแยง - มีขอมูลจากการศึกษาคนควาวิจัยของตนเอง และสามารถเผยแพรไป
ยังผูสนใจได เชน เผยแพรผลงานวิจัยทางวารสาร สื่อตางๆ เปนตน  

- สามารถชี้แนะใหทีมงานเห็นแนวทางในการสรางหรือพัฒนาความ
เชื่อม่ันในตัวเอง เชน ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยดานการจัดการแหลงน้ํา 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
เต็มใจทํางานท่ีทาทายมากและ
กลาแสดงจุดยืนของตน 

• เต็มใจและรับอาสาปฏิบัติงานท่ีทาทาย หรือมีความ
เสี่ยงสูง 
• กลายืนหยัดเผชิญหนากับผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ 
• กลาแสดงจุดยืนของตนอยางตรงไปตรงมาในประเด็นท่ี
เปนสาระสําคัญ 

- นําเสนอขอมูลในการปฏิบัติงานดานการประมงตอท่ีประชุมผูบริหาร
ระดับสูง เพ่ือของบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน การชี้แจง
โครงการจัดทําปะการังเทียม ฯลฯ 

- สามารถตอบขอซักถามหรือขอของใจสงสัยตางๆจากผูมีสวนไดสวน
เสียอยางม่ันใจ เชน การเสนอรางพระราชบัญัติการประมงฉบับใหม  

- สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน เชน 
อนุมัติในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของประมงจังหวัด 

 
 
 
 
 

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน รหัส: SC-9 
 

ชื่อสมรรถนะ ความยืดหยุน ผอนปรน (Flexibility) 
 

ตําแหนงประเภท:  วิชาการ 
สายงาน: นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ  

 

คําจํากัดความ ความสามารถในการปรับตัว และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณและกลุมคนท่ีหลากหลาย  หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นท่ีแตกตาง 

และปรับเปลี่ยนวิธีการเม่ือสถานการณเปลี่ยนไป 
 
 
 
 

ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 
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1 มีความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน 
 

• ปรับตัวเขากับสภาพการทํางานท่ียากลําบาก หรอืไม
เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 

- สามารถรวมปฏิบัติงานกับผูอ่ืนและแลกเปลี่ยน, รับฟงขอคิดเห็นในเรื่อง
พ้ืนฐานท่ัวไปซ่ึงกันและกันได เชน การเรียนรูและยอมรับวัฒนธรรมของ
องคกรซ่ึงไมขัดแยงตอระเบียบของกรมประมง 

- ไมแสดงทาทีหรือปฏิกิริยาใดๆท้ังกายและวาจาท่ีไมสมควร กรณีทีมงาน
หรือผูมารับบริการ เชน เกษตรกร หรือผูคาสัตวน้ํา ผูประกอบการ
โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา ท่ีแสดงพฤติกรรม/วาจาท่ีไมเหมาะสม โดยการ
ควบคุมอารมณ ไมเลือกปฏิบัติ ยิ้มแยมแจมใส และไมพูดจาสอเสียด  

- เขารวมกิจกรรมหรือโครงการตางๆซ่ึงริเริ่มโดยกลุม/ทีมงานดวยความ
เต็มใจ เชน เขารวมการสัมมนาหนวยงาน กิจกรรมการแขงกีฬาสี เขา
รวมปฏิบัติในงานประมงนอมเกลา รวมพิธีปลอยปลา และวันคลายวัน
สถาปนากรมประมง 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
ยอมรับความจําเปนท่ีจะตอง
ปรับเปลี่ยน 
 

• ยอมรับและเขาใจความเห็นของผูอ่ืน 
• เต็มใจท่ีจะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เม่ือไดรับขอมูล
ใหม 

- เขาใจและยอมปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ ตามความเห็นหรือมติของ
กลุม/ทีมงานภายใตขอบเขตของกฎระเบียบและเปาหมายของ
หนวยงาน เชน ยอมรับแผนการวิจัยสัตวน้ําของหนวยงาน 

- ใหเกียรติและยอมรับสภาพของผลท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจดําเนินการ
รวมกันตามความคิดเห็นหรือมติของกลุม/ทีมงาน โดยไมนําผลจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของกรมประมงมาวิพากษวิจารณ และสามารถนํา
ผลไปวิเคราะหอยางสรางสรรคและเกิดประโยชน เชน การเลื่อน
กําหนดการจัดงานประมงแหงชาติ ทําใหอัตราการรอดของปลาต่ํา (ฤดู
แลง)  

- ควบคุมอารมณท้ังการแสดงออกทางกายและวาจาไดเหมาะสมตอบุคคล
หรือกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมอันไมนาพอใจ เชน การควบคุมอารมณในกรณีที
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามาประทวง เพ่ือเรียกรองคาชดเชยความ
เสียหายท่ีเกิดจากการประสบภัยพิบัติ ตลอดจนชี้แจงและอธิบายเหตุผลให
เกษตรกรเกิดความเขาใจ 
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3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และ
มีวิจารณญาณในการปรับใช
กฎระเบียบ 
 

• มีวิจารณญาณในการปรับใชกฎระเบียบใหเหมาะสม
กับสถานการณ เพ่ือผลสําเร็จของงานและวัตถุประสงค
ของหนวยงาน 

- สรรหาแนวคิด หลักเกณฑ หรือวิธีการใหมๆ เพ่ือเปนบรรทัดฐานในอัน
ท่ีจะชวยปรับเปลี่ยนเทคนิคหรือวิธีการปองกัน/แกไขปญหาใหกับ
ทีมงาน เชน การสรางหลักเกณฑในการประหยัดพลังงานภายในกรม
ประมง อาทิ การงดการใชลิฟทหนึ่งตัวในเวลาไมเรงดวน หรือรณรงคใช
บันไดแทนลิฟท  

- จัดประชุมกลุม/กลุมยอย รับฟงปญหา, ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
กลุมเพ่ือกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติในการทํางานรวมกัน เชน การจัด 
Morning Brief ทุกเชาวันศุกร  

- ชี้แจงใหทีมงานเขาใจสภาพความจําเปนของการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงถือเปน
เรื่องปกติธรรมดาและกระตุนจูงใจใหทีมงานหม่ันเตรียมความพรอมกับ
การเปลี่ยนแปลงโดยไมยึดติดอยูกับสิ่งเดิมๆ เชน การถายทอดผลการ
ประชุม Morning Brief ใหผูใตบังคับบัญชาเพ่ือทราบ และเขาใจการ
เปลี่ยนแปลงภารกิจ กิจกรรม ฯลฯ ของกรมประมง 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน 
 

• ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ใหเขากับสถานการณ 
หรือบุคคลแตยังคงเปาหมายเดิมไว 
• ปรับข้ันตอนการทํางาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
หนวยงาน 

- จัดทําแผนกลยุทธในการบริหารความหลากหลายของบุคลากรใน
หนวยงาน เพ่ือใหมีความยืดหยุนผอนปรนในการปฏิบัติงานรวมกัน เชน 
วางแผนดําเนินงานนโยบายของกรมประมงดานความเสมอภาคหญิงชาย 
(Gender Equality) 

- แสดงใหเห็นถึงความพรอมท่ีจะรับผิดชอบงาน หรือวิธีปฏิบัติงาน
ตลอดจนบุคลิกภาพ หรือลักษณะของบุคลากรท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
เชน ประมงจังหวัดมีความพรอม และสามารถยายไปปฏิบัติงานตาม
จังหวัดตางๆ เม่ือไดรับคําสั่งจากกรมประมง (กรณีโยกยาย ปรับเปลี่ยน
ตําแหนง) 

- ใหโอกาสหรือเวลาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกับความ
คิดเห็นของตนเอง, ทีมงานหรือหนวยงาน และหาวิธีการประสม
ประสานความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ซ่ึงสัมพันธ/เชื่อมโยงกับกลยุทธและ
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วิสัยทัศนของหนวยงานเพ่ือนําไปปฏิบัติ เชน ผูเชี่ยวชาญยอมรับฟง
ความคิดเห็นของนักวิจัยรุนใหม กรณีมีขอมูลการวิจัยดานประมง
คลาดเคลื่อน 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ 
 

• ปรับแผนงาน เปาหมาย หรอืโครงการ เพ่ือให
เหมาะสมกับสถานการณเฉพาะหนา 
• ปรับเปลี่ยนโครงสราง หรือกระบวนงาน เปนการ
เฉพาะกาล เพ่ือใหรับกับสถานการณเฉพาะหนา 

- ประเมินภาพรวมถึงสภาพความขัดแยงของบุคลากรท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเปน
อุปสรรคตอความสําเร็จของกลยุทธและวิสัยทัศนของหนวยงาน , จังหวัด
, กรม พรอมกับชักจูงโนมนาวใหมีการบริหาร/จัดการเปลี่ยนแปลง เชน 
ผูบริหารกรมประมงไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางสองหนวยงาน และขอ
ยุติของปญหาท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของประโยชนของกรมประมง 

- ยินดีรับฟงขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นจากผูอ่ืนในระดับตางๆท้ังจาก
หนวยงานภายในและภายนอกท่ีสะทอน วิพากษ วิจารณในวิธีปฏิบัติ 
และผลการดําเนินงานของหนวยงานเพ่ือนําไปพิจารณาปรับปรุงแกไข 
เชน ผูบริหารยอมรับผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรกรม
ประมงและผูมีสวนไดสวนเสีย และนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

- สนับสนุน สงเสริม เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมประมงใน
ทุกระดับและวิชาชีพในสมรรถนะเรื่องการยืดหยุน ผอนปรนเพ่ือให
บุคคลหลากหลายประเภทของกรมประมงเขากันได  
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ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน รหัส: SC-10 
 

ชื่อสมรรถนะ: การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน (Caring 
Others) 

ตําแหนงประเภท: วิชาการ 
สายงาน: นักวิเทศสัมพันธ 

 

คําจํากัดความ ความใสใจและตั้งใจท่ีจะสงเสริม ปรับปรุงและพัฒนาใหผูอ่ืนมีศักยภาพ หรือมีสุขภาวะท้ังทางปญญา รางกาย จิตใจ และทัศนคติท่ีดีอยางยั่งยืนเกินกวากรอบ
ของการปฏิบัติหนาท่ี 

 

ระดับ รายละเอียด
สมรรถนะ 

ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 

1 ใสใจและให
ความสําคัญใน
การสงเสริมและ
พัฒนาผูอ่ืน 
 

• สนับสนุนใหผูอ่ืนพัฒนาศักยภาพหรือสุขภาวะท้ังทาง
ปญญา รางกาย จิตใจท่ีดี 
• แสดงความเชื่อม่ันวาผูอ่ืนมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเอง
ใหดียิ่งข้ึนได 

- ใสใจศึกษา, คนควา, สอบถาม, เรียนรู บทเรียนบทความหรือขอมูลตางๆท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิบัติงาน เพ่ือแบงปนขอมูลใหกับทีมงาน เชน คนควาหาขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธแลวนําไปเผยแพรสรางเปนองคความรูใหมๆ ใหกับผู
ท่ีสนใจภายใน และภายนอกหนวยงาน 

- ทบทวนขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีผานมาเพ่ือนํามาเปนบทเรียนหรือแนวทางใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานของทีมงานในหนวยงานวิเทศสัมพันธ กรมประมง 

- สามารถระบุจุดเดน, จุดดอยในเบื้องตนแกผูอ่ืนและทีมงาน ตลอดจนหาแนวทาง
พัฒนาจุดดอยดังกลาว เชน การประชุมกลุมวิเทศสัมพันธของกรมประมงเพ่ือทบทวน
ผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา 

2 แสดงสมรรถนะ
ระดับท่ี 1 และ
สอนหรอืให
คําแนะนําเพ่ือ
พัฒนาใหผูอ่ืนมี
ศักยภาพหรือมีสุข
ภาวะท้ังทาง

• สาธิต หรือใหคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติท่ีดีอยางยั่งยืน 
• มุงม่ันท่ีจะสนับสนุน โดยชี้แนะแหลงขอมูล หรือ
ทรัพยากรท่ีจําเปนตอการพัฒนาของผูอ่ืน 

- แนะนํา สอนงานท่ีตองใชความรูและเทคนิคพ้ืนฐานดานวิเทศสัมพันธแกทีมงานได 
เชน หัวหนากลุมทบทวนกฎระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ แกผูใตบังคับบัญชา เพ่ือ
ใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  

- สามารถชี้แจงหรืออธิบายเบื้องตนแกทีมงานไดถึงขอมูลรายละเอียดในการดําเนินงาน 
เชน หัวหนากลุมชี้แจงและอธิบายข้ันตอนและพิธีการทูตในการตอนรับแขกชาว
ตางประเทศของกรมประมง ใหแกผูใตบังคับบัญชาเกิดความเขาใจ 

- ประเมินความตองการหรือความคาดหวังในการพัฒนาตนเองของทีมงาน โดยการ
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ปญญา รางกาย 
จิตใจหรือทัศนคติ
ท่ีดี 
 

สอบถามและสัมภาษณความตองการพัฒนาทักษะ เชน ภาษาอังกฤษ การบริการท่ีดี 
การประสานงานระหวางประเทศ อันเปนทักษะท่ีจําเปนตอการการปฏิบัติงานดาน
วิเทศสัมพันธของผูใตบังคับบัญชา และมีการดําเนินการใหเปนไปตามความตองการ 

3 แสดงสมรรถนะท่ี 
2 และใสใจใน
การใหเหตุผล
ประกอบการ
แนะนํา หรอืมี
สวนสนับสนุนใน
การพัฒนาผูอ่ืน 
 

• ใหแนวทางพรอมท้ังอธิบายเหตุผลประกอบ เพ่ือให
ผูอ่ืนม่ันใจวาสามารถพัฒนาศักยภาพสุขภาวะ หรอื 
ทัศนคติดีอยางยั่งยืนได 
• สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูหรือ
ประสบการณ เพ่ือใหผูอ่ืนมีโอกาสไดถายทอดและ
เรียนรูวิธีการพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสรางสุขภาวะ
หรือทัศนคติท่ีดีอยางยั่งยืน 
• สนับสนุนดวยอุปกรณ เครื่องมือ หรือวิธีการใน
ภาคปฏิบัติเพ่ือใหผูอ่ืนม่ันใจวาตนสามารถพัฒนา
ศักยภาพสุขภาวะหรือทัศนคติท่ีดีอยางยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดได 

- ทบทวน, สอบทาน การประเมินความตองการในการพัฒนาตนเองของทีมงานพรอม
จัดทําแนวทางหรือ  แผนในการพัฒนาบุคลากรประจําปในหนวยงาน (สอนงาน, 
ระบบพ่ีเลี้ยง, ฝกปฏิบัติ) ใหเหมาะสมกับแตละบุคคลและทีมงาน  

- สามารถสอนงาน วางแผนการสอน และแนะนําเทคนิคการสอนงานใหแกทีมงานได  
เชน เปนพ่ีเลี้ยงสอนงานใหแกนักวิเทศสัมพันธบรรจุใหม 

- สามารถประเมินหรือมีเทคนิคตรวจสอบความเขาใจในความรูท่ีไดรับจากการสอนงาน 
โดยสอบถามจากผูบังคับบัญชาหรือผูรวมงาน และดูจากผลการประเมินความพึง
พอใจของผูรับบริการ   

4 แสดงสมรรถนะ
ระดับท่ี 3 และ
ติดตามและใหคํา
ติชมเพ่ือสงเสริม
การพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 
 

• ติดตามผลการพัฒนาของผูอ่ืนรวมท้ังใหคําติชมท่ีจะ
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
• ใหคําแนะนําท่ีเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติท่ีดีของแตละบุคคล 

- รูและเขาใจกลวิธีตางๆในการพัฒนาผูอ่ืน อาทิ (การสอนงาน, ระบบพ่ีเลี้ยง, ฝกปฏิบัติ
, ศึกษาดวยตนเอง, ฝกอบรม, สมัมนา) และสามารถนํามาปรับใชใหสอดคลองกับ
ลักษณะงาน ตําแหนง หนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละบุคคล  

- สามารถออกแบบวิธีการประเมินและวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ระหวาง
สมรรถนะของงานกับสมรรถนะของทีมงานเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา  

- สามารถถายทอดแนวคิดและหลักการในการพัฒนาทีมงาน โดยการใหคําปรึกษา
เฉพาะดานแกบุคลากรกรมประมง รวมท้ังกระตุน , จงูใจใหทีมงานสอนงาน, แนะนํา
งานซ่ึงกันและกัน  

5 แสดงสมรรถนะ
ระดับท่ี 4 และ

• พยายามทําความเขาใจปญหาหรือความตองการท่ี
แทจริงของผูอ่ืน เพ่ือใหสามารถจัดทําแนวทางในการ

- ทบทวนดัชนีการวัดผลงาน (KPI) และสมรรถนะ ใหสอดคลอง/เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน
และยทุธศาสตรของกรมประมงและเชือ่มโยงกับวสิยัทัศนของกระทรวงฯ 
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มุงเนนการพัฒนา
จากรากของ
ปญหา หรือความ
ตองการท่ีแทจริง 

พัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ หรือทัศนคติท่ีดีอยางยั่งยืนได 
• คนควา สรางสรรควิธีการใหมๆ ในการพัฒนา
ศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติท่ีดี ซ่ึงตรงกับปญหาหรือ
ความตองการท่ีแทจริงของผูอ่ืน 

- พิจารณาขอมูลการเปรียบเทียบสมรรถนะของบุคลากรของกรมประมงกับหนวยงาน
อ่ืนภายใตสังกัดกระทรวงฯ และนําผล การประเมินไปวิเคราะหเพ่ือวางแผนและ
ออกแบบในการกําหนดสมรรถนะและวิธีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน
และตัวชี้วัดของกรมประมง  

- สนับสนุนสงเสริมใหเกิดบรรยากาศขององคการแหงการเรียนรูโดยการสรางคานิยม
และวัฒนธรรม ตลอดจนกลไกในการสงเสริมการเรียนรู เชน การหมุนเวียนบุคลากร
ระหวางหนวยงานภายในและภายนอก สรางฐานขอมูลสําหรับการเรียนรู พัฒนา
ชองทางในการเผยแพรความรู สงบุคลากรไปปฏิบัติงานประจําสํานักงานดาน
การเกษตรระหวางประเทศ ฯลฯ 

 
 
 
 

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน รหัส: SC-11 
 

ชื่อสมรรถนะ: การสรางสัมพันธภาพ (Relationship 
Building) 

 

ตําแหนงประเภท: วิชาการ ท่ัวไป 
สายงาน: นักวิเทศสัมพันธ นักประชาสัมพันธ เจาพนักงานพัสดุ 

 

คําจํากัดความ สรางหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพ่ือความสัมพันธท่ีดีระหวางผูเก่ียวของกับงาน 
 

ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 

1 สรางหรือรักษาการติดตอกับผู
ท่ีตองเก่ียวของกับงาน 
 

• สรางหรือรักษาการติดตอกับผูท่ีตองเก่ียวของกับ
งานเพ่ือประโยชนในงาน 

- ยิ้มแยมแจมใส ทักทาย และพุดคุยกับเพ่ือนรวมงาน ประชาชนผูมาใช
บริการ โดยพิจารณาจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ 

- สอบถามความตองการของบุคล/หนวยงานท่ีกําลังมีปฏิสัมพันธ 
- ใหความชวยเหลือ แนะนําหรืออํานวยความสะดวกแกบุคคล/หนวยงานท่ี

กําลังมีปฏิสัมพันธดวยรวมท้ังการเขารวมกิจกรรม 
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2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และ
สรางหรือรักษาความสัมพันธท่ี
ดีกับผูท่ีตองเก่ียวของกับงาน
อยางใกลชิด 
 

• สรางหรือรักษาความสัมพันธท่ีดีกับผูท่ีตอง
เก่ียวของกับงานอยางใกลชิด 
• เสริมสรางมิตรภาพกับเพ่ือนรวมงาน ผูรับบริการ 
หรือผูอ่ืน 

- เขาหา แนะนําตนเองกอนเพ่ือทําความรูจักกับผูท่ีเก่ียวของ  
- หาวิธีการในการสรางความคุนเคยเพ่ือรักษาสัมพันธภาพไว โดย การชวน

พูดคุย  รับประทานอาหาร  แนะนําข้ันตอน/สถานท่ี แกผูรวมงานท้ัง
ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา,เกษตรกรประมง, ประชาชน
ผูมารับบริการ, อปท, อบจ, อบต ผูประกอบการฯ 

- เขาใหการชวยเหลือ แนะนํา หรือ อาสาดําเนินการอํานวยความสะดวกแก
บคุคล/หนวยงานท่ีกําลังมีปฏิสัมพันธดวย โดยไดรับการรองขอ และไมตอง
รอการรองขอ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
สรางหรือรักษาการติดตอ
สัมพันธทางสังคม 
 

• ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือใหมีการติดตอสัมพันธทางสังคม
กับผูท่ีตองเก่ียวของกับงาน 
• เขารวมกิจกรรมทางสังคมในวงกวางเพ่ือประโยชน
ในงาน 

- สามารถระบุไดถึงความสัมพันธเบื้องตนของบุคคล/หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
เชน สามารถระบุไดวาบุคคล/หนวยงานขัดแยงกัน หรือมีความสัมพันธท่ีดี
ตอกัน 

- วิเคราะหสาเหตุความไมพอใจ, ขอขุนของหมองใจ หรือความไมเขาใจของ
บคุคล/หนวยงานท่ีเก่ียวของดวย และเสนอแนวทางแกไข เชน จัดใหมีการ
ทํากิจกรรมรวมกันเพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน  

- จัดกิจกรรม/ไปรวมงาน,พิธีตางๆของบุคคล/หนวยงานท่ีไดจัดข้ึน รวมท้ัง
เขารวมทํากิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
สรางหรือรักษาความสัมพันธ
ฉันมิตร 
 

• สรางหรือรักษามิตรภาพโดยมีลักษณะเปน
ความสัมพันธในทางสวนตัวมากข้ึน 

- วางแผนจัดกิจกรรมในอันท่ีจะสราง,สงเสริม และรักษาความสัมพันธอันดี
ในหมูผูปฏิบัติงานในหนวยงาน เชน การจัดสัมมนาภายในหนวยงาน 

- ติดตามและประเมินผลการเขารวมโครงการกิจกรรมสัมพันธท้ังภายใน
หนวยงานและภายนอก ตลอดจนเปนผูประสานสัมพันธ/ความขัดแยงใน
หนวยงานท้ังภายใน และภายนอก 

- ทบทวนกลยทุธ/เทคนิคในการสราง, สงเสริมความสัมพันธกับหนวยงาน/
บุคคลภายนอกท่ีมีสวนไดเสีย เชน การจัดประชุมสอบถามความคิดเห็นของ
บุคลากรในหนวยงาน 
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5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และ
รักษาความสัมพันธฉันมิตรใน
ระยะยาว 
 

• รักษาความสัมพันธฉันมิตรไวไดอยางตอเนื่อง แม
อาจจะไมไดมีการติดตอสัมพันธในงานกันแลวก็ตาม 
แตยังอาจมีโอกาสท่ีจะติดตอสัมพันธในงานไดอีกใน
อนาคต 

- ทําความรูจัก และสรางความคุนเคย โดยการเขาพบ/เขารวม/แนะนาํแก
ผูนําหนวยงานหลัก ๆ ภายในประเทศ และตางประเทศท่ีเชื่อมโยงกับการ
บรรลุความสําเร็จในยุทธศาสตรและวิสัยทัศนองคการ  

- สรางและพัฒนาชองทางในอันท่ีจะชวยสงเสริม สนับสนุนในการสรางและ
รักษาไวซ่ึงสัมพันธภาพ โดยการจัดทําเว็บไซต เขารวมเปนสมาชิก  

- ใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน สงเสริมมาตรการปองกัน/แกไขระดับ
ความสัมพันธหรือขอขัดแยงท้ังภายใน และภายนอกองคการ 

 
 
 
 

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน รหัส: SC-12 
 

ชื่อสมรรถนะ: ความเขาใจผูอ่ืน (Interpersonal 

Understanding) 

ตําแหนงประเภท: วิชาการ ท่ัวไป 
สายงาน: บรรณารักษ นักวิชาการเผยแพร นักวิชาการชางศิลป เจาพนักงานหองสมุด นายชางภาพ 

 

คําจํากัดความ ความสามารถในการรับฟงและเขาใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณของผูท่ีติดตอดวย 

 
ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 

1 เขาใจความหมายท่ีผูอ่ืน
ตองการสื่อสาร 
 

• เขาใจความหมายท่ีผูอ่ืนตองการสื่อสาร สามารถ
จับใจความ สรุปเนื้อหาเรื่องราวไดถูกตอง 

- ทักทาย เอาใจใส แสดงพฤติกรรมท้ังทางกาย วาจาโดยกลาวสวัสดีแกผูอ่ืน 
เชน ชาวประมง เกษตรกร ผูประกอบการ 

- พูดคุยเพ่ือรับฟงความรูสึก ความตองการ/ไมตองการหรือความคาดหวังของผู
ท่ีมีปฏิสัมพันธดวย เชน การสํารวจการใหบริการตรวจวิเคราะหสารตกคางวา
ไดรับผลการวิเคราะหท่ีถูกตอง 

- ใหความชวยเหลือ แนะนําเบื้องตนเพ่ือสนองตอบตอความตองการ/คาดหวัง
ดังกลาว เชน การใหเอกสารแนะนําในการใหบริการเบื้องตน  
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2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และ
เขาใจอารมณความรูสึกและ
คําพูด 
 

• เขาใจท้ังความหมายและนัยเชิงอารมณ จากการ
สังเกต สีหนา ทาทาง หรือน้ําเสียงของผูท่ีติดตอ
ดวย 

- สามารถระบุความตองการ/คาดหวังในเบื้องตนของผูท่ีเก่ียวของได เชน การ
จัดทําคําขอรับบริการ (คําขออนุญาตทําการประมง) ชาวประมง เกษตรกร 
ผูประกอบการ 

- เดินเขาไปสอบถามและรับฟงเพ่ือตรวจสอบความตองการ/คาดหวังดังกลาว 
เชน จัดทําทะเบียนผูมารับบริการ 

- ใหคําปรึกษา ชี้แนะชองทางหรือแหลงขาวสารขอมูล บุคคล สถานท่ีของกรม
ประมงหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนองความตองการ/คาดหวัง เชน การ
ใหหมายเลขโทรศัพทและสถานท่ีติดตอ, Email Address 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
เขาใจความหมายแฝงในกิริยา 
ทาทาง คําพูด หรือน้ําเสียง 
 

• เขาใจความหมายท่ีไมไดแสดงออกอยางชัดเจนใน
กิริยา ทาทาง คําพูด หรือน้ําเสียง 
• เขาใจความคิด ความกังวล หรือความรูสึกของ
ผูอ่ืน แมจะแสดงออกเพียงเล็กนอย 
• สามารถระบุลักษณะนิสัยหรือจุดเดนอยางใด
อยางหนึ่งของผูท่ีติดตอดวยได 

- ตรวจสอบและประเมินความรูสึก ความตองการ/ไมตองการ หรือความ
คาดหวังโดยรวมของผูรวมงาน ผูมารับบริการในหนวยงานกรมประมงโดยให
ผูรับบริการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ เชน การปรับปรุงและพัฒนา
ตามขอเสนอ/ขอแนะนําของผูรับบริการ 

- อธิบาย หรือชี้แจงขอมูล ขาวสารท่ีถูกตองหรือขอของใจสงสัยในเบื้องตนเพ่ือ
ทําความเขาใจหรือเสริมสรางบรรยากาศการทํางานท่ีสงบสุข เชน กิจกรรม 
Homeroom  ภายในหนวยงานทุกสัปดาห, การประชุมประจําเดือน 

- หาวิธีการหรือเทคนิคใหมๆเพ่ือตอบสนองความตองการ/คาดหวังหรือละ
คลายความวิตกกังวลของผูรวมงาน และเพ่ือสรางสรรคการทํางาน อาทิ 
ประชุมหรือจัดกิจกรรมประจําเดือน, สรางบรรยากาศในการทํางาน (เชน จัด
กิจกรรมตามเทศกาลตางๆ) 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
เขาใจการสื่อสารท้ังท่ีเปนคําพูด 
และความหมายแฝงในการ
สื่อสารกับผูอ่ืนได 
 

• เขาใจนัยของพฤติกรรม อารมณ และความรูสึก
ของผูอ่ืน 
• ใชความเขาใจนั้นใหเปนประโยชนในการผูกมิตร 
ทําความรูจัก หรือติดตอประสานงาน 

- วิเคราะหสมรรถนะทางดานความเขาใจผูอ่ืนของบุคลากรในหนวยงานพรอม
ท้ังประเมินจุดแข็ง จุดออน เชนการวิเคราะห GAP มีความถูกตองตรงตาม
วัตถุประสงค การขออนุญาตในเรื่องตางๆ 

- จัดทํามาตรการพัฒนา ปรับปรุงสมรรถนะขางตนเพ่ือใหสามารถสนองตอบ
ตอความสําเร็จในการดําเนินยุทธศาสตรของกรมประมง เชน การจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร 
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- ติดตามและประเมินเรื่องความสัมพันธ ความขัดแยงท้ังภายในและนอก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน การจัดการขอรองเรียน 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
เขาใจสาเหตุของพฤติกรรม
ผูอ่ืน 
 

• เขาใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือปญหา 
ตลอดจนท่ีมาของแรงจูงใจระยะยาวท่ีทําใหเกิด
พฤติกรรมของผูอ่ืน 
• เขาใจพฤติกรรมของผูอ่ืน จนสามารถบอกถึง
จุดออน จุดแข็ง และลักษณะนิสัยของผูนั้นไดอยาง
ถูกตอง 

- สนับสนุนใหมีการจัดทํากฎธรรมาภิบาลเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
โปรงใส ตรวจสอบได และเปนธรรมแกทุกคน เชน กําหนดและสนับสนุนให
เกิดคานิยมท่ีดีขององคกร (เชน FISHERIES’ culture) 

- ใหคําปรึกษาแนะนําและทําเปนตัวอยางท่ีดีในการสรางความรูความเขาใจ
ผูอ่ืน ท้ังในเรื่องการใหเวลา การรับฟง และการรวมรับรู/แบงปนความรูสึก
ของผูอ่ืน เชน ใหคําแนะนําผานการประชุมระบบ Video Conference, 
SKYPE, Social Network 

- สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมตางๆในอันท่ีจะชวยเสริมสรางสมรรถนะความ
เขาใจผูอ่ืนแกบุคลากรของกรมประมง เชน จัดกิจกรรมประมงสัมพันธ, 
ดนตรีในสวน, RALLY 

 
 
 
 

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน รหัส: SC-13 
 

ชื่อสมรรถนะ: ศิลปะการส่ือสารจูงใจ 
(Communication & Influencing) 

ตําแหนงประเภท: วิชาการ ท่ัวไป 
สายงาน: นักวิชาการเผยแพร นักวิชาการชางศิลป นายชางศิลป นายชางภาพ 

 

คําจํากัดความ ความสามารถท่ีจะสื่อความดวยการเขียน พูด โดยใชสื่อตางๆ เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน 
 

ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 

1 นําเสนอขอมูล หรือความเห็น
อยางตรงไปตรงมา 
 

• นําเสนอ ขอมูล หรือความเห็นอยาง
ตรงไปตรงมา โดยยังมิไดปรับรูปแบบการนําเสนอ
ตามความสนใจ และระดับของผูฟง 

- นําเสนอขอมูล ความเห็น ประเด็น หรือยกตัวอยางประกอบเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ  
- สามารถอธิบายเหตุผลเบื้องตน และความคิดเห็นในงานใหผูอ่ืนทราบและ

เขาใจ 
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2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และ
ใชความพยายามข้ันตนในการ
จงูใจ 
 

• นําเสนอขอมูล ความเห็น ประเด็น หรือตัวอยาง
ประกอบท่ีมีการเตรียมอยางรอบคอบ เพ่ือใหผูอ่ืน
เขาใจยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน 

- นําเสนอขอมูลท่ีผานการวิเคราะห กลั่นกรอง และมีตัวอยางประกอบเพ่ือให
ผูอ่ืนยอมรับและสนับสนุนความคิดของตน 

- รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนท่ีคัดคาน/ปฏิเสธ/ไมยอมรบั และใหความ
ชวยเหลือ เชนไมแสดงสีหนาโกรธ หรือวาจากาวราวตอบโตผูคัดคาน 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
ปรับรูปแบบการนําเสนอเพ่ือ
จงูใจ 
 

• ปรับรูปแบบการนําเสนอใหเหมาะสมกับความ
สนใจและระดับของผูฟง 
• คาดการณถึงผลของการนําเสนอ และคํานึงถึง
ภาพลักษณของตนเอง 

- ปรับรูปแบบการนําเสนอใหตรงความตองการ/ความสนใจของผูฟง เชน ใช
ระบบ IT มาจัดทํารูปแบบการนําเสนอใหนาสนใจ 

- สอนงาน/แนะนาํทีมงาน (เชน มีการประชุม สอนงาน ไตถามปญหาอุปสรรค
ภายในกลุมงาน) ใหสามารถสื่อสารดวยวาจาใหเหมาะสมกับเวลา เหตุการณ 
เพ่ือผลสําเร็จของงานท่ีนําเสนอ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
ใชศิลปะการจูงใจ 
 

• วางแผนการนําเสนอโดยคาดหวังวาจะสามารถ
จูงใจใหผูอ่ืนคลอยตาม 
• ปรับแตละข้ันตอนของการสื่อสาร นําเสนอ และ
จูงใจใหเหมาะสมกับผูฟงแตละกลุม หรือแตละ
ราย 
• คาดการณและพรอมท่ีจะรับมือกับปฏิกิริยาทุก
รูปแบบของผูฟงท่ีอาจเกิดข้ึน 

- ติดตามใหทีมงานจัดทําและทบทวนแผนดําเนินงาน เปาหมาย และตัวชี้วัดท่ี
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของหนวยงาน 

- ตั้งคําถาม, ตอบขอซักถามแกทีมงานกรณีมีการเปลี่ยนแปลงตางๆภายใน
หนวยงาน/องคกร และสามารถชักจูง โนมนาวทีมงานใหยอมรับและปฏิบัติให
เปนไปตามการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 

- สามารถอางอิงแหลงขอมูล(บคุคล,สถานท่ี) กรณีใชขอมูลนั้นสนับสนุนการ
ชี้แจง, อธิบาย หรือนําเสนอเพ่ือจูงใจบุคคล/กลุมบุคคลท้ังจากภายในหรือ
ภายนอกหนวยงานใหคลอยตาม 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
ใชกลยุทธซับซอนในการจูงใจ 
 

• แสวงหาผูสนับสนุน เพ่ือเปนแนวรวมในการ
ผลักดันแนวคิด แผนงานโครงการ ใหสัมฤทธิ์ผล 
• ใชความรูเก่ียวกับจิตวิทยามวลชน ใหเปน
ประโยชนในการสื่อสารจูงใจ 

- แลกเปลี่ยนความเห็น หรือนําเสนอรายงานขอมูลการดําเนินงานท่ีสําคัญๆกับ
บคุคล/กลุมบุคคลภายนอกองคกรเพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตองหรือคลายความ
สงสัย 
- สนับสนุน สงเสริมใหมีการประเมินสมรรถนะการสื่อสาร จูงใจเพ่ือพัฒนา

ปรับปรุงระดับสมรรถนะของบุคลากรในหนวยงาน เชน จัดโครงการสัมมนา
เรื่องการสื่อสารการจูงใจ 

- สงเสริมใหมีและพัฒนามาตรการจูงใจใหมๆอยางตอเนื่องแกบุคลากรใน
หนวยงานโดยเปรียบเทียบหรืออางอิงหนวยงานท่ีประสพผลสําเร็จในการใช
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มาตรการจูงใจบุคลากร เชน การจัดไปศึกษาดูงานหนวยงานตางๆ ท่ีประสบ
ความสําเร็จ 

 
 
 
 

ประเภทสมรรถนะ: สมรรถนะเฉพาะดาน รหัส: SC-14 
 

ชื่อสมรรถนะ: สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic 
Quality) 

ตําแหนงประเภท:  ท่ัวไป 
สายงาน: นายชางศิลป 

 

คําจํากัดความ ความซาบซ้ึงในอรรถรสและเห็นคุณคาของงานศิลปะท่ีเปนเอกลักษณและมรดกของชาติ  รวมถึงงานศิลปะอ่ืน ๆ และนํามาประยุกตในการสรางสรรคงานศิลปะ
ของตนได 

 

ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ ลกัษณะพฤตกิรรม พฤติกรรมบงชี้ประกอบ 

1 ซาบซ้ึงในงานศิลปะ 
 

• เห็นคุณคาในงานศิลปะของชาติและศิลปะอ่ืนๆ โดย
แสดงความรกัและหวงแหนในงานศิลปะ 
• สนใจที่จะมีสวนรวมในการเรียนรู ติดตาม หรือสราง
งานศิลปะแขนงตางๆ 
• ฝกฝนเพ่ือสรางความชํานาญในงานศิลปะของตน
อยางสมํ่าเสมอ 

- ริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการในงานท่ีรับผิดชอบ เชน การตกแตงบูท 
การตกแตงรูป การเลือกใชผลงานทางศิลปะ  

- ฝกฝนเพ่ือสรางความชํานาญในศิลปะในงานของตนอยางสมํ่าเสมอ พรอม
ท้ังสามารถอธิบายความเปนมาหรือจุดมุงหมายของผลงานใหผูอ่ืนไดรับ
ทราบได  

- สามารถสื่อหรืออธิบายชิ้นงานท่ีสรางสรรคข้ึนมาใหผูอ่ืนเขาใจได 
2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 

และเขาใจรูปแบบตางๆ ของ
งานศิลปะ 
 

• แยกแยะความแตกตางของงานศิลปะรูปแบบตางๆ 
และอธิบายใหผูอ่ืนรับรูถึงคุณคาของงานศิลปะ
เหลานั้นได 
• เขาใจรูปแบบและจุดเดนของงานศิลปะรูปแบบ
ตางๆ และนําไปใชในงานศิลปะของตนได 
• สามารถถายทอดคุณคาในเชิงศิลปะเพ่ือใหเกิดการ

- พัฒนาผลงาน รูปแบบ ของงานหรือกิจกรรมใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
หนวยงาน การพิจารณารูปแบบในการจัดทําสื่อตางๆ เชน หนังสือสําหรับ
เกษตรกร หนังสือแสดงพระราชกรณียกิจ ชิ้นงานภาพวาดสัตวน้ําท่ีมีความ
หลากหลาย เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษความหลายหลายของสัตวน้ํา 

- จําแนกความแตกตางของงานท่ีรับผิดชอบ รูปแบบตางๆ และอธิบายให
ผูอ่ืนรับรูของคุณคาของงานเหลานั้นได เชน สามารถกําหนดและอธิบาย
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อนุรักษในวงกวาง จุดเดนของนิทรรศการ ความสอดคลองกับเปาหมายของกิจกรรมท่ี
ดําเนินการได 

- ถายทอดคุณคาของงาน พรอมท้ังใหคําปรึกษาเพ่ือปรับปรุงผลงานได เชน
ใหคําปรึกษาแกผูอ่ืนเพ่ือการปรับปรุงหรือพัฒนาผลงาน ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรหนวยงาน 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 
และประยุกตในการสรางสรรค
งานศิลปะ 
 

• นําอิทธิพลของงานศิลปะยุคสมัยตางๆ มาเปนแรง
บันดาลใจในการสรางสรรคงานศิลปะของตน 
• ประยุกตความรูและประสบการณในงานศิลปะมาใช
ในการสรางสรรคงานศิลปะของตน 

- ตรวจสอบ พัฒนาผลงาน รูปแบบ ของกิจกรรมดานงานศิลปใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรหนวยงาน 

- ชักชวนใหพัฒนาผลงานเพ่ือใหผูอ่ืนมีจิตสํานึกในคุณคาความงามตาม
ธรรมชาติของสัตวน้ําและพืชน้ํา สภาพแวดลอมโดยรอบ,กิจกรรมการ
ประมง เชน ภาพการทําประมง โสตทัศนศิลป (วีดิทัศนวิถีชีวิตชาวประมง) 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 
และสรางแรงบนัดาลใจใหแก
ตนเองและผูอ่ืนได 
 

• ประยุกตคุณคาและลักษณะเดนของงานศิลปะยุค
ตางๆ มาใชในการรังสรรคผลงาน และเปนแรง
บันดาลใจใหผูอ่ืนเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษงาน
ศิลปะ 
• นําศาสตรทางศิลปะหลายแขนงมาผสมผสาน เพ่ือ
สรางสรรคผลงานท่ีแตกตาง 

- ติดตามและประเมินผล เพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธหรือวิธีในการสราง พัฒนา
ผลงานศิลปะใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําและ
สิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดความสมดุลของทรัพยากรและรักษาไวซ่ึงระบบ
นิเวศน 

- ประยุกตคุณคาและลักษณะเดนของงานศิลปะยุคตางๆ มาใชในการ
สรางสรรคผลงาน และเปนแรงบันดาลใจใหผูอ่ืนเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรประมง 

- นําศาสตรทางศิลปะหลายแขนง มาผสมผสาน เพ่ือสรางสรรคผลงานท่ี
แตกตาง  

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 
และรังสรรคงานศิลปะท่ีเปน
เอกลักษณเฉพาะตน 
 

• รังสรรคงานศิลปะท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตนท่ีเปนท่ี
ยอมรับ ไมวาจะเปนการรังสรรคงานแนวใหม หรือ
อนุรักษไวซ่ึงงานศิลปะดั้งเดิม 

- โนมนาว ชักจูงใหบุคคล/กลุมบคุคล/หนวยงานทั้งจากภายในและภายนอก 
โดยเฉพาะสื่อสาธารณะ ตระหนักในคุณคาของการอนุรักษทรัพยากรสัตว
น้ําและสิ่งแวดลอม โดยผานการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางศิลปะ 

- ใหคําปรึกษา/แนะนําเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสรางสรรค
และพัฒนาผลงานศิลปะ เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรทางน้ําอยาง
ยั่งยืน 

 


