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(ก) 
 

ค าน า 
 คู่มือสมรรถนะส ำหรับขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินน้ี จดัท ำข้ึนเพื่ออธิบำยควำมหมำย
ของสมรรถนะและอธิบำยรำยละเอียดของระดบัสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถ่ินตำมท่ี สปร. ไดท้ ำกำรวิจยั และรำยงำนกำรวิเครำะห์และกำรจดัท ำตน้แบบสมรรถนะ 
(Competency Model) ของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน ตำมโครงกำรศึกษำวิจยักำรปรับปรุงระบบ
จ ำแนกต ำแหน่งและค่ำตอบแทนของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทำงส ำหรับ
ผูป้ฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในกำรก ำหนด
สมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งต่ำงๆ โดยไดจ้ดัท ำเป็นรวม 3 เล่ม ไดแ้ก่  
 1. คู่มือสมรรถนะหลกั 
 2. คู่มือสมรรถนะประจ ำผูบ้ริหำร  
 3. คู่มือสมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน 
 ส ำหรับคู่มือสมรรถนะหลกัเล่มน้ี ไดจ้ดัท ำข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่ออธิบำย
ควำมหมำยของสมรรถนะหลกั 5 รำยกำร ให้ผูท่ี้ปฏิบติังำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดศึ้กษำท ำควำมเขำ้ใจ และใชป้ระกอบกำรกำร
ก ำหนดสมรรถนะหลกั ก ำหนดพฤติกรรมบ่งช้ี ตวัอย่ำงพฤติกรรมของแต่ละสมรรถนะและ
ก ำหนดระดบัใหเ้ป็นไปอยำ่งถูกตอ้งตำมค ำจ  ำกดัควำมของสมรรถนะท่ีจะไดมี้กำรน ำมำใชใ้น
ระบบจ ำแนกต ำแหน่งใหม่ของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน (ระบบแท่ง) ใหเ้ป็นไปอยำ่งถูกตอ้งและ
เป็นมำตรฐำนเดียวกนั 
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บทน า 
 ดว้ยมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งใหม่ตำมระบบแท่ง (Broadband) ท่ีจะน ำมำใช้
กับข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน จะมีกำรก ำหนดตำมสำยงำนท่ีได้มีกำรยุบ หรือเพิ่มสำยงำน          
โดยจะมีกำรก ำหนดรูปแบบมำตรฐำนเพื่อจดัท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งใหม่ โดยใช้วิธี     
Role Profiling เป็น 3 ส่วน ซ่ึงจะคลำ้ยคลึงกบัของขำ้รำชกำรพลเรือน ประกอบดว้ย 
 ส่วนท่ีหน่ึง หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ (Key Accountabilities) จะเป็นกำรก ำหนด
ว่ำต ำแหน่งงำนนั้น จะตอ้งบรรลุผลส ำเร็จดำ้นใดบำ้ง จึงจะถือว่ำบรรลุวตัถุประสงคข์องงำน
ประจ ำต ำแหน่งนั้น 
 ส่วนท่ีสอง กรอบคุณวุฒิ (Knowledge and Experiences) จะเป็นกำรก ำหนดว่ำผู ้
ท่ีจะมำด ำรงต ำแหน่งงำนนั้น ตอ้งมีคุณสมบติั เชิงคุณวฒิุกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในระดบั
ใดท่ีจ ำเป็นและเพียงพอแก่กำรปฏิบติังำนประจ ำต ำแหน่งใหสั้มฤทธิผล ไม่ต ่ำหรือสูงเกินควำม
จ ำเป็นของระดบังำนในต ำแหน่งนั้น 
 ส่วนท่ีสำม กรอบควำมรู้ ทกัษะ และสมรรถนะ (Skills and Competencies) จะ
เป็นกำรก ำหนดว่ำต ำแหน่งงำนต่ำงๆ ตอ้งกำรควำมรู้ ทกัษะ และสมรรถนะแบบใดท่ีจ ำเป็นใน
กำรปฏิบติังำนใหไ้ดผ้ลงำนท่ีดี 
 ดังนั้น เพื่อให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ และขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินปฏิบติังำนอย่ำงมีคุณภำพ จึงไดมี้กำร
ก ำหนดตน้แบบสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อใชเ้ป็นแนวทำง
ก ำหนดสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งข้ึน โดยในแต่ละสมรรถนะจะตอ้งมีกำรก ำหนด
พฤติกรรมบ่งช้ี หรือตัวอย่ำงพฤติกรรม เพื่อแสดงสมรรถนะท่ีเหมำะสมของแต่ละระดับ 
เพื่อใหก้ำรก ำหนดตวับ่งช้ีพฤติกรรมหรือตวัอยำ่งพฤติกรรมเป็นไปอยำ่งถูกตอ้งตำมมำตรฐำน
ท่ีก ำหนดข้ึน จึงจดัท ำคู่มือกำรก ำหนดสมรรถนะขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน “คู่มือสมรรถนะหลกั” 
โดยมีจุดมุ่งหมำย เพื่ออธิบำยค ำจ  ำกดัควำมของสมรรถนะหลกัและรำยละเอียดของสมรรถนะ
ในแต่ละระดบั เพื่อใหผู้ท่ี้ปฏิบติังำนดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้ศึกษำท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะหลกั ทั้ง 5 รำยกำร และใช้เป็น
แนวทำงในกำรก ำหนดสมรรถนะดงักล่ำวไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและเป็นมำตรฐำนเดียวกนั โดยจะได้
อธิบำยควำมหมำยของค ำจ  ำกดัควำมในแต่ละระดบัว่ำมีรำยละเอียดและจุดเนน้อยำ่งไร เพื่อให้
เกิดควำมเขำ้ใจ 
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 สมรรถนะหลกั หมำยถึงคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีก ำหนดเป็นคุณลกัษณะ
ร่วมของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินทั้งระบบท่ีตอ้งมี เพื่อเป็นกำรหล่อหลอมค่ำนิยมและพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงคร่์วมกนั เพื่อท่ีจะท ำให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสำมำรถด ำเนินงำนไดส้ ำเร็จ
ลุล่วงตำมวสิัยทศัน์ พนัธกิจ แผนงำน และโครงกำรต่ำงๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชำชน โดยสมรรถนะหลัก 
ประกอบดว้ย 
  1. กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
  2. กำรยดึมัน่ในควำมถูกตอ้งและจริยธรรม 
  3. ควำมเขำ้ใจในองคก์รและระบบงำน 
  4. กำรบริกำรเป็นเลิศ 
  5. กำรท ำงำนเป็นทีม 
 

............................................................................................ 
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มิตต่ิางๆ ของสมรรถนะที่ต้องค านึงถงึ 
 ตน้แบบสมรรถนะแต่ละสมรรถนะ จะก ำหนดระดับสมรรถนะเป็น 5 ระดับ 
เพื่อใหเ้พียงพอส ำหรับกำรน ำไปใชก้บัระดบัต ำแหน่งท่ี กถ. มีมติท่ีเห็นชอบใหข้ำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถ่ินใช้ระบบจ ำแนกต ำแหน่งเป็นระบบแท่ง (Broadband) และมีกำรจดัระดับต ำแหน่ง
ออกเป็น 3 – 5 ระดบั โดยกำรจดัระดบัสมรรถนะจะจดัไวใ้นลกัษณะของขั้นบนัได ผูท่ี้จะมี
ระดบัสมรรถนะท่ีสูงกวำ่ตอ้งแสดงระดบัท่ีต ่ำกวำ่มำก่อน   
 ในกำรพิจำรณำระดบัของสมรรถนะ จะตอ้งค ำนึงถึงมิติ (Dimension) ท่ีมีระดบั
ท่ีแตกต่ำงกนัไปของแต่ละสมรรถนะ โดยมิติท่ีมกัใชใ้นกำรพิจำรณำระดบัสมรรถนะ มี 4 มิติท่ี
มีลกัษณะเฉพำะของแต่ละมิติ มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 1. ระดับความเ ข้มข้น  หรือความสมบูรณ์ของกิจกรรม  (Intensity or 
Completeness of Action) เป็นกำรแสดงใหเ้ห็นถึงควำมตั้งใจท่ีทุ่มเทลงไป และควำมสมบูรณ์
ของกำรกระท ำท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหค้วำมตั้งใจนั้นเป็นจริง  
  ตัวอย่าง  
  “สมรรถนะเร่ืองกำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ” ควำมเข้มข้นหรือควำมสมบูรณ์ของ
กิจกรรม ไดแ้ก่ “มีควำมมำนะอดทน ขยนัหมัน่เพียร”  เพิ่มระดบัเป็น “ท ำงำนไดผ้ลงำนตำม
เป้ำหมำย”  แลว้จึงเพิ่มระดบัเป็น “สำมำรถปรับปรุงวิธีกำรท่ีท ำให้ท ำงำนไดดี้ข้ึน เร็วข้ึน มี
คุณภำพดีข้ึน” เป็นตน้ 
 2. ระดับขนาดของผลกระทบ (Size of Impact) หมำยถึงผลกระทบท่ีเกิดจำกกำร
กระท ำ ซ่ึงอำจหมำยถึงทั้งบุคคลท่ีรับกำรประเมิน บุคคลอ่ืน กลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนรำชกำร 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขนำดของโครงกำร หรือขอบเขตควำมรุนแรงของปัญหำ  เป็นตน้  
 ตัวอย่าง 
  “สมรรถนะเร่ืองกำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ” ผลกระทบจำกกำรแสดงออกในระดบัท่ี 5 
“ตอ้งเกิดประโยชนต่์อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชำชนไดป้ระโยชนสู์งสุด”  
วนรำชกำรหรือประเทศในภำพรวม นอกจำกนั้นระดบั 
 “สมรรถนะกำรยึดมัน่ในควำมถูกตอ้งและจริยธรรม” ผูรั้บกำรประเมินไดรั้บ
ผลกระทบจำกกำรแสดงออกในระดบัท่ี 5 แต่ผูรั้บกำรประเมิน “ก็ยงัคงอุทิศตน และยืนหยดั
พิทกัษผ์ลประโยชนแ์ละช่ือเสียงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แมจ้ะเส่ียงต่อควำมมัน่คงใน
ต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรงำน หรืออำจเส่ียงภยัต่อชีวติ” เป็นตน้ 
 

แจ
กฟ
รีเท
่าน
ั้น ห
้าม
จำ
หน
่าย



WWW.LOCALTRAIN57.COM 
 

4 
 

 3. ระดับความซับซ้อนของพฤติกรรม  (Complexity) หมำยถึงกำรน ำปัจจัย
หลำกหลำยมำพิจำรณำตดัสินใจ ตั้งแต่ส่ิงของ บุคคล ขอ้มูล แนวคิด หรือสำเหตุต่ำงๆ ซ่ึงเป็น
กำรแสดงถึงสมรรถนะของสมรรถนะบำงประเภท ส่วนใหญ่จะพบพฤติกรรมน้ีในสมรรถนะ
กลุ่มควำมคิด  
 ตัวอย่าง 
 “สมรรถนะควำมเขำ้ใจในองคก์รและระบบงำน” ระดบั 2 “มีควำมเขำ้ใจและ
เช่ือมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนกำรท ำงำน ขั้นตอนกระบวนกำรปฏิบติังำนต่ำงๆ” และ
ซบัซอ้นข้ึนจน “เขำ้ใจขอ้จ ำกดัของเทคนิค ระบบหรือกระบวนกำรท ำงำน จนสำมำรถปรับปรุง
ระบบใหส้ำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพสูงข้ึน” เป็นตน้  

 4. ระดับของความพยายามทีใ่ส่ลงไป (Amount of Effort) หมำยถึงปริมำณของ
ควำมพยำยำมท่ีใส่ลงไป หรือปริมำณเวลำท่ีทุ่มเทลงไปในกำรท ำงำน  
 ตัวอย่าง 
 “สมรรถนะกำรบริกำรเป็นเลิศ” จะมีระดบัของควำมพยำยำมในกำรแกไ้ขปัญหำ
ให้ผูรั้บบริกำร เช่น “รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหำหรือหำแนวทำงแก้ไขปัญหำท่ีเกิดข้ึนแก่
ผูรั้บบริกำรอยำ่งรวดเร็ว” ซ่ึงเป็นระดบัท่ี 2 ของสมรรถนะ แต่หำก “ใชค้วำมพยำยำมเป็นพิเศษ
ในกำรให้บริกำรแก่ผูรั้บบริกำร หรือประชำชนในระดบัท่ีเกินควำมคำดหวงัทัว่ไป” ก็จะเป็น
ระดบัท่ี 3 เป็นตน้ 
 ขอ้ควรค ำนึงถึงในกำรพิจำรณำระดบัของตน้แบบสมรรถนะของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถ่ินแต่ละสมรรถนะ อำจมีมิติท่ีตอ้งพิจำรณำรวมกนั 2 - 3 มิติประกอบกนัจึงจะสำมำรถ
ระบุไดว้่ำผูรั้บกำรประเมินจะไดร้ะดบัใด เช่น สมรรถนะกำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ กรณีของกำรน ำ
เหตุกำรณ์ในกำรท ำงำนจริงมำเปรียบเทียบกบัระดบัของสมรรถนะ เช่น เจำ้พนกังำนธุรกำรท่ี
รับส่งหนงัสือกล่ำวอำ้งว่ำ งำนรับหนงัสือกจ็  ำเป็นตอ้งมีกำรตดัสินใจ จึงเป็นกำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ระดบัท่ี 5 เช่นเดียวกนั แต่เม่ือพิจำรณำในมิติของขนำดผลกระทบจะพบว่ำงำนธุรกำรจะไม่
สำมำรถแสดงกำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิระดบั    ท่ี 5 ได้ เพรำะกำรตดัสินใจนั้นไม่ใช่เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยของส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงันั้น กำรพิจำรณำระดับของ
สมรรถนะแต่ละสมรรถนะ จึงตอ้งค ำนึงถึงในหลำยๆ มิติประกอบกนัดว้ย 
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ค าอธิบายและตวัอย่างพฤตกิรรมบ่งช้ี 
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สมรรถนะ “การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ” 
 

ค าจ ากดัความ 
 กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ คือ ควำมตั้งใจ และควำมขยนัหมัน่เพียรปฏิบติังำนเพื่อให้
ไดผ้ลงำนตำมเป้ำหมำยและมำตรฐำนท่ีองคก์รก ำหนดไวอ้ยำ่งดีท่ีสุด อีกทั้งหมำยควำมรวมถึง
ควำมมุ่งมั่นในกำรปรับปรุงพฒันำผลงำนและกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้มีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพสูงสุดอยูเ่สมอ 
 กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ อำจวดัหรือเทียบจำกผลกำรปฏิบติังำนของตนเองท่ีผ่ำนมำ 
หรืออำจหมำยถึงมำตรฐำนตำมเกณฑ์วดัผลสัมฤทธ์ิท่ีส่วนรำชกำรหรือองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินก ำหนดข้ึนก็ได ้นอกจำกน้ีกำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิยงัหมำยรวมถึงกำรรังสรรค์ กำรพฒันำ
ผลงำน หรือกำรปฏิบติังำนท่ียำกและทำ้ทำยอีกดว้ย 
 

ระดบัสมรรถนะ 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 
ระดับที ่1 : แสดงความพากเพยีรพยายาม และตั้งใจท างานให้ดี 

¾ มีควำมมำนะอดทน ขยนัหมัน่เพียรในกำรท ำงำน และตรงต่อเวลำ 
¾ มีควำมรับผดิชอบในงำน สำมำรถส่งงำนไดต้ำมก ำหนดเวลำ 
¾ ตั้งใจ และพำกเพียรพยำยำมท ำงำนในหนำ้ท่ีและในส่วนของตนใหดี้ตำมท่ีไดรั้บ

มอบหมำย 
¾ แสดงควำมประสงคห์รือขอ้คิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพฒันำงำนของตนใหดี้ยิง่ๆข้ึนไป 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และสามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายทีว่างไว้ หรือ 
                   ตามมาตรฐานขององค์กร 

¾ ท ำงำนได้ผลงำนตำมเป้ำหมำยท่ีผู ้บังคับบัญชำก ำหนด หรือเป้ำหมำยของ
หน่วยงำนท่ีรับผดิชอบ 

¾ มีควำมละเอียดรอบคอบเอำใจใส่ ตรวจตรำควำมถูกตอ้งของงำน เพื่อใหไ้ดง้ำนท่ี
มีคุณภำพ 

¾ ก ำหนดมำตรฐำน หรือเป้ำหมำยในกำรท ำงำนเพื่อใหไ้ดผ้ลงำนท่ีดีตำมมำตรฐำน
ขององคก์ร 
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¾ หมัน่ติดตำมผลงำน และประเมินผลงำนของตนเพื่อให้ไดง้ำนท่ีมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนขององคก์ร 

¾ คิดหำวิธีกำรใหม่ๆ ในกำรปรับปรุงงำนของตนให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ
ยิง่ข้ึนอยูเ่สมอ 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และปรับปรุงวธีิการท างานเพ่ือพฒันาผลงานให้โดดเด่น 
                  เกนิกว่าเป้าหมายมาตรฐานทีอ่งค์กรก าหนด 

¾ ปรับปรุงวธีิกำรท่ีท ำใหท้ ำงำนไดดี้ข้ึน เร็วข้ึน มีคุณภำพดีข้ึน หรือมีประสิทธิภำพ
มำกข้ึน 

¾ ปรับปรุง และเปล่ียนแปลงระบบ และวิธีกำรท ำงำนให้มีคุณภำพ เพื่อให้ได้
ผลงำนท่ี  โดดเด่นและเกินกวำ่เป้ำหมำยท่ีองคก์รก ำหนดไว ้

¾ เสนอหรือทดลองวธีิกำรท ำงำนแบบใหม่ท่ีมีประสิทธิภำพมำกกว่ำเดิม เพื่อใหไ้ด้
ผลงำนตำมท่ีก ำหนดไว ้

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และอตุสาหะมานะบากบ่ันเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายที ่
                  ท้าทาย หรือได้ผลงานทีโ่ดเด่นและแตกต่างอย่างไม่เคยมใีครท าได้มาก่อน 

¾ บรรลุเป้ำหมำยท่ีทำ้ทำยในงำนท่ียำกหรือไม่เคยมีใครท ำไดม้ำก่อน โดยใชว้ิธีกำร
พฒันำระบบ ประยุกต์ และบริหำรจัดกำร เพื่อให้ได้ผลงำนท่ีโดดเด่น และ
แตกต่ำงอยำ่งท่ีไม่เคยมีผูใ้ดในองคก์รกระท ำไดม้ำก่อน  

¾ ก ำหนดเป้ำหมำยท่ีทำ้ทำย และเป็นไปไดย้ำก เพื่อท ำใหไ้ดผ้ลงำนท่ีดีกวำ่เดิมอยำ่ง
เห็นไดช้ดั 

¾ ท ำกำรพฒันำระบบ ขั้นตอน วิธีกำรท ำงำน เพื่อให้ได้ผลงำนท่ีโดดเด่น และ
แตกต่ำงไม่เคยมีใครท ำไดม้ำก่อน 

ระดับที ่5 : แสดงระดับสมรรถนะที ่4 และวเิคราะห์ผลได้และผลเสีย และสามารถตัดสินใจได้  
                   แม้จะมคีวามเส่ียง เพ่ือให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย 

¾ ตดัสินใจได้ โดยมีกำรค ำนวณผลไดผ้ลเสียอย่ำงชัดเจน และด ำเนินกำร เพื่อให้
องคก์รและประชำชนไดป้ระโยชนสู์งสุด 

¾ วิเครำะห์ และค ำนวณผลได ้ผลเสีย และควำมคุม้ค่ำ รวมทั้งกลำ้คิด กลำ้ท ำ และ
กล้ำเส่ียงโดยอำศยัวิสัยทัศน์ ประสบกำรณ์และกำรบริหำรในเชิงกลยุทธ์ เพื่ อ
เป้ำหมำยและประโยชนส์ ำคญัขององคก์ร 
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ค าอธิบายระดบัสมรรถนะ 
 ระดับที่ 1 ถือเป็นระดับเร่ิมต้นหรือระดับพื้นฐำนท่ีจะวดัสมรรถนะของกำร          
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ กำรวดัสมรรถนะหรือคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมในระดบัน้ี คือกำรวดั “ความ
มานะอดทน ขยันหมั่นเพียร หรือความพยายาม” ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรของตนให้เกิด
ผลดี เช่น มำนะอดทนขยนัหมัน่เพียร พยำยำมท ำหนำ้ท่ีใหถู้กตอ้ง ใหแ้ลว้เสร็จตำมก ำหนดเวลำ 
ควำมพยำยำมท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำร ท่ีจะมำตรงเวลำ 
 โดยทัว่ไปแลว้ ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินแต่ละคนควรจะแสดงสมรรถนะในระดบั
น้ีได ้เพรำะเป็นเพียงกำรวดัสมรรถนะพื้นฐำนเบ้ืองตน้เท่ำนั้น 
 ระดับที ่2 เป็นกำรแสดงใหเ้ห็นถึง ความต่าง อยำ่งชดัเจนจำกระดบัท่ี 1 จำกกำร
เนน้เฉพำะ “ควำมมำนะอดทนขยนัหมัน่เพียร ควำมพยำยำม” ท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรไปสู่
กำรวดัถึง “สัมฤทธิผล” ของกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำร โดยผ่ำนขั้นตอนของควำมมำนะอดทน
ขยนัหมัน่เพียร พยำยำมดงักล่ำวดว้ย ทั้งในแง่ของปริมำณ คุณภำพและประสิทธิภำพของงำน
ดว้ย 
 อำจกล่ำวให้เขำ้ใจได้ง่ำยข้ึนว่ำ หำกมีเพียงควำมมำนะอดทนขยนัหมัน่เพียร 
พยำยำมท่ีจะปฏิบติัหน้ำท่ีรำชกำรให้ดีท่ีสุด  ก็จะวดัสมรรถนะของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน
ดงักล่ำวนั้นได้ว่ำอยู่ในระดับท่ี 1 แต่หำกมี “ความส าเร็จ” อนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกควำม
พยำยำมนั้นดว้ยกจ็ะสำมำรถวดัสมรรถนะได ้ในขั้นท่ีสูงกวำ่ คือวดัไดใ้นระดบัท่ี 2 เป็นตน้ 
 ระดับที่ 3 เป็นกำรแสดงพฤติกรรมท่ีผำ่นระดบัพื้นฐำนในส่วนท่ีเก่ียวกบั “ควำม
มำนะอดทนขยนัหมัน่เพียรและควำมพยำยำม” และระดบัท่ี 2 ท่ีมุ่งเน้นถึง “ผลส ำเร็จ” หรือ 
“สัมฤทธิผล” ของกำรปฏิบติัหน้ำท่ีรำชกำรมำสู่กำร “ปรับปรุงวิธีการ” เพื่อให้ไดผ้ลงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน หรือท ำให้มีกระบวนกำรท่ีมีควำมรวดเร็วยิ่งข้ึน หรืออำจจะเป็นกำร
เสนอ หรือกำรทดลองวิธีกำรท ำงำนแบบใหม่ ท่ีคำดว่ำจะท ำให้งำนมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน
กวำ่เดิม 
 กำรวดัสมรรถนะกำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิในระดบัท่ี 3 น้ี เป็นกำรวดัสมรรถนะท่ีมิได้
มุ่งหวงัจะวดัเพียง “ควำมมำนะอดทนขยนัหมัน่เพียร ควำมพยำยำม” หรือ “ผลส ำเร็จ” ของกำร
ปฏิบติังำน อนัเป็นเร่ืองรำวท่ีล่วงมำแลว้เท่ำนั้น แต่ยงัมุ่งวดัถึงควำมสำมำรถท่ีจะปรับปรุง
วธีิกำรท ำงำนในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำร ซ่ึงเป็นเร่ืองของอนำคตดว้ย 
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 ระดับที ่4 เป็นกำรวดัคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมทั้ง “ควำมมำนะอดทน 
ขยนัหมัน่เพียรควำมพยำยำม” ในระดบัท่ี 1 “ผลส ำเร็จ” ของกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรในระดบั
ท่ี 2 และ “ควำมสำมำรถท่ีจะปรับปรุงวธีิกำรท ำงำน” อนัเป็นกำรมองไปในอนำคตในระดบัท่ี 3 
ได ้สมรรถนะในระดบัท่ี 4 เป็นควำมสำมำรถในกำร “ก าหนดเป้าหมาย พฒันาวิธีการท างาน” 
โดยมีวตัถุประสงคท่ี์เป็นนยัส ำคญั เพ่ือให้ได้ผลงานที่โดดเด่นหรือแตกต่างอยำ่งท่ีไม่เคยมีใคร
ท ำไดม้ำก่อนอีกดว้ย หรืออีกนยัตอ้งมีกำรสร้ำงนวตักรรม หรือส่ิงใหม่ๆ ในหน่วยงำนหรือองคก์ร
จึงจะไดผ้ลกำรประเมินในระดบัน้ี 
 ระดับที่ 5 เป็นกำรวดัคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีผ่ำนระดับท่ีต ่ำกว่ำมำแล้ว       
ทั้ งในระดับท่ี 1 “ควำมมำนะอดทนขยนัหมั่นเพียร ควำมพยำยำม”  ระดับท่ี 2 “ผลส ำเร็จ”  
ระดบัท่ี 3 “กำรปรับปรุงวธีิกำรท ำงำน” จนถึงระดบัท่ี 4  “กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรท่ีไดผ้ลงำน
อย่ำงโดดเด่นหรือแตกต่ำง” ดงัไดก้ล่ำวมำแลว้ในแต่ละระดบั จึงจะสำมำรถวดัหรือประเมิน
สำระส ำคญัในเร่ืองของการตัดสินใจ ซ่ึงอำจจะเป็นกำรตดัสินใจในภาวะเส่ียง โดยมีเป้ำหมำย
อยูท่ี่กำร “บรรลุเป้าหมายและประโยชน์ส าคัญขอองค์กร” ผูท่ี้จะไดรั้บกำรประเมินสมรรถนะ
ในระดับท่ี 5 น้ีได้ จึงตอ้งเป็นผูท่ี้อยู่ในต ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำรท่ีสำมำรถใช้ดุลพินิจในกำร
ตดัสินใจไดเ้ป็นส ำคญัดว้ย ผูท่ี้จะสำมำรถแสดงสมรรถนะในระดบัน้ีไดจึ้งตอ้งเป็นผูท่ี้มีหนำ้ท่ี
ควำมรับผิดชอบอยูใ่นกำรด ำ เนินงำนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องส่วนรำชกำรหรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ำมกลำงปัจจยัเส่ียงทุกประกำรเป็นส ำคญั 
 
 

.................................................................................... 
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สมรรถนะ “การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม” 
 

ค าจ ากดัความ 
 กำรยึดมัน่ในควำมถูกตอ้งและจริยธรรม คือ กำรครองตนและประพฤติปฏิบติั
ถูกตอ้งเหมำะสมทั้งตำมหลกักฎหมำยและคุณธรรมจริยธรรม  ตลอดจนหลกัแนวทำงใน
วิชำชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประชำชน สังคม ประเทศชำติมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
เพื่อเป็นก ำลงัส ำคัญในกำรสนับสนุนผลักดันให้ภำรกิจหลักขององค์กรบรรลุเป้ำหมำยท่ี
ก ำหนดไว ้
 

ระดบัสมรรถนะ 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 
ระดับที ่1 : ปฏบัิติหน้าทีด้่วยความถูกต้องตามหลกักฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวนัิย 

¾ ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมถูกตอ้งตำมหลกักฎหมำย จริยธรรม และระเบียบวนิยัท่ี
หน่วยงำน และองคก์รก ำหนดไว ้

¾ มีจิตส ำนึกในกำรปฏิบติัตนในหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ/ต ำแหน่งงำนของตนให้
ถูกตอ้งตำมกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั มำตรฐำนของหน่วยงำนและองคก์ร 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมสัีจจะเช่ือถือได้ 
¾ มีสัจจะเช่ือถือได ้และรักษำวำจำ พูดอยำ่งไรท ำอยำ่งนั้น ไม่บิดเบือนอำ้งขอ้ยกเวน้

ใหต้นเอง 
¾ เป็นคนตรงไปตรงมำ กลำ้พูด และกลำ้แสดงควำมคิดเห็นอยำ่งตรงไปตรงมำ 

เพื่อใหเ้กิดควำมถูกตอ้งในกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนและองคก์ร 
ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และยดึมัน่และแน่วแน่ในจรรยาบรรณ หลกัคุณธรรม  
                  ยุติธรรมและปฏบัิติตนกบัผู้อ่ืนอย่างเท่าเทยีมกนั 

¾ ยดึมัน่ในหลกักำรและจรรยำบรรณของวชิำชีพ ไม่เบ่ียงเบนดว้ยอคติหรือ
ผลประโยชนส่์วนตน 

¾ ยดึมัน่และมีควำมแน่วแน่ในหลกักำร คุณธรรม และประพฤติปฏิบติัตนกบัผูอ่ื้น
อยำ่งเสมอภำค และเท่ำเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติักบัผูอ่ื้น 

¾ ยดึหลกัควำมยติุธรรม และควำมเป็นธรรมเป็นท่ีตั้ง แมต้อ้งกระทบกบับุคคลท่ีมี
อ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีสูงกวำ่ 
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ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และธ ารงความถูกต้องเพ่ือองค์กร   
¾ ธ ำรงควำมถูกตอ้ง ยนืหยดัพิทกัษผ์ลประโยชนแ์ละช่ือเสียงขององคก์รแมใ้น

สถำนกำรณ์ท่ีอำจสร้ำงควำมล ำบำกใจให ้
¾ ตดัสินใจในหนำ้ท่ี หรือปฏิบติังำนดว้ยควำมถูกตอ้ง โปร่งใส ซ่ือสัตยสุ์จริต แมผ้ล

ของกำรปฏิบติัอำจสร้ำงศตัรูหรือก่อควำมไม่พึงพอใจใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือเสีย
ประโยชน์ 

¾ เสียสละควำมสุขสบำย ประโยชนส่์วนตน ตลอดจนควำมพึงพอใจส่วนตนหรือของ
ครอบครัว โดยมุ่งใหภ้ำรกิจในหนำ้ท่ีสัมฤทธ์ิผลและเนน้ประโยชนข์ององคก์รเป็นท่ีตั้ง 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และอทุศิตนเพ่ือองค์กร และประเทศชาต ิ
¾ อุทิศตน ธ ำรงควำมถูกต้อง และยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และช่ือเสียงของ

องคก์ร หรือประเทศชำติแมใ้นสถำนกำรณ์ท่ีอำจสร้ำงควำมล ำบำกใจให้ หรือแม้
ในสถำนกำรณ์ท่ีอำจเส่ียงต่อควำมมัน่คงในต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรงำน หรืออำจเสียงภยั
ต่อชีวติ 

¾ ไม่ประพฤติปฏิบติัตนเพื่อฉอ้ฉลหรือเอำประโยชนส่์วนตนเป็นท่ีตั้งทั้งในเชิง
วสิัยทศัน ์กลยทุธ์ และนโยบำยขององคก์ร โดยมุ่งเนน้ประโยชนส่์วนรวมเพื่อ
องคก์ร ประชำชน และประเทศชำติเป็นส ำคญั 

 

ค าอธิบายระดบัสมรรถนะ 
 ระดับที่ 1 เป็นระดบัพื้นฐำนซ่ึงขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินทุกคนควรจะตอ้งมีอยู่
ตั้งแต่ก่อนท่ีจะเขำ้มำเป็นขำ้รำชกำร อนัเป็นผลมำจำกกำรเรียนรู้ กำรศึกษำกำรอบรม หรือกำร
อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ท่ีจะมีส่วนในกำรหล่อหลอมใหเ้กิดควำมรู้สึกยดึมัน่ในควำมถูกตอ้งและ
มีจริยธรรมกำรประเมินสมรรถนะในระดบัน้ีจึงเน้นเฉพำะในเร่ืองท่ีเป็นพื้นฐำนส ำหรับจะ
น ำไปใช้ในทุกระดับต่อไปได้ ซ่ึงได้แก่กำรเน้นความถูกต้อง เช่น กำรน ำอุปกรณ์ของทำง
รำชกำรไปใช้ในเร่ืองส่วนตวั หรือใช้กระดำษของรำชกำรไปท ำรำยงำนส่งอำจำรย ์เป็นตน้ 
กรณีเช่นท่ีว่ำน้ี ประเทศสิงคโปร์ถือว่ำเป็นเร่ืองร้ำยแรง ในขณะท่ีบำงองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอำจจะเห็นวำ่เป็นเร่ืองเลก็นอ้ยอยำ่งไณกต็ำม โดยควำมหมำยของค ำว่ำ “ควำมถูกตอ้ง” 

น้ีมีควำมหมำยอนัเรียบง่ำย กระชบั และลงตวัเป็น    ค ำท่ีสำมำรถเขำ้ใจกนัไดโ้ดยมโนส ำนึก 
และไม่จ ำตอ้งตีควำมแต่อยำ่งใด 
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 ระดับที่ 2 เป็นระดบัท่ีสูงข้ึนกว่ำระดบัพื้นฐำนท่ีเนน้เฉพำะ “ควำมถูกตอ้ง”  มำ
สู่ระดบัท่ีตอ้งประพฤติตนใหมี้ “สัจจะ” เช่ือถือได ้ดว้ยกำรรักษำค ำพูด พูดอยำ่งไรท ำอยำ่งนั้น 
กลำ้แสดงควำมคิดเห็นเพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีกำรปฏิบติังำนท่ีถูกตอ้ง 
 ระดับที่ 3 เป็นกำรแสดงออกถึง “การยึดมั่นในหลกัการ” กำรยดึมัน่ในหลกักำร 
คือ  กำรถือปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ จรรยำบรรณของวิชำชีพอย่ำงเคร่งครัด 
ตรงไปตรงมำ ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรแต่ละเร่ือง โดยอำจยดืหยุน่ได ้แต่อยูใ่นกรอบกติกำ
ของกฎหมำย ศีลธรรม จริยธรรม หรือจรรยำบรรณ แต่หำกเป็นกำรยืดหยุ่นหรือปฏิบติันอก
กรอบดงักล่ำว กไ็ม่อำจถือไดว้ำ่เป็นกำรยดึมัน่ในหลกักำรอยำ่งแทจ้ริง 
 โดยกำรยึดมัน่ในหลกักำรน้ี อำจกระทบกบัผูมี้อ  ำนำจหน้ำท่ีสูงกว่ำ ดงันั้น ผูท่ี้
จะไดรั้บกำรประเมินสมรรถนะว่ำอยูใ่นระดบัท่ี 3 คือกำรยดึมัน่ในหลกักำรจึงตอ้งมีพฤติกรรม
ท่ีแสดงใหเ้ห็นประจกัษไ์ดว้ำ่สามารถยดึมัน่ในหลกัการอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ที่กดดันหรือบีบ
บังคบัเพยีงใดกต็าม 
 ระดับที่ 4 เป็นระดับท่ีสูงมำกยิ่งกว่ำระดับท่ี 3 กล่ำวคือต้องมุ่งเน้นในกำร            
“ยืนหยัดและธ ารงไว้ในส่ิงที่ถูกต้อง”  ซ่ึงในระดบั 3 กำรยึดมัน่ในหลกักำรนั้น คือกำรด ำรง
สถำนะของตนอยู่ด้วยควำมสุจริต มีสัจจะ และเคำรพยึดมั่นอยู่ในหลกักำรตำมกรอบของ
กฎหมำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือจรรยำบรรณ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกำรด ำรงตนอยูใ่นฐำนท่ีมัน่ 
โดยไม่โอนอ่อนผ่อนตำมอ ำนำจใดๆ ท่ีจะส่ังกำรให้ประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ชอบไม่ควร 
หรือไม่ชอบดว้ยกฎหมำย แต่ในระดบั 4 กำร “ยืนหยัดและธ ารงไว้ในส่ิงที่ถูกต้อง” คือ กำรลุก
ข้ึนต่อสู้หรือต่อตำ้นกบัควำมไม่ชอบไม่ควรทั้งปวงดว้ย มิใช่ตั้งรับอยูใ่นฐำนท่ีมัน่เท่ำนั้น เช่น 
การกล้าหาญทีจ่ะยืนหยัดพทิกัษ์ผลประโยชน์และช่ือเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่
ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ทีอ่าจสร้างความล าบากใจให้ หรือกำรกลำ้ตดัสินใจปฏิบติังำนดว้ยควำม
ถูกตอ้ง ซ้ือสัตย ์สุจริต แมจ้ะสร้ำงควำมไม่พอใจใหแ้ก่ผูเ้สียประโยชน ์เป็นตน้ 
 ระดับที่ 5 เป็นระดับท่ีสูงสุด  คือ กำรอุทิศตน เพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์และ
ช่ือเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถำนกำรณ์ท่ีอำจเส่ียงต่อควำมมัน่คงในต ำแหน่ง
หนำ้ท่ีกำรงำน เช่น กำรยำ้ยต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรงำน กำรกลัน่แกลง้ในกำรปฏิบติังำน หรืออำจ
เส่ียงต่อชีวิต เช่น กำรข่มขู่ในรูปแบบต่ำงๆ ท่ีเป็นภยัต่อชีวิต เป็นตน้ โดยผูผู้ท่ี้จะได้รับกำร
ประเมินสมรรถนะในระดบัน้ี ก็จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นประจกัษว์่ำพร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือพทิักษ์
ความถูกต้องไว้ 
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สมรรถนะ “ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน” 
 

ค าจ ากดัความ 
 ควำมเขำ้ใจและสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมสัมพนัธ์เช่ือมโยงของเทคโนโลยี 
ระบบ กระบวนกำรท ำงำน และมำตรฐำนกำรท ำงำนของตนและของหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีใหบ้รรลุผล ควำมเขำ้ใจน้ีรวมถึงควำมสำมำรถในกำรมอง
ภำพใหญ่ (Big Picture) และกำรคำดกำรณ์เพื่อเตรียมกำรรองรับกำรเปล่ียนแปลงของส่ิงต่ำงๆ 
ต่อระบบและกระบวนกำรท ำงำน 
 

ระดบัสมรรถนะ 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 
ระดับที ่1 : เข้าใจเทคโนโลย ีระบบ กระบวนการท างานและมาตรฐานในงานของตน 

¾ เข้ำใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนกำรท ำงำนและมำตรฐำนในงำนท่ีตนสังกัดอยู่ 
รวมทั้งกฎระเบียบ ตลอดจนขั้นตอนกระบวนกำรปฏิบติังำนต่ำงๆ และน ำควำมเขำ้ใจ
น้ีมำใชใ้นกำรปฏิบติังำน ติดต่อประสำนงำน หรือรำยงำนผล ฯลฯ ในหนำ้ท่ีไดถู้กตอ้ง 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเข้าใจเช่ือมโยงของระบบและกระบวนการท างาน 
                  ของตนกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ทีต่ิดต่ออย่างชัดเจน  

¾ เข้ำใจและเช่ือมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนกำรท ำงำน ขั้นตอนกระบวนกำร
ปฏิบติังำนต่ำงๆ ของตนกบัหน่วยงำนอ่ืนท่ีติดต่อดว้ยอย่ำงถูกตอ้ง รวมถึงน ำควำม
เขำ้ใจน้ีมำใชเ้พื่อใหก้ำรท ำงำนระหว่ำงกนัเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและสอดรับกนั
สูงสุด 

ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และสามารถมองภาพรวมแล้วปรับเปลีย่นหรือปรับปรุง 
                  ระบบให้มปีระสิทธิภาพขึน้ 

¾ เขำ้ใจขอ้จ ำกดัของเทคนิค ระบบหรือกระบวนกำรท ำงำนของตนหรือหน่วยงำน
อ่ืนๆ ท่ีติดต่อดว้ย และรู้ว่ำส่ิงใดท่ีควรกระท ำเพื่อปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงระบบ
ใหส้ำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพสูงข้ึนได ้ 

¾ เม่ือเจอสถำนกำรณ์ท่ีแตกต่ำงจำกเดิมสำมำรถใช้ควำมเข้ำใจผลต่อเน่ืองและ
ควำมสัมพนัธ์เช่ือมโยงของระบบและกระบวนกำรท ำงำน เพื่อน ำมำแกไ้ขปัญหำได้
อยำ่งเหมำะสมทนัเวลำ 
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ระดับที ่4 แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเข้าใจกระแสภายนอกกบัผลกระทบโดยรวมต่อ 
                เทคโนโลยรีะบบหรือกระบวนการท างานของหน่วยงาน 

¾ เขำ้ใจกระแสหรือสถำนกำรณ์ภำยนอก (เช่น นโยบำยกำรเมืองและกำรปกครองใน
ภำพรวม ทิศทำงของภำครัฐ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นตน้) และสำมำรถน ำควำม
เขำ้ใจนั้นมำเตรียมรับมือหรือด ำเนินกำรกำรเปล่ียนแปลงไดอ้ย่ำงเหมำะสมและเกิด
ประโยชนสู์งสุด  

¾ ศึกษำเรียนรู้ควำมส ำเร็จหรือควำมผิดพลำดของระบบหรือกระบวนกำรกำรท ำงำน
ท่ีเก่ียวขอ้งและน ำมำปรับใชก้บักำรท ำงำนของหน่วยงำนอยำ่งเหมำะสม 

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเข้าใจความต้องการทีแ่ท้จริงขององค์กร 
¾ เขำ้ใจสถำนะของระบบ เทคโนโลย ีและกระบวนกำรกำรท ำงำนขององคก์รอย่ำง

ถ่องแท ้จนสำมำรถก ำหนดควำมตอ้งกำรหรือด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงในภำพรวม
เพื่อใหอ้งคก์รเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื  

¾ เข้ำใจและสำมำรถระบุจุดยืนและควำมสำมำรถในกำรพัฒนำในเชิงระบบ 
เทคโนโลย ีกระบวนกำรท ำงำนหรือมำตรฐำนกำรท ำงำนในเชิงบูรณำกำรระบบ (Holistic 
View) ขององคก์ร 

 

ค าอธิบายระดบัสมรรถนะ 
 ระดับที ่1 เป็นระดบัเบ้ืองตน้ท่ีตอ้งกำรใหผู้ท่ี้ไดรั้บกำรประเมินในสมรรถนะใน
ระดบัน้ีมีควำม “เข้าใจเทคโนโลยี ระบบ หรือกระบวนการท างาน” ของส่วนรำชกำรท่ีตนเอง
สังกดัอยู ่และหมำยรวมถึง ควำมเขำ้ใจกระบวนกำรปฏิบติังำนโดยรู้ถึงสำยกำรบงัคบับญัชำ กฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบำยและขั้นตอนในกำรปฏิบติังำน ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
 ระดับที่ 2 เป็นสมรรถนะท่ีมีควำมซับซ้อนกว่ำสมรรถนะในระดับท่ี  1 ซ่ึง
ประเมินจำกควำมเขำ้ใจในเทคโนโลย ีระบบ และกระบวนกำรท ำงำนท่ีเป็นรูปแบบของส่วน
รำชกำรท่ีตนเองสังกดัอยู่เท่ำนั้น แต่ในระดบั 2 เป็นสมรรถนะในกำร “เข้าใจความสัมพันธ์ที่
เช่ือมโยงระหว่างระบบ และกระบวนการท างานของส่วนราชการทีต่นสังกดัอยู่กบัส่วนราชการ
อ่ืนๆ” ซ่ึงจะมีควำมซบัซอ้นมำกกว่ำท ำควำมเขำ้ใจไดย้ำกกว่ำ จึงเป็นสมรรถนะท่ีผูถู้กประเมิน
จะตอ้งเรียนรู้ดว้ยช่วงเวลำท่ีมำกกวำ่ กวำ่ท่ีจะไดรู้้ หรือกวำ่ท่ีจะเขำ้ใจถึงควำมสัมพนัธ์ดงักล่ำว 
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 ระดับที่ 3 เป็นสมรรถนะท่ีใช้พื้นฐำนจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี 
ระบบ หรือกระบวนกำรท ำงำนของส่วนรำชกำรท่ีสังกดัอยู่ และควำมสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยง
ระหว่ำงระบบ และกระบวนกำรท ำงำนของส่วนรำชกำรท่ีตนสังกดัอยู่กบัส่วนรำชกำรอ่ืนๆ 
ไปสู่ภำพรวม และสำมำรถปรับปรุงระบบหรือกระบวนกำรท ำงำนเม่ือข้อเท็จจริงหรือ
สถำนกำรณ์แตกต่ำงจำกเดิม ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพละเหมำะสมทนัต่อเวลำ 
 ระดับที่ 4 เป็นสมรรถนะในระดับท่ีจะต้องใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจทั้ งจำก
ระดบัพื้นฐำนและระดบัท่ีตอ้งสั่งสมประสบกำรณ์และขอ้มูลท่ีผ่ำนมำเป็นปัจจยัท่ีจะน ำมำสู่
ควำมเขำ้ใจในระดบัน้ี คือ ระดบัท่ีว่ำดว้ย “การเข้าใจกระแสภายนอกกับผลกระทบต่อระบบ
หรือกระบวนการท างาน” กระแสภำยนอก เช่น นโยบำยกำรเมืองและกำรปกครองในภำพรวม 
ทิศทำงของรัฐบำล เศรษฐกิจ และสังคม เป็นตน้ กำรเขำ้ใจกระแสภำยนอกอยำ่งถูกตอ้ง จะช่วย
ใหเ้กิดประโยชนใ์นกำรเตรียมรับมือหรือด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงระบบ กระบวนกำรท ำงำนได้
อยำ่งเหมำะสมและเกิดประโยชนสู์งสุด  
 สมรรถนะในระดบัท่ี 4 ยงัหมำยรวมถึงกำรเรียนรู้และเขำ้ใจถึงควำมส ำเร็จหรือ
ควำมผิดพลำดของระบบหรือกระบวนกำรท ำงำนและน ำมำปรับใช้กบักำรท ำงำนของส่วน
รำชกำรไดอ้ยำ่งเหมำะสมและเกิดประโยชนสู์งข้ึนดว้ย 
 ระดับที่ 5 ถือเป็นระดับสูงสุดของสมรรถนะในด้ำนควำมเข้ำใจองค์กรและ
ระบบงำน “เป็นความเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงขององค์กร” เป็นควำมเขำ้ใจทั้งระบบ 
เทคโนโลย ีและกระบวนกำรท ำงำนของส่วนรำชกำรอยำ่งถ่องแท ้ซ่ึงอำจกล่ำวไดว้่ำเป็นควำม
เขำ้ใจทั้งระบบและครบวงจร เป็นสมรรถนะท่ีแสดงออกใหเ้ห็นถึงควำมรู้ควำมเขำ้ใจท่ีสำมำรถ
น ำมำใชใ้นกำรพฒันำในเชิงระบบ บูรณำกำรระบบกำรท ำงำนขององคก์ร เพื่อใหอ้งคก์รเติบโต
อยำ่งย ัง่ยนื 
 

.................................................................................... 
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สมรรถนะ “การบริการเป็นเลศิ” 
 

ค าจ ากดัความ 
 กำรบริกำรเป็นเลิศ  คือ กำรให้บริกำรท่ีดีแก่ผูรั้บบริกำร หรือประชำชนด้วย
ควำมใส่ใจในควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริกำร หรือประชำชน อีกทั้งโดยมุ่งประโยชน์
และควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำร หรือประชำชนเป็นหลกั 
 

ระดบัสมรรถนะ 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 
ระดับที ่1 : แสดงความเต็มใจในการให้บริการ มีอธัยาศัยไมตรีอนัดี และให้บริการทีผู้่รับบริการ 

        ต้องการได้ 
¾ ใหบ้ริกำรดว้ยควำมยิม้แยม้แจ่มใส เป็นมิตร เตม็ใจตอ้นรับ และสร้ำงควำม

ประทบัใจอนัดีแก่ผูรั้บบริกำร หรือประชำชน 
¾ ติดต่อส่ือสำร ตอบขอ้ซกัถำม รำยงำนควำมคืบหนำ้และใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

แก่ผูรั้บบริกำร หรือประชำชน เม่ือมีค  ำถำมหรือขอ้สงสัย 
¾ ใหค้  ำแนะน ำ และคอยติดตำมเร่ือง เม่ือผูรั้บบริกำรหรือประชำชนมีค ำถำม ขอ้

เรียกร้องท่ีเก่ียวกบัภำรกิจของหน่วยงำน 
¾ แจง้ใหผู้รั้บบริกำรหรือประชำชนทรำบควำมคืบหนำ้ในกำรด ำเนินเร่ือง หรือ

ขั้นตอนงำนต่ำงๆ ท่ีใหบ้ริกำรอยู ่
¾ ประสำนงำนภำยในหน่วยงำน และกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหผู้รั้บบริกำร

หรือประชำชนไดรั้บบริกำรท่ีต่อเน่ืองและรวดเร็ว 
ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเต็มใจช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กบัผู้บริการได้ 

¾ รับเป็นธุระ ช่วยแกปั้ญหำหรือหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึนแก่ผูรั้บบริกำรอยำ่ง
รวดเร็ว  เตม็ใจ ไม่บ่ำยเบ่ียง ไม่แกต้วั หรือปัดภำระ 

¾ คอยดูแลใหผู้รั้บบริกำรไดรั้บควำมพึงพอใจ และน ำขอ้ขดัขอ้งใดๆ ในกำรใหบ้ริ
กำร (ถำ้มี) ไปพฒันำกำรใหบ้ริกำรใหดี้ยิง่ข้ึน 

¾ อ ำนวยควำมสะดวก ใหบ้ริกำรดว้ยควำมเตม็ใจ ด ำเนินกำรต่ำงๆ ใหลู้กคำ้ไดรั้บ
ควำมพึงพอใจเตม็ท่ี 
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ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และให้บริการทีเ่กนิความคาดหวงัในระดับทัว่ไปขงผู้รับบริการ  
¾ ใหเ้วลำแก่ผูรั้บบริกำร โดยเฉพำะเม่ือผูรั้บบริกำรประสบควำมยำกล ำบำก เช่น ให้

เวลำและควำมพยำยำมพิเศษในกำรใหบ้ริกำร เพื่อช่วยผูรั้บบริกำรแกปั้ญหำ 
¾ คอยใหข้อ้มูล ข่ำวสำร ควำมรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนท่ีก ำลงัใหบ้ริกำรอยู ่ซ่ึงเป็น

ประโยชนแ์ก่ผูรั้บบริกำร แมว้ำ่ผูรั้บบริกำรจะไม่ไดถ้ำมถึง หรือไม่ทรำบมำก่อน 
¾ ใชค้วำมพยำยำมเป็นพิเศษในกำรใหบ้ริกำรและด ำเนินกำรต่ำงๆ ใหแ้ก่ผูรั้บบริกำร 

หรือประชำชนในระดบัท่ีเกินควำมคำดหวงัทัว่ไป 
¾ เสียสละเวลำส่วนตน อำสำใหค้วำมช่วยเหลือเป็นพิเศษเม่ือผูรั้บบริกำรหรือ

ประชำชนเผชิญปัญหำหรือควำมยำกล ำบำก  
ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสามารถเข้าใจและให้บริการทีต่รงตามความต้องการ 
                  ทีแ่ท้จริงของผู้รับบริการได้ 

¾ เขำ้ใจควำมจ ำเป็นและควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริกำร หรือประชำชนแมใ้น
กรณีท่ีผูรั้บบริกำร หรือประชำชนอำจจะยงัไม่ไดค้  ำนึงถึงหรือไม่เคยขอควำม
ช่วยเหลือมำก่อน และน ำเสนอบริกำรท่ีเป็นประโยชนไ์ดต้รงตำมควำมตอ้งกำร
นั้นๆ ไดอ้ยำ่งแทจ้ริง 

¾ ใหค้  ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ผูรั้บบริกำร หรือประชำชน เพื่อตอบสนองควำม
จ ำเป็นหรือควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริกำร หรือประชำชนได ้

ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และมองการณ์ไกล และสามารถให้บริการทีเ่ป็น 
                  ประโยชน์อย่างแท้จริงและยัง่ยืนให้กบัผู้รับบริการ 

¾ เลง็เห็นผลประโยชนท่ี์จะเกิดข้ึนกบัผูรั้บบริกำรในระยะยำว และสำมำรถ
เปล่ียนแปลงวธีิหรือขั้นตอนกำรใหบ้ริกำร เพื่อใหผู้รั้บบริกำรไดป้ระโยชนสู์งสุด 

¾ ปฏิบติัตนเป็นท่ีปรึกษำท่ีผูรั้บบริกำรไวว้ำงใจ  ตลอดจนมีส่วนช่วยในกำรตดัสินใจ
ของผูรั้บบริกำร 

¾ สำมำรถใหค้วำมเห็นส่วนตวัท่ีอำจแตกต่ำงไปจำกวิธีกำร หรือขั้นตอนท่ี
ผูรั้บบริกำรตอ้งกำร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัควำมจ ำเป็น ปัญหำ โอกำส ฯลฯ เพื่อเป็น
ประโยชนอ์ยำ่งแทจ้ริงหรือในระยะยำวแก่ผูรั้บบริกำร 

¾ น ำเสนอบริกำรดว้ยควำมเขำ้ใจอยำ่งถ่องแท ้เพื่อรักษำผลประโยชนอ์นัย ัง่ยนืหรือ
ผลประโยชนร์ะยะยำวใหแ้ก่ผูรั้บบริกำร หรือประชำชน 
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ค าอธิบายระดบัสมรรถนะ 
 ระดับที่  1 ถือเป็นระดับพื้นฐำนในกำรบริกำรเป็นเลิศ  ซ่ึงมีลักษณะหรือ
พฤติกรรมหลกัในกำรแสดงสมรรถนะในระดบัท่ี 1 น้ีสองประกำร คือ “เต็มใจในการให้บริการ 
และให้บริการที่ ผู้รับบริการต้องการได้” ดังนั้ น กำรให้ผู ้รับบริกำรได้รับบริกำรในกำร
ด ำเนินกำรเร่ือง หรือขั้นตอนของงำน กำรติดต่อส่ือสำร ตอบขอ้ซักถำม แจง้ควำมคืบหน้ำ
รวมทั้งกำรประสำนงำนภำยในหน่วยงำนหรือกบัหน่วยงำนภำยนอกเพื่อใหผู้รั้บบริกำรไดรั้บ
บริกำรท่ีต่อเน่ืองและรวดเร็ว ยงัมีปัจจยัช้ีวดัอยำ่งอ่ืนท่ีส ำคญัมำกอยูอี่ก ไดแ้ก่ “ความเต็มใจ” ท่ี
จะให้บริกำรเช่นท่ีว่ำนั้ นด้วย ซ่ึงสำมำรถแสดงให้ปรำกฏได้ในกิริยำ วำจำ  ท่ำที ควำม
กระตือรือร้น ควำมพยำยำมท่ีจะท ำควำมเขำ้ใจกบัผูรั้บบริกำร สีหนำ้ และภำษำกำยท่ีแสดงออก
ดว้ย  
 ระดับที่ 2 เป็นระดบัของกำรให้บริกำรท่ีดีเพิ่มข้ึนหรือมำกข้ึนกว่ำระดบัท่ี 1 ซ่ึง
เป็นระดบัพื้นฐำนของกำรใหบ้ริกำรเป็นเลิศ คือ “ช่วยแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้” หรืออำจจะเกิดข้ึน
ใหแ้ก่ผูรั้บบริกำรอยำ่งรวดเร็ว เตม็ใจ ไม่บ่ำยเบ่ียง ไม่แกต้วั หรือไม่ปัดภำระ หรือคอยดูแลให้
ผูรั้บบริกำรไดรั้บควำมพึงพอใจ และน ำปัญหำหรือขอ้ขดัขอ้งในกำรให้บริกำรไปพฒันำกำร
ใหบ้ริกำรใหดี้ยิง่ข้ึน  
 ระดับที่ 3 เป็นระดบัท่ีจะเป็นควำมต่ำงจำกระดบัท่ี 2 โดยมีนัยส ำคญัท่ีผูป้ฏิบติัหน้ำท่ี
รำชกำรท ำหนำ้ท่ีในกำรใหบ้ริกำรเป็นเบ้ืองตน้ และช่วยแกปั้ญหำใหแ้ก่ผูรั้บบริกำรในลกัษณะ
ท่ีต่อเน่ืองแลว้ ยงัเขำ้ใจถึงสภำพของกำรให้บริกำรหรือสภำพปัญหำของผูรั้บบริกำรไดอ้ย่ำง
ถ่องแทลึ้กซ้ึง และให้เวลำและควำมพยำยำมพิเศษในกำรให้บริกำรและด ำเนินกำรเร่ืองต่ำงๆ 
ให้แก่ผูรั้บบริกำรหรือประชำชนในระดับ “ที่เกินความคาดหวังทั่วไป”  โดยท่ีผูรั้บบริกำร
อำจจะไม่ไดค้ำดหวงัท่ีจะไดรั้บควำมช่วยเหลือในกำรแกไ้ขปัญหำเหล่ำนั้นกไ็ด ้
 ขอ้ท่ีพึงระวงัส ำ หรับกำรให้บริกำรเป็นเลิศในระดบัน้ี คือ กำรเสนอทำงเลือก
หรือวิธีกำรท่ีผูป้ฏิบติัหน้ำท่ีรำชกำรเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผูรั้บบริกำรนั้น จะตอ้ง
เป็นไปโดยค ำนึงถึงผูรั้บบริกำรเป็นส ำคญั กล่ำวคือ จะตอ้งมิใช่เป็นกำรเสนอแนะหรือโนม้นำ้ว
เพื่อประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจำกประโยชน์ของผูรั้บบริกำร  รวมทั้งตอ้งเสนอทำงเลือกหรือ
วธีิกำรต่ำงๆ ดว้ยควำมถูกตอ้งตำมกรอบของกฎหมำยหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งแทจ้ริง 
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 ระดับที่  4 เป็นกำรแสดงสมรรถนะของระดับท่ี  3 และเพิ่มในส่วนของ 
“ความสามารถในการเข้าใจ และการให้บริการที่ตรงตามความต้องการทีแ่ท้จริงของผู้รับบริการได้” 
ซ่ึงมีควำมต่ำงจำกในระดบัท่ี 3 ในลกัษณะของกำรคิดกำรวเิครำะห์ถึง “ควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริง” 

ของผูรั้บบริกำร เพื่อท่ีจะสำมำรถให้ค  ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูรั้บบริกำร หรือประชำชน 
เพื่อ “ตอบสนอง” ต่อควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริกำรหรือประชำชนได ้
 ควำมต่ำงระหว่ำงสมรรถนะน้ีในระดบัท่ี 3 กบัระดบัท่ี 4  อำจอธิบำยไดว้่ำใน
ระดบัท่ี 3 นั้น เป็นกำรให้เวลำและควำมพยำยำมพิเศษในกำรใหบ้ริกำร “ที่เกินความคาดหวัง
ทั่วไป”  ส่วนระดบัท่ี 4 เป็น “ความสามารถในการเข้าใจ และการให้บริการที่ตรงตามความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการได้”โดยผูป้ฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรเป็นผู ้น ำเสนอหรือให้
ค  ำแนะน ำบริกำรท่ีเป็นประโยชน์และตรงตำมควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริงท่ีไดม้ำจำกกำรวิเครำะห์
แลว้ดงักล่ำวได ้ 
 ระดับที่ 5 เป็นระดบัท่ีสูงท่ีสุดของกำรใหบ้ริกำรเป็นเลิศ ซ่ึงควรจะตอ้งผ่ำนจำก
ระดับท่ี 1 มำเป็นล ำดับ นับแต่กำรให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ  กำรช่วยแก้ปัญหำท่ีเกิดข้ึน 
ใหบ้ริกำรท่ีเกินควำมคำดหวงัทัว่ไป กำรท ำควำมเขำ้ใจและใหบ้ริกำรท่ีตรงตำมควำมตอ้งกำรท่ี
แทจ้ริงของผูรั้บบริกำร จนถึงในระดบัท่ี 5 คือ “การให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและ
ยั่งยืนให้กบัผู้รับบริการ” ตำมพฤติกรรมตวัอยำ่งท่ีแสดงไว ้เช่น กำรเลง็เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะ
เกิดข้ึนกบัผูรั้บบริกำรในระยะยำว และสำมำรถเปล่ียนแปลงวิธีหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร 
เพื่อให้ผูรั้บบริกำรได้ประโยชน์สูงสุด หรือกำรปฏิบติัตนเป็นท่ีปรึกษำท่ีผูรั้บบริกำรไวว้ำงใจ 
และมีส่วนช่วยในกำรตดัสินใจของผูรั้บบริกำร หรือน ำเสนอบริกำรดว้ยควำมเขำ้ใจอย่ำงถ่อง
แท ้เพื่อรักษำผลประโยชนท่ี์ย ัง่ยนืใหแ้ก่ผูรั้บบริกำร หรือประชำชน 
 

.................................................................................... 
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สมรรถนะ “การท างานเป็นทีม” 
 

ค าจ ากดัความ 
 การท างานเป็นทีม คือ กำรมีจิตส ำนึกในควำมสมำนฉันท์ ควำมร่วมแรงร่วมใจกัน
ปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะเป็นส่วนหน่ึงของทีม เพื่อให้ทีมงำน กลุ่ม หรือหมู่คณะนั้นๆ บรรลุ
เป้ำหมำยร่วมกนัไดอ้ยำ่งดีท่ีสุด 
 

ระดบัสมรรถนะ 
ระดับที ่0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีอ้ย่างชัดเจน 
ระดับที ่1 : รู้บทบาทหน้าทีข่องตน และท าหน้าทีข่องตนในทมีให้ส าเร็จ 

¾ ท ำงำนในส่วนท่ีตนไดรั้บมอบหมำยไดส้ ำเร็จ และสนบัสนุนกำรตดัสินใจในกลุ่ม 
¾ รำยงำนให้สมำชิกทรำบควำมคืบหนำ้ของกำรด ำเนินงำนในกลุ่ม หรือขอ้มูลอ่ืนๆ 

ท่ีเป็นประโยชนต่์อกำรท ำงำนอยำ่งต่อเน่ือง 
¾ รู้บทบำทหนำ้ท่ีของตนในฐำนะสมำชิกคนหน่ึงในทีมและท ำงำนในส่วนของตน

ไดอ้ยำ่งไม่ขำดตกบกพร่อง 
¾ แบ่งปันขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงำน สมำชิกในทีมคนอ่ืนๆ แมว้่ำผูอ่ื้น

ไม่ไดร้้องขอ 
ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมทีศันคติทีด่ีต่อเพ่ือนร่วมงาน และให้ความร่วมมือ 
                   ในการท างานกบัเพ่ือนร่วมงาน 

¾ สร้ำงสัมพนัธ์ และเขำ้กบัผูอ่ื้นในกลุ่มไดดี้ 
¾ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ใหค้วำมร่วมมือกบัผูอ่ื้นในทีมดว้ยดี 
¾ เช่ือมัน่ในควำมรู้ควำมสำมำรถของผูอ่ื้นและกล่ำวถึงผูอ่ื้นในทำงท่ีดี หรือในเชิง

สร้ำงสรรค ์
¾ เคำรพกำรตดัสินใจหรือควำมเห็นของผูอ่ื้นโดยพิจำรณำจำกเหตุผลและควำม

จ ำเป็น 
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ระดับที ่3 : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และรับฟังความคดิเห็น และประสานความร่วมมือของ 
                    สมาชิกในทมี 

¾ เต็มใจรับฟังควำมเห็นของสมำชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จำกผู ้อ่ืน รวมถึง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ และผูร่้วมงำนเพื่อประโยชนใ์นกำรท ำงำนร่วมกนัใหดี้ยิง่ข้ึน 

¾ ประสำนและส่งเสริมสัมพนัธภำพอนัดีในทีม เพื่อสนบัสนุนกำรท ำงำนร่วมกนัให้
มีประสิทธิภำพยิง่ข้ึน 

¾ ขอควำมคิดเห็น ประมวลควำมคิดเห็นของเพื่อนร่วมงำนไม่วำ่จะเป็นผูบ้งัคบับญัชำ
หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ เพื่อใชป้ระกอบกำรตดัสินใจหรือปฏิบติังำนร่วมกนั 

ระดับที ่4 : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และรักษามติรภาพทีด่ี ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือ 
                   เพ่ือนร่วมทมี เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ 

¾ แสดงน ้ำใจ รับอำสำช่วยเหลือเพื่อนร่วมงำนท่ีมีเหตุจ ำเป็นโดยไม่ตอ้งร้องขอ 
¾ ให้ก ำลังใจเพื่อนร่วมงำนอย่ำงจริงใจและรักษำมิตรภำพท่ีดีระหว่ำงกันเพื่อ

ประโยชนต่์อองคก์รโดยรวม 
ระดับที ่5 : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และส่งเสริมความสามคัคใีนหมู่คณะเพ่ือมุ่งให้ภารกจิ 
                            ประสบผลส าเร็จ 

¾ ส่งเสริมควำมสำมัคคีในทีมโดยปรำศจำกอคติระหว่ำงกัน เพื่อมุ่งหวงัให้ทีม
ประสบควำมส ำเร็จ 

¾ ประสำนรอยร้ำว หรือคล่ีคลำยแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในทีม  
¾ ส่งเสริมขวญัก ำลงัใจระหวำ่งกนั เพื่อใหป้ฏิบติังำนร่วมกนัไดอ้ยำ่งรำบร่ืน 

 

ค าอธิบายระดบัสมรรถนะ 
 ระดับที่ 1 เป็นระดบัพื้นฐำนของกำรท ำงำนเป็นทีมท่ีตอ้ง “รู้บทบาทหน้าที่ของ
ตน”  ในฐำนะ “ผู้ร่วมทีม” ซ่ึงจะไดรั้บกำรมอบหมำยหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบจำกทีม เพื่อให้
เป้ำหมำยของทีมประสบควำมส ำเร็จ บรรลุวตัถุประสงค ์สมำชิกในทีมจึงมีภำระหนำ้ท่ีเบ้ืองตน้
ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรของตนในทีมให้ส ำเร็จ โดยเหตุท่ีเป็นระดบัพื้นฐำน กำรประเมิน
สมรรถนะในระดบัน้ีจึงคำดหวงัให ้“รู้บทบาทหน้าที่ของตน” และ “ท าหน้าทีข่องตนในทีมให้
ส าเร็จ”  เท่ำนั้น ตวัอย่ำงพฤติกรรมท่ีแสดงในระดับน้ี เช่น กำรท ำงำนในส่วนท่ีตนได้รับ
มอบหมำยไดส้ ำเร็จ และสนบัสนุนกำรตดัสินใจของทีม แต่หำกเป็นสมำชิกในทีม และไม่เห็น
ดว้ยกบักำรตดัสินใจของทีม จึงไม่ยอมท ำงำนในส่วนท่ีเป็นหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของตน         
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กจ็ะท ำใหไ้ม่ผ่ำนสมรรถนะของกำรท ำงำนเป็นทีม แมจ้ะเป็นระดบัท่ี 1 กต็ำม ทั้งน้ี เพรำะกำร
ท ำงำนเป็นทีมจะมีช่วงกำรวำงแผนและกำรตดัสินใจร่วมกนัของทีม ซ่ึงอำจจะมีกำรโตแ้ยง้
แสดงควำมไม่เห็นดว้ยอยู่บำ้ง แต่เม่ือผ่ำนช่วงกำรตดัสินใจหรือมีมติแลว้ ก็จะเป็นช่วงกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนงำนดงักล่ำว สมำชิกทุกคนมีหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 
และไดรั้บกำรคำดหวงัว่ำจะปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรของตนไม่ว่ำจะเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบั
กำรตดัสินใจของทีมกต็ำม 
 สมรรถนะกำรท ำงำนเป็นทีมในระดบัท่ี 1 ยงัรวมถึงกำรแบ่งปันขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชนแ์ก่เพื่อร่วมงำน หรือสมำชิกในทีมคนอ่ืน แมว้ำ่จะไม่มีกำรร้องขอกต็ำม 
 ระดบัท่ี 2 เป็นระดบัท่ีสูงกว่ำระดบัท่ี 1 ซ่ึงเนน้ในเร่ืองกำรรู้บทบำทหนำ้ท่ีของ
ตน และท ำหนำ้ท่ีของตนในทีมให้ส ำเร็จ แต่ในระดบัท่ี 2 จะเพิ่มพฤติกรรมในกำรท ำงำนเป็น
ทีมในมำกข้ึนโดยพิจำรณำจำก “การมีทัศนคติทีด่ีต่อผู้ร่วมงาน” และ “การให้ความร่วมมือใน
การท างานกบัเพ่ือร่วมงาน”  ซ่ึงจะมีพฤติกรรมเก่ียวกบักำรสร้ำงสัมพนัธ์และเขำ้กบัผูอ่ื้นในทีม
ได้ดี หรือกำรเช่ือมั่นในควำมรู้ควำมสำมำรถของผู ้อ่ืนและกล่ำวถึงผู ้อ่ืนในทำงท่ีดี ซ่ึง
สมรรถนะในระดบัท่ี 2 น้ี จะเป็นกำรแสดงควำมมีส่วนร่วมในทีมมำกข้ึนอยำ่งเห็นไดช้ดัเจน 
 ระดับที่ 3 จะแสดงถึงพฤติกรรมหรือสมรรถนะท่ีเพิ่มข้ึนจำกระดบัท่ี 2 อย่ำงมี
นยัส ำคญั กล่ำวคือ จำกกำรมีทศันคติท่ีดีต่อเพื่อร่วมงำน สร้ำงสัมพนัธ์และเขำ้กบัผูอ่ื้นในทีมได้
ดี ไปสู่ระดบัของ “การรับฟังความคดิเห็น และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทมี” โดยผู ้
ท่ีมีสมรรถนะน้ีในระดับท่ี 3 จะเต็มใจรับฟังควำมคิดเห็นและเรียนรู้จำกสมำชิกในทีม ท ำ
หนำ้ท่ีเป็นผูป้ระสำนและส่งเสริมสัมพนัธภำพอนัดีในทีม เช่น กำรวำงแผนร่วมกนั กำรมีส่วน
ในกำรตดัสินใจ กำรรับฟังควำมคิดเห็นของสมำชิกในทีม ควำมตั้งใจหรือเตม็ใจท่ีจะเรียนรู้จำก
ผูอ่ื้น แมว้่ำผูอ่ื้นจะเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชำก็ตำม รวมทั้งกำรประสำนควำมร่วมมือ ควำมเขำ้ใจ
และประสำนสัมพนัธ์ของสมำชิกในทีมดว้ย เป็นตน้ 
 ระดับที ่4 เป็นระดบัท่ีแสดงพฤติกรรมทีมีบทบำทภำระหนำ้ท่ีต่อทีมเพิ่มมำกข้ึน 
โดย “ จะต้องท าหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือเพ่ือนร่วมทีม เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ” 
โดยเพื่อร่วมทีมหรือสมำชิกในทีมไม่ตอ้ร้องขอ และยงัหมำยควำมถึงกำรใหก้ ำลงัใจเพื่อนร่วม
ทีมอยำ่งจริงใจและรักษำมิตรภำพท่ีดีระหว่ำงเพื่อร่วมทีมเพื่อประโยชนต่์อองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินโดยร่วม 
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 อำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ ภำระหน้ำท่ีท่ีสมำชิกมีต่อทีมนั้นจะเพิ่มมำกข้ึนตำม
ระดบัของสมรรถนะท่ีเพิ่มข้ึนอย่ำงเป็นธรรมชำติสมำชิกผูใ้ดมีส่วนร่วมหรือมีบทบำทในกำร
ท ำงำนในทีมมำก สมรรถนะท่ีจะผำ่นกำรประเมินกจ็ะสูงข้ึนดว้ย 
 ระดับที ่5 เป็นระดบัสูงสุดท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมของกำรท ำงำนเป็นทีม ท่ี
แสดงผูน้ั้นแสดงพฤติกรรมด้ำนน้ีอย่ำงโดดเด่น ในลกัษณะเพื่อบริหำรทีมหรือน ำทีมไปสู่
ควำมส ำเร็จ (หรือควำมล้มเหลว) ได้ โดยเป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคี กำรท ำหน้ำท่ีเป็นผู ้
ประสำนรอยร้ำว หรือคล่ีคลำยแกไ้ขปัญหำขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในทีม และส่งเสริมขวญัก ำลงัใจ
ระหวำ่งกนั เพื่อใหส้มำชิกในทีมปฏิบติังำนร่วมกนัไดอ้ยำ่งรำบร่ืน ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่ำวส่งผล
โดยตรงถึงผลส ำเร็จของทีมดว้ย โดยพฤติกรรมดงักล่ำวมกัจะเกิดข้ึนตำมธรรมชำติของกำร
ท ำงำนเป็นทีม 
 

............................................................................. 
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การก าหนดระดับของสมรรถนะหลกั 
 

การก าหนดสมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
 สมรรถนะหลัก เป็นสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินทุก
ประเภท (ประเภททัว่ไป ประเภทวิชำกำร ประเภทอ ำนวยกำรทอ้งถ่ิน และประเภทบริหำร
จดักำรทอ้งถ่ิน) ตำมท่ีสถำบนัท่ีปรึกษำเพื่อพฒันำประสิทธิภำพในรำชกำร (สปร.) ไดท้ ำกำร
วิจยั และรำยงำนกำรวิเครำะห์และกำรจดัท ำตน้แบบสมรรถนะ (Competency Model) ของ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินเสนอ กถ. ซ่ึงสมรรถนะหลกัท่ีขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินจ ำเป็นตอ้งมี         
มีทั้งหมด 5 สมรรถนะดงัท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ โดยในกำรน ำไปใชใ้นกำรประเมินคำดว่ำจะมีกำร
ก ำหนดระดบัสมรรถนะในแต่ละประเภทและระดบั ดงัน้ี 
 

ประเภทข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระดับต าแหน่ง ระดับสมรรถนะหลกั 
5 สมรรถนะ 

1. ประเภททัว่ไป ปฏิบติังำน 1 
ช ำนำญงำน 1 
อำวโุส 2 

2. ประเภทวชิาการ  ปฏิบติักำร 1 
ช ำนำญกำร 2 

ช ำนำญกำรพิเศษ 3 
เช่ียวชำญ 4 

3. ประเภทอ านวยการ ตน้ 2 
กลำง 3 
สูง 4 

4. ประเภทบริหาร ตน้ 3 
กลำง 4 
สูง 5 
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บทสรุป 
 “สมรรถนะ”  ถึงแมว้่ำจะเป็นแนวคิดหรือหลกักำรซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเชิง
พฤติกรรมท่ีมำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีท ำให้ขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถ่ินสร้ำงผลงำนได้โดดเด่นท่ีจะก่อให้เกิดขอ้ดีหลำยประกำร แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน แต่เร่ืองสมรรถนะยงัเป็นเร่ืองใหม่ท่ีจะน ำมำใชใ้นกำรบริหำรงำนบุคคลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขณะท่ีทศันะคติ ค่ำนิยม และวฒันธรรมกำรปฏิบติังำนของขำ้รำชกำร
ส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยงัคงยึดติดกับระบบแบบแผนเดิม ซ่ึงอำจจะท ำให้กำรน ำแนวคิด
สมรรถนะมำใชไ้ม่เกิดประสิทธิภำพอย่ำงเต็มท่ี ดงันั้นกำรสร้ำงองคค์วำมรู้ และกำรท ำควำม
เขำ้ใจจึงเป็นหวัใจส ำหรับกำรน ำไปใช ้
 คู่มือฉบบัน้ี จึงไดพ้ยำยำมท่ีจะอธิบำยใหเ้ห็นถึงรำยละเอียดในกำรในพิจำรณำ
สมรรถนะแต่ละสมรรถนะ ตำมค ำจ  ำกัดควำมท่ีได้มีกำรก ำหนดข้ึน รวมทั้ งยกตัวอย่ำง
พฤติกรรมของสมรรถนะแต่ละระดบั เพื่อใหไ้ดเ้ขำ้ใจควำมหมำยและระดบัของสมรรถนะแต่
ละสมรรถนะไดดี้ยิง่ข้ึน อนัจะส่งผลต่อกำรบริหำรงำนบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบุคลำกรท่ี
สำมำรถปฏิบติังำนไดลุ้ล่วงตำมวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้ำหมำย แผนงำน และโครงกำรต่ำงๆ ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

....................................................................... 

บทสรุป 
__ 
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การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ
(Achievement Motivation- ACH)

ค าจ  ากดัความ: ความตั้งใจ และความขยนัหมัน่เพียรปฏบิติังานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานตามเป้าหมายและมาตรฐานท่ีองคก์รก าหนดไวอ้ยา่งดีท่ีสุด อีกทั้งหมายความรวมถึงความมุ่งมัน่
ในการปรบัปรุงพฒันาผลงานและกระบวนการปฏบิติังานใหม้ีคุณภาพและประสิทธิภาพสงูสุดอยูเ่สมอ

ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดา้นน้ีอยา่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: แสดงความพากเพียรพยายาม และตั้งใจท างานใหด้ี
• มีความมานะอดทน ขยนัหมัน่เพียรในการท างาน และตรงต่อเวลา

• มีความรบัผิดชอบในงาน สามารถส่งงานไดต้ามก าหนดเวลา

• ตั้งใจ และพากเพียรพยายามท างานในหน้าท่ีและในส่วนของตนใหดี้ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย

• แสดงความประสงคห์รือขอ้คิดเห็นเพื่อปรบัปรุงและพฒันางานของตนใหดี้ยิง่ๆขึ้ นไป

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และสามารถท างานไดผ้ลงานตามเป้าหมายท่ีวางไว ้หรือตามมาตรฐานขององคก์ร
• ท างานไดผ้ลงานตามเป้าหมายท่ีผูบ้งัคบับญัชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

• มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตราความถูกตอ้งของงาน เพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพ

• ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีตามมาตรฐานขององคก์ร

• หมัน่ติดตามผลงาน และประเมินผลงานของตนเพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานขององคก์ร

• คิดหาวิธีการใหม่ๆ ในการปรบัปรุงงานของตนใหม้ีคุณภาพและประสิทธิภาพยิง่ขึ้ นอยูเ่สมอ

ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และปรบัปรุงวิธีการท างานเพื่อพฒันาผลงานใหโ้ดดเดน่เกินกว่าเป้าหมายมาตรฐานที่องคก์รก าหนด
• ปรบัปรุงวิธีการท่ีท าใหท้ างานไดดี้ขึ้ น เร็วขึ้ น มีคุณภาพดีขึ้ น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้ น

• ปรบัปรุง และเปล่ียนแปลงระบบ และวิธีการท างานใหม้ีคุณภาพ เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีโดดเด่นและเกินกว่าเป้าหมายท่ีองคก์รก าหนดไว้

• เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพื่อใหไ้ดผ้ลงานตามท่ีก าหนดไว้

ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และอตุสาหะมานะบากบัน่เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายท่ีทา้ทาย หรือไดผ้ลงานท่ีโดดเดน่ และแตกตา่งอยา่งไม่เคยมีใครท าไดม้าก่อน 
• บรรลุเป้าหมายท่ีทา้ทายในงานท่ียากหรือไม่เคยมีใครท าไดม้าก่อน โดยใชว้ิธีการพฒันาระบบ ประยุกต ์และบริหารจดัการ เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีโดดเด่น และแตกต่างอยา่งท่ีไม่เคย

มีผูใ้ดในองคก์รกระท าไดม้าก่อน 

• ก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทาย และเป็นไปไดย้าก เพื่อท าใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีกว่าเดิมอยา่งเห็นไดช้ดั

• ท าการพฒันาระบบ ขัน้ตอน วิธีการท างาน เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีโดดเด่น และแตกต่างไม่เคยมีใครท าไดม้าก่อน

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และวิเคราะหผ์ลไดแ้ละผลเสีย และสามารถตดัสินใจได ้แมจ้ะมีความเสี่ยง เพื่อใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมาย
• ตดัสินใจได ้โดยมีการค านวณผลไดผ้ลเสียอยา่งชดัเจน และด าเนินการ เพื่อใหอ้งคก์รและประชาชนไดป้ระโยชน์สงูสุด

• วิเคราะห ์และค านวณผลได ้ผลเสีย และความคุม้ค่า รวมทั้งกลา้คิด กลา้ท า และกลา้เส่ียงโดยอาศยัวสิยัทศัน์ ประสบการณแ์ละการบริหารในเชิงกลยุทธ ์เพื่อเป้าหมายและ

ประโยชน์ส าคญัขององคก์ร
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การยึดมัน่ในความถูกตอ้งและจริยธรรม
(Integrity- ING)

ค าจ  ากดัความ: การครองตนและประพฤติปฏิบติัถูกตอ้งเหมาะสมทั้งตามหลกักฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลกัแนวทางในวชิาชีพของตนโดยมุ่ง
ประโยชน์ของประชาชน สงัคม ประเทศชาติมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน เพ่ือเป็นก าลงัส าคญัในการสนับสนุนผลกัดนัใหภ้ารกิจหลกัขององคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด

ไว ้

ระดบัท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะดา้นน้ีอยา่งชดัเจน

ระดบัท่ี 1: ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความถูกตอ้งตามหลกักฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัย
• ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความถูกตอ้งตามหลกักฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวนัิยท่ีหน่วยงาน และองคก์รก าหนดไว ้

• มีจิตส านึกในการปฏิบติัตนในหน้าท่ีความรบัผิดชอบ/ต าแหน่งงานของตนใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั มาตรฐานของหน่วยงานและองคก์ร

ระดบัท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 1 และมีสจัจะเช่ือถือได้
• มีสจัจะเช่ือถือได ้และรกัษาวาจา พูดอยา่งไรท าอยา่งน้ัน ไม่บิดเบือนอา้งขอ้ยกเวน้ใหต้นเอง

• เป็นคนตรงไปตรงมา กลา้พูด และกลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมา เพ่ือใหเ้กิดความถูกตอ้งในการปฏิบติังานของหน่วยงานและองคก์ร

ระดบัท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และยึดมัน่และแน่วแน่ในจรรยาบรรณ หลกัคุณธรรม ยุติธรรม และปฏิบติัตนกบัผูอ่ื้นอยา่งเท่าเทียมกนั
• ยดึมัน่ในหลกัการและจรรยาบรรณของวชิาชีพ ไม่เบ่ียงเบนดว้ยอคติหรือผลประโยชน์ส่วนตน

• ยดึมัน่และมีความแน่วแน่ในหลกัการ คุณธรรม และประพฤติปฏิบติัตนกบัผูอ่ื้นอยา่งเสมอภาค และเท่าเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติักบัผู้อ่ืน

• ยดึหลกัความยุติธรรม และความเป็นธรรมเป็นท่ีตั้ง แมต้อ้งกระทบกบับุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีสูงกวา่

ระดบัท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และธ ารงความถูกตอ้งเพ่ือองคก์ร 
• ธ ารงความถูกตอ้ง ยนืหยดัพิทกัษ์ผลประโยชน์และช่ือเสียงขององคก์รแมใ้นสถานการณ์ท่ีอาจสรา้งความล าบากใจให้

• ตดัสินใจในหน้าท่ี หรือปฏิบติังานดว้ยความถูกตอ้ง โปรง่ใส ซ่ือสตัยสุ์จริต แมผ้ลของการปฏิบติัอาจสรา้งศตัรูหรือก่อความไม่พึงพอใจใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือเสีย

ประโยชน์

• เสียสละความสุขสบาย ประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนความพึงพอใจส่วนตนหรือของครอบครวั โดยมุ่งใหภ้ารกิจในหน้าท่ีสมัฤทธ์ิผลและเน้นประโยชน์ขององคก์รเป็น

ท่ีตั้ง

ระดบัท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และอุทิศตนเพ่ือองคก์ร และประเทศชาติ
• อุทิศตน ธ ารงความถูกตอ้ง และยนืหยดัพิทกัษ์ผลประโยชน์และช่ือเสียงขององคก์ร หรือประเทศชาติแมใ้นสถานการณ์ท่ีอาจสรา้งความล าบากใจให ้หรือแมใ้น

สถานการณ์ท่ีอาจเส่ียงต่อความมัน่คงในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน หรืออาจเสียงภยัต่อชีวติ

• ไม่ประพฤติปฏิบติัตนเพ่ือฉอ้ฉลหรือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้งทั้งในเชิงวสิยัทศัน์ กลยุทธ ์และนโยบายขององคก์ร โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือองคก์ร 

ประชาชน และประเทศชาติเป็นส าคญั
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ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 
(Organization and Process Understanding - OPU)

ค าจ  ากดัความ: ความเขา้ใจและสามารถประยุกตใ์ชค้วามสมัพนัธเ์ช่ือมโยงของเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างาน และมาตรฐานการท างานของตนและ
ของหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้รรลุผล ความเขา้ใจน้ีรวมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ่ (Big Picture) และการ
คาดการณเ์พ่ือเตรียมการรองรบัการเปล่ียนแปลงของส่ิงต่างๆ ต่อระบบและกระบวนการท างาน

ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดา้นน้ีอยา่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: เขา้ใจเทคโนโลย ีระบบ กระบวนการท างานและมาตรฐานในงานของตน
• เขา้ใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างานและมาตรฐานในงานท่ีตนสงักดัอยู ่รวมทั้งกฎระเบียบ ตลอดจนขัน้ตอนกระบวนการปฏิบติังานต่างๆ และน า

ความเขา้ใจน้ีมาใชใ้นการปฏิบติังาน ติดต่อประสานงาน หรือรายงานผล ฯลฯ ในหนา้ท่ีไดถู้กตอ้ง

ระดบัท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 1 และเขา้ใจความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงของระบบและกระบวนการท างานของตนกบัหน่วยงานอื่นๆ ที่ตดิตอ่อยา่ง
ชดัเจน

• เขา้ใจและเช่ือมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างาน ขัน้ตอนกระบวนการปฏิบติังานต่างๆ ของตนกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีติดต่อดว้ยอยา่งถูกตอ้ง รวมถึงน า

ความเขา้ใจน้ีมาใชเ้พ่ือใหก้ารท างานระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดรบักนัสูงสุด

ระดบัที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และสามารถมองภาพรวมแลว้ปรบัเปล่ียนหรือปรบัปรุงระบบใหมี้ประสิทธิภาพข้ึน
• เขา้ใจขอ้จ ากดัของเทคนิค ระบบหรือกระบวนการท างานของตนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีติดต่อดว้ย และรูว้า่ส่ิงใดท่ีควรกระท าเพ่ือปรบัเปล่ียนหรือปรบัปรุง

ระบบใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้ นได ้

• เมื่อเจอสถานการณท่ี์แตกต่างจากเดิมสามารถใชค้วามเขา้ใจผลต่อเน่ืองและความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงของระบบและกระบวนการท างาน เพ่ือน ามาแกไ้ข

ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมทนัเวลา

ระดบัที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และเขา้ใจกระแสภายนอกกบัผลกระทบโดยรวมตอ่เทคโนโลย ีระบบหรือกระบวนการท างานของหน่วยงาน
• เขา้ใจกระแสหรือสถานการณภ์ายนอก (เช่น นโยบายการเมืองและการปกครองในภาพรวม ทิศทางของภาครฐั เศรษฐกิจ และสงัคม เป็นตน้) และสามารถ

น าความเขา้ใจน้ันมาเตรียมรบัมือหรือด าเนินการการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

• ศึกษาเรียนรูค้วามส าเร็จหรือความผิดพลาดของระบบหรือกระบวนการการท างานท่ีเก่ียวขอ้งและน ามาปรบัใชก้บัการท างานของหน่วยงานอยา่งเหมาะสม

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และเขา้ใจความตอ้งการที่แทจ้ริงขององคก์ร
• เขา้ใจสถานะของระบบ เทคโนโลยี และกระบวนการการท างานขององคก์รอยา่งถ่องแท ้จนสามารถก าหนดความตอ้งการหรือด าเนินการเปล่ียนแปลงใน

ภาพรวมเพ่ือใหอ้งคก์รเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

• เขา้ใจและสามารถระบุจุดยืนและความสามารถในการพฒันาในเชิงระบบ เทคโนโลยี กระบวนการท างานหรือมาตรฐานการท างานในเชิงบรูณาการระบบ

(Holistic View) ขององคก์ร
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การบริการเป็นเลิศ
(Service Mind- SERV)

ค าจ  ากดัความ: การใหบ้ริการท่ีดีแก่ผูร้บับริการ หรือประชาชนดว้ยความใส่ใจในความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูร้บับริการ หรือประชาชน อีกทั้งโดยมุ่งประโยชน์และความ
พึงพอใจของผูร้บับริการ หรือประชาชนเป็นหลกั

ระดบัท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะดา้นน้ีอยา่งชดัเจน

ระดบัท่ี 1: แสดงความเต็มใจในการใหบ้ริการ มีอธัยาศยัไมตรีอนัดี และใหบ้ริการท่ีผูร้บับริการตอ้งการได้
• ใหบ้ริการดว้ยความยิ้ มแยม้แจม่ใส เป็นมิตร เต็มใจตอ้นรบั และสรา้งความประทบัใจอนัดีแก่ผูร้บับริการ หรือประชาชน

• ติดต่อส่ือสาร ตอบขอ้ซกัถาม รายงานความคืบหน้าและใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูร้บับริการ หรือประชาชน เม่ือมีค าถามหรือขอ้สงสยั

• ใหค้ าแนะน า และคอยติดตามเร่ือง เม่ือผูร้บับริการหรือประชาชนมีค าถาม ขอ้เรียกรอ้งท่ีเก่ียวกบัภารกิจของหน่วยงาน

• แจง้ใหผู้ร้บับริการหรือประชาชนทราบความคืบหน้าในการด าเนินเร่ือง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ท่ีใหบ้ริการอยู่

• ประสานงานภายในหน่วยงาน และกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหผู้ร้บับริการหรือประชาชนไดร้บับริการท่ีต่อเน่ืองและรวดเร็ว

ระดบัท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 1 และเต็มใจช่วยเหลือ และแกปั้ญหาใหก้บัผูบ้ริการได้
• รบัเป็นธุระ ช่วยแกปั้ญหาหรือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้ นแก่ผูร้บับริการอยา่งรวดเร็ว  เต็มใจ ไม่บ่ายเบ่ียง ไม่แกต้วั หรือปัดภาระ

• คอยดูแลใหผู้ร้บับริการไดร้บัความพึงพอใจ และน าขอ้ขดัขอ้งใดๆ ในการใหบ้ริการ (ถา้มี) ไปพฒันาการใหบ้ริการใหดี้ยิง่ขึ้ น

• อ านวยความสะดวก ใหบ้ริการดว้ยความเต็มใจ ด าเนินการต่างๆ ใหลู้กคา้ไดร้บัความพึงพอใจเต็มท่ี

ระดบัท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และใหบ้ริการท่ีเกินความคาดหวงัในระดบัทัว่ไปของผูร้บับริการ 
• ใหเ้วลาแก่ผูร้บับริการ โดยเฉพาะเม่ือผูร้บับริการประสบความยากล าบาก เช่น ใหเ้วลาและความพยายามพิเศษในการใหบ้ริการ เพ่ือช่วยผูร้ับบริการแกปั้ญหา

• คอยใหข้อ้มูล ขา่วสาร ความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานท่ีก าลงัใหบ้ริการอยู ่ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผูร้บับริการ แมว้า่ผูร้บับริการจะไม่ไดถ้ามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน

• ใชค้วามพยายามเป็นพิเศษในการใหบ้ริการและด าเนินการต่างๆ ใหแ้ก่ผูร้บับริการ หรือประชาชนในระดบัท่ีเกินความคาดหวงัทัว่ไป

• เสียสละเวลาส่วนตน อาสาใหค้วามช่วยเหลือเป็นพิเศษเม่ือผูร้บับริการหรือประชาชนเผชิญปัญหาหรือความยากล าบาก 

ระดบัท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และสามารถเขา้ใจและใหบ้ริการท่ีตรงตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูร้บับริการได ้
• เขา้ใจความจ าเป็นและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูร้บับริการ หรือประชาชนแมใ้นกรณีท่ีผูร้บับริการ หรือประชาชนอาจจะยงัไม่ไดค้ านึงถึงหรอืไม่เคยขอความ

ช่วยเหลือมาก่อน และน าเสนอบริการท่ีเป็นประโยชน์ไดต้รงตามความตอ้งการน้ันๆ ไดอ้ยา่งแทจ้ริง

• ใหค้ าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูร้บับริการ หรือประชาชน เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูร้บับริการ หรือประชาชนได้

ระดบัท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และมองการณไ์กล และสามารถใหบ้ริการท่ีเป็นประโยชนอ์ยา่งแทจ้ริงและยัง่ยืนใหก้ับผูร้บับริการ
• เล็งเห็นผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้ นกบัผูร้บับริการในระยะยาว และสามารถเปล่ียนแปลงวธีิหรือขั้นตอนการใหบ้ริการ เพ่ือใหผู้ร้บับริการไดป้ระโยชน์สูงสุด

• ปฏิบติัตนเป็นท่ีปรึกษาท่ีผูร้บับริการไวว้างใจ  ตลอดจนมีส่วนช่วยในการตดัสินใจของผูร้บับริการ

• สามารถใหค้วามเห็นส่วนตวัท่ีอาจแตกต่างไปจากวธีิการ หรือขั้นตอนท่ีผูร้บับริการตอ้งการ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็น ปัญหา โอกาส ฯลฯ เพ่ือเป็นประโยชน์

อยา่งแทจ้ริงหรือในระยะยาวแก่ผูร้บับริการ

• น าเสนอบริการดว้ยความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เพ่ือรกัษาผลประโยชน์อนัยัง่ยนืหรือผลประโยชน์ระยะยาวใหแ้ก่ผูร้บับริการ หรือประชาชน
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การท างานเป็นทีม 
(Teamwork- TW)

ค าจ  ากดัความ: การมีจิตส านึกในความสมานฉนัท ์ความร่วมแรงร่วมใจกนัปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของทีม เพ่ือใหที้มงาน กลุ่ม หรือหมู่คณะน้ันๆ 
บรรลุเป้าหมายร่วมกนัไดอ้ยา่งดีท่ีสุด

ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดา้นน้ีอยา่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: รูบ้ทบาทหนา้ที่ของตน และท าหนา้ที่ของตนในทีมใหส้  าเร็จ
• ท างานในส่วนท่ีตนไดร้บัมอบหมายไดส้ าเร็จ และสนับสนุนการตดัสินใจในกลุ่ม 

• รายงานใหส้มาชิกทราบความคืบหนา้ของการด าเนินงานในกลุ่ม หรือขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานอยา่งต่อเน่ือง

• รูบ้ทบาทหนา้ท่ีของตนในฐานะสมาชิกคนหน่ึงในทีมและท างานในส่วนของตนไดอ้ยา่งไมข่าดตกบกพร่อง

• แบ่งปันขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์แก่เพ่ือนร่วมงาน สมาชิกในทีมคนอ่ืนๆ แมว้า่ผูอ่ื้นไมไ่ดร้อ้งขอ

ระดบัท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 1 และมีทศันคตทิี่ดีตอ่เพ่ือนร่วมงาน และใหค้วามร่วมมือในการท างานกบัเพ่ือนร่วมงาน
• สรา้งสมัพนัธ ์และเขา้กบัผูอ่ื้นในกลุ่มไดดี้

• เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นในทีมดว้ยดี

• เช่ือมัน่ในความรูค้วามสามารถของผูอ่ื้นและกล่าวถึงผูอ่ื้นในทางท่ีดี หรือในเชิงสรา้งสรรค์

• เคารพการตดัสินใจหรือความเห็นของผูอ่ื้นโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจ าเป็น

ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และรบัฟังความคิดเห็น และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม
• เต็มใจรบัฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจ้ากผูอ่ื้น รวมถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูร้่วมงานเพ่ือประโยชน์ในการท างานร่วมกนัใหดี้ยิ่งขึ้ น

• ประสานและส่งเสริมสมัพนัธภาพอนัดีในทีม เพ่ือสนับสนุนการท างานร่วมกนัใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

• ขอความคิดเห็น ประมวลความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานไมว่า่จะเป็นผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจหรือปฏิบติังานร่วมกนั

ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และรกัษามิตรภาพที่ดี ใหก้ารสนบัสนุน และช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม เพ่ือใหง้านประสบความส าเร็จ
• แสดงน ้าใจ รบัอาสาช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานท่ีมีเหตุจ าเป็นโดยไมต่อ้งรอ้งขอ

• ใหก้ าลงัใจเพื่อนร่วมงานอยา่งจริงใจและรกัษามิตรภาพท่ีดีระหวา่งกนัเพ่ือประโยชน์ต่อองคก์รโดยรวม

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และส่งเสริมความสามคัคีในหมูค่ณะเพ่ือมุง่ใหภ้ารกิจประสบผลส าเร็จ
• ส่งเสริมความสามคัคีในทีมโดยปราศจากอคติระหวา่งกนั เพ่ือมุง่หวงัใหที้มประสบความส าเร็จ

• ประสานรอยรา้ว หรือคล่ีคลายแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในทีม และส่งเสริมขวญัก าลงัใจระหวา่งกนั เพ่ือใหป้ฏิบติังานร่วมกนัไดอ้ยา่งราบร่ืน
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หนังสือคู่มือการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(ที่โครงการได้มีการจัดทำ และเผยแพร่)

หนังสือ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

หนังสือ 
สมรรถะหลัก

หนังสือ 
สมรรถะประจำตำแหน่งงาน

หนังสือ 
หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ หนังสือตอบข้อหารือ 
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗

หนังสือ 
ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
สมรรถนะประจำผู้บริหาร

หนังสือ 
สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
ความรู้ และทักษะที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติ
งานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
รวมประกาศมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์  

หนังสือสั่งการ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

หนังสือ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

สำหรับผู้ที่สนใจ 
ดาวน์โหลดได้ที่ www.localtrain57.com 
หรือติดต่อ โทร. 098 - 280 - 2693 , 098 - 280 - 2694 
Email : localtrain57@hotmail.com 
Line ID : Localtrain57 , Localtrain2557
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