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บทนํา 
 

ดวยมาตรฐานกําหนดตําแหนงที ่ ก .พ . จัดทําตามมาตรา 48 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใหกําหนดตําแหนง 
โดยจําแนกตําแหนงเปนประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนง
ในประเภทเดียวกันที่มีคุณภาพของงานเทากันโดยประมาณเปนระดับเดียวกัน 
โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ คุณภาพงาน และคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกลาวเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ และขาราชการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ  อาศัยอํานาจ   
ตามความในมาตรา 8(3) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน     
พ.ศ. 2551 ก.พ. จึงกําหนดมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  
ที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อใหสวนราชการใชเปน
แนวทางดําเนินการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเปน
สําหรับตําแหนงขึ้น โดยออกเปนหนังสือเวียน 2 ฉบับ คือ หนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่องมาตรฐานและแนวทาง 
การกําหนดความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 7 ลงวันที่ 
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สามัญ ตําแหนงประเภทบริหาร 

 
โดยหนังสือเวียนทั้ง 2 ฉบับไดกําหนดใหสวนราชการศึกษามาตรฐานและ

คําอธิบายรายละเอียดความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ แลวดําเนินการ 
กําหนดรายละเอียด และระดับของสมรรถนะใหเหมาะสมกับหนาที่ และความ
รับผิดชอบของแตละตําแหนง และแตละระดับชั้นงาน โดยในแตละสมรรถนะ
จะตองมีการกําหนดพฤติกรรมบงชี้ หรือตัวอยางพฤติกรรม เพ่ือแสดงสมรรถนะ
ที่เหมาะสมของแตละระดับ  
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สําหรับหลักที่ควรคํานึงถึงในการจัดระดับสมรรถนะ มี 2 ประการคือ 
1. จํานวนระดับสมรรถนะควรมีใหเพียงพอสําหรับการนําไปใชกับระดับ

ตําแหนงที่มีอยูในสวนงาน ดังนั้นถาองคกรมีระดับตําแหนงมาก ระดับสมรรถนะ
ก็ควรมีมากใหสอดคลองกัน เชน ในราชการพลเรือนมีการจัดระดับตําแหนง   
ในตําแหนงประเภทวิชาการเปน 5 ระดับ จึงควรมีระดับสมรรถนะ 5 ระดับ        
เปนอยางนอย เปนตน ดังนั้นในบางองคกรที่มีระดับตําแหนงหลัก 3 ระดับ ไดแก 
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน หัวหนางาน/โครงการ/กลุม/สวน/ฝาย และผูอํานวยการ
ศูนย/สํานัก อาจกําหนดระดับสมรรถนะเพียง 3 ระดับ เปนอยางนอยก็ได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะของแตละองคกรและเสนทางกาวหนาในสายอาชีพที่แตละ
องคกรกําหนดไว 

2. ระดับของสมรรถนะแตละระดับตองแสดงใหเห็นความแตกตางกัน
อยางชัดเจน จนทําใหคนสวนใหญสังเกตได นั่นคือ หลัก Just Noticeable 
Difference หรือ JND โดยสมรรถนะระดับที่ 1 จะเปนกลุมพฤติกรรมที่แสดงได
งายที่สุด และยิ่งยากขึ้นไปตามระดับสมรรถนะที่สูงขึ้น  
 ดังนั้น ผูที่สามารถแสดงสมรรถนะในระดับที่สูงกวา จะตองสามารถแสดง
สมรรถนะในระดับที่ต่ํากวาไดเชนเดียวกัน การจัดระดับสมรรถนะจึงจัดไว         
ในลักษณะของขั้นบันได โดยผูที่มีระดับที่สูงกวาตองแสดงระดับที่ต่ํากวามากอน             
หรืออาจหมายความอีกนัยหนึ่งไดวาถึงแมผูรับการประเมินจะแสดงพฤติกรรมใน
ระดับสูงขึ้นไป แตถาขาดการแสดงพฤติกรรมในระดับที่ 1 ก็ใหถือวาไมไดแสดง
สมรรถนะในรายการนี้  
 
 มิติ (Dimension)1 

นอกจากนั้นในการอานระดับสมรรถนะยังตองพิจารณาถึงมิติ (Dimension) 
ของระดับที่แตกตางกันไปของแตละสมรรถนะ โดยทั่วไปมิติที่มักใชในการ
พิจารณาระดับสมรรถนะ ไดแก  

1. ระดับความเขมขน หรือความสมบูรณของกิจกรรม (Intensity or 
Completeness of Action) เชน ระดับการมุงผลสัมฤทธิ์ ความเขมขนหรือความ
สมบูรณของกิจกรรม ไดแก พยายามทํางานใหดี แลวก็ทํางานไดตามเปาหมาย 

                                                 
1
 คูมือสมรรถนะหลัก : คําอธิบาย และตัวอยางพฤติกรรมบงชี้ สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน 
สํานักงาน ก.พ. 2552 

 
 

 
 

สมรรถนะในความหมายเดียวกันไปใชประกอบการประเมินสมรรถนะได 
สํานักงาน ก.พ. จึงจัดทําคูมือการกําหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : คูมือ
สมรรถนะหลัก โดยมีจุดมุงหมาย เพื่ออธิบายคําจํากัดความของสมรรถนะหลัก 
และรายละเอียดของสมรรถนะในแตละระดับ เพื่อใหผูที่ปฏิบัติงานและผูที่
เกี่ยวของไดศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก ทั้ง 5 รายการ และใช
เปนแนวทางในการกําหนดสมรรถนะดังกลาวไดอยางถูกตองและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

 
 สวนราชการอาจนําคูมือฉบับนี้ไปใชประกอบกับคูมือการกําหนดความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสําหรับตําแหนง เพื่อใหการกําหนดตัวอยาง
พฤติกรรมหรือพฤติกรรมบงชี้ของสมรรถนะหลักแตละรายการและ แตละระดับ
เปนไปอยางถูกตองเหมาะสมกับคําจํากัดความของระดับสมรรถนะที่สํานักงาน 
ก.พ. กําหนดขึ้น 
 
 คูมือการกําหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : คูมือสมรรถนะหลักนี้
ออกแบบใหสวนราชการศึกษาสมรรถนะหลักไปทีละรายการและทีละระดับ โดย
จะอธิบายความหมายของคําจํากัดความในแตละระดับวามีรายละเอียดและ
จุดเนนอยางไร ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจและนําไปใชประกอบการจัดทํา
รายละเอียดของสมรรถนะหลักที่เหมาะสมตอไป 

 
สมรรถนะหลัก  หมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเปน

คุณลักษณะรวมของขาราชการพลเรือนทั้งระบบ เพื่อเปนการหลอหลอมคานิยม
และพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน โดยสมรรถนะหลักในภาคราชการพลเรือน
ประกอบดวย 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. บริการที่ดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 

 

 
 

 
 

สําหรับหลักที่ควรคํานึงถึงในการจัดระดับสมรรถนะ มี 2 ประการคือ 
1. จํานวนระดับสมรรถนะควรมีใหเพียงพอสําหรับการนําไปใชกับระดับ

ตําแหนงที่มีอยูในสวนงาน ดังนั้นถาองคกรมีระดับตําแหนงมาก ระดับสมรรถนะ
ก็ควรมีมากใหสอดคลองกัน เชน ในราชการพลเรือนมีการจัดระดับตําแหนง   
ในตําแหนงประเภทวิชาการเปน 5 ระดับ จึงควรมีระดับสมรรถนะ 5 ระดับ        
เปนอยางนอย เปนตน ดังนั้นในบางองคกรที่มีระดับตําแหนงหลัก 3 ระดับ ไดแก 
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน หัวหนางาน/โครงการ/กลุม/สวน/ฝาย และผูอํานวยการ
ศูนย/สํานัก อาจกําหนดระดับสมรรถนะเพียง 3 ระดับ เปนอยางนอยก็ได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะของแตละองคกรและเสนทางกาวหนาในสายอาชีพที่แตละ
องคกรกําหนดไว 

2. ระดับของสมรรถนะแตละระดับตองแสดงใหเห็นความแตกตางกัน
อยางชัดเจน จนทําใหคนสวนใหญสังเกตได นั่นคือ หลัก Just Noticeable 
Difference หรือ JND โดยสมรรถนะระดับที่ 1 จะเปนกลุมพฤติกรรมที่แสดงได
งายที่สุด และยิ่งยากขึ้นไปตามระดับสมรรถนะที่สูงขึ้น  
 ดังนั้น ผูที่สามารถแสดงสมรรถนะในระดับที่สูงกวา จะตองสามารถแสดง
สมรรถนะในระดับที่ต่ํากวาไดเชนเดียวกัน การจัดระดับสมรรถนะจึงจัดไว         
ในลักษณะของขั้นบันได โดยผูที่มีระดับที่สูงกวาตองแสดงระดับที่ต่ํากวามากอน             
หรืออาจหมายความอีกนัยหนึ่งไดวาถึงแมผูรับการประเมินจะแสดงพฤติกรรมใน
ระดับสูงขึ้นไป แตถาขาดการแสดงพฤติกรรมในระดับที่ 1 ก็ใหถือวาไมไดแสดง
สมรรถนะในรายการนี้  
 
 มิติ (Dimension)1 

นอกจากนั้นในการอานระดับสมรรถนะยังตองพิจารณาถึงมิติ (Dimension) 
ของระดับที่แตกตางกันไปของแตละสมรรถนะ โดยทั่วไปมิติที่มักใชในการ
พิจารณาระดับสมรรถนะ ไดแก  

1. ระดับความเขมขน หรือความสมบูรณของกิจกรรม (Intensity or 
Completeness of Action) เชน ระดับการมุงผลสัมฤทธิ์ ความเขมขนหรือความ
สมบูรณของกิจกรรม ไดแก พยายามทํางานใหดี แลวก็ทํางานไดตามเปาหมาย 

                                                 
1
 คูมือสมรรถนะหลัก : คําอธิบาย และตัวอยางพฤติกรรมบงชี้ สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน 
สํานักงาน ก.พ. 2552 
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สําหรับหลักที่ควรคํานึงถึงในการจัดระดับสมรรถนะ มี 2 ประการคือ 
1. จํานวนระดับสมรรถนะควรมีใหเพียงพอสําหรับการนําไปใชกับระดับ

ตําแหนงที่มีอยูในสวนงาน ดังนั้นถาองคกรมีระดับตําแหนงมาก ระดับสมรรถนะ
ก็ควรมีมากใหสอดคลองกัน เชน ในราชการพลเรือนมีการจัดระดับตําแหนง   
ในตําแหนงประเภทวิชาการเปน 5 ระดับ จึงควรมีระดับสมรรถนะ 5 ระดับ        
เปนอยางนอย เปนตน ดังนั้นในบางองคกรที่มีระดับตําแหนงหลัก 3 ระดับ ไดแก 
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน หัวหนางาน/โครงการ/กลุม/สวน/ฝาย และผูอํานวยการ
ศูนย/สํานัก อาจกําหนดระดับสมรรถนะเพียง 3 ระดับ เปนอยางนอยก็ได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะของแตละองคกรและเสนทางกาวหนาในสายอาชีพที่แตละ
องคกรกําหนดไว 

2. ระดับของสมรรถนะแตละระดับตองแสดงใหเห็นความแตกตางกัน
อยางชัดเจน จนทําใหคนสวนใหญสังเกตได นั่นคือ หลัก Just Noticeable 
Difference หรือ JND โดยสมรรถนะระดับที่ 1 จะเปนกลุมพฤติกรรมที่แสดงได
งายที่สุด และยิ่งยากขึ้นไปตามระดบัสมรรถนะที่สูงขึ้น  
 ดังนั้น ผูที่สามารถแสดงสมรรถนะในระดับที่สูงกวา จะตองสามารถแสดง
สมรรถนะในระดับที่ต่ํากวาไดเชนเดียวกัน การจัดระดับสมรรถนะจึงจัดไว         
ในลักษณะของขั้นบันได โดยผูที่มีระดับที่สูงกวาตองแสดงระดับที่ต่ํากวามากอน             
หรืออาจหมายความอีกนัยหนึ่งไดวาถึงแมผูรับการประเมินจะแสดงพฤติกรรมใน
ระดับสูงขึ้นไป แตถาขาดการแสดงพฤติกรรมในระดับที่ 1 ก็ใหถือวาไมไดแสดง
สมรรถนะในรายการนี้  
 
 มิติ (Dimension)1 

นอกจากนั้นในการอานระดับสมรรถนะยังตองพิจารณาถึงมิติ (Dimension) 
ของระดับที่แตกตางกันไปของแตละสมรรถนะ โดยทั่วไปมิติที่มักใชในการ
พิจารณาระดับสมรรถนะ ไดแก  

1. ระดับความเขมขน หรือความสมบูรณของกิจกรรม (Intensity or 
Completeness of Action) เชน ระดับการมุงผลสัมฤทธิ์ ความเขมขนหรือความ
สมบูรณของกิจกรรม ไดแก พยายามทํางานใหดี แลวก็ทํางานไดตามเปาหมาย 

                                                 
1
 คูมือสมรรถนะหลัก : คําอธิบาย และตัวอยางพฤติกรรมบงชี้ สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน 
สํานักงาน ก.พ. 2552 

 
 

 
 

สมรรถนะในความหมายเดียวกันไปใชประกอบการประเมินสมรรถนะได 
สํานักงาน ก.พ. จึงจัดทําคูมือการกําหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : คูมือ
สมรรถนะหลัก โดยมีจุดมุงหมาย เพื่ออธิบายคําจํากัดความของสมรรถนะหลัก 
และรายละเอียดของสมรรถนะในแตละระดับ เพื่อใหผูที่ปฏิบัติงานและผูที่
เกี่ยวของไดศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก ทั้ง 5 รายการ และใช
เปนแนวทางในการกําหนดสมรรถนะดังกลาวไดอยางถูกตองและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

 
 สวนราชการอาจนําคูมือฉบับนี้ไปใชประกอบกับคูมือการกําหนดความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสําหรับตําแหนง เพื่อใหการกําหนดตัวอยาง
พฤติกรรมหรือพฤติกรรมบงชี้ของสมรรถนะหลักแตละรายการและ แตละระดับ
เปนไปอยางถูกตองเหมาะสมกับคําจํากัดความของระดับสมรรถนะที่สํานักงาน 
ก.พ. กําหนดขึ้น 
 
 คูมือการกําหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : คูมือสมรรถนะหลักนี้
ออกแบบใหสวนราชการศึกษาสมรรถนะหลักไปทีละรายการและทีละระดับ โดย
จะอธิบายความหมายของคําจํากัดความในแตละระดับวามีรายละเอียดและ
จุดเนนอยางไร ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจและนําไปใชประกอบการจัดทํา
รายละเอียดของสมรรถนะหลักที่เหมาะสมตอไป 

 
สมรรถนะหลัก  หมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเปน

คุณลักษณะรวมของขาราชการพลเรือนทั้งระบบ เพ่ือเปนการหลอหลอมคานิยม
และพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน โดยสมรรถนะหลักในภาคราชการพลเรือน
ประกอบดวย 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. บริการที่ดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 

 

 
 

 
 

สําหรับหลักที่ควรคํานึงถึงในการจัดระดับสมรรถนะ มี 2 ประการคือ 
1. จํานวนระดับสมรรถนะควรมีใหเพียงพอสําหรับการนําไปใชกับระดับ

ตําแหนงที่มีอยูในสวนงาน ดังนั้นถาองคกรมีระดับตําแหนงมาก ระดับสมรรถนะ
ก็ควรมีมากใหสอดคลองกัน เชน ในราชการพลเรือนมีการจัดระดับตําแหนง   
ในตําแหนงประเภทวิชาการเปน 5 ระดับ จึงควรมีระดับสมรรถนะ 5 ระดับ        
เปนอยางนอย เปนตน ดังนั้นในบางองคกรที่มีระดับตําแหนงหลัก 3 ระดับ ไดแก 
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน หัวหนางาน/โครงการ/กลุม/สวน/ฝาย และผูอํานวยการ
ศูนย/สํานัก อาจกําหนดระดับสมรรถนะเพียง 3 ระดับ เปนอยางนอยก็ได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะของแตละองคกรและเสนทางกาวหนาในสายอาชีพที่แตละ
องคกรกําหนดไว 

2. ระดับของสมรรถนะแตละระดับตองแสดงใหเห็นความแตกตางกัน
อยางชัดเจน จนทําใหคนสวนใหญสังเกตได นั่นคือ หลัก Just Noticeable 
Difference หรือ JND โดยสมรรถนะระดับที่ 1 จะเปนกลุมพฤติกรรมที่แสดงได
งายที่สุด และยิ่งยากขึ้นไปตามระดับสมรรถนะที่สูงขึ้น  
 ดังนั้น ผูที่สามารถแสดงสมรรถนะในระดับที่สูงกวา จะตองสามารถแสดง
สมรรถนะในระดับที่ต่ํากวาไดเชนเดียวกัน การจัดระดับสมรรถนะจึงจัดไว         
ในลักษณะของขั้นบันได โดยผูที่มีระดับที่สูงกวาตองแสดงระดับที่ต่ํากวามากอน             
หรืออาจหมายความอีกนัยหนึ่งไดวาถึงแมผูรับการประเมินจะแสดงพฤติกรรมใน
ระดับสูงขึ้นไป แตถาขาดการแสดงพฤติกรรมในระดับที่ 1 ก็ใหถือวาไมไดแสดง
สมรรถนะในรายการนี้  
 
 มิติ (Dimension)1 

นอกจากนั้นในการอานระดับสมรรถนะยังตองพิจารณาถึงมิติ (Dimension) 
ของระดับที่แตกตางกันไปของแตละสมรรถนะ โดยทั่วไปมิติที่มักใชในการ
พิจารณาระดับสมรรถนะ ไดแก  

1. ระดับความเขมขน หรือความสมบูรณของกิจกรรม (Intensity or 
Completeness of Action) เชน ระดับการมุงผลสัมฤทธิ์ ความเขมขนหรือความ
สมบูรณของกิจกรรม ไดแก พยายามทํางานใหดี แลวก็ทํางานไดตามเปาหมาย 

                                                 
1
 คูมือสมรรถนะหลัก : คําอธิบาย และตัวอยางพฤติกรรมบงชี้ สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน 
สํานักงาน ก.พ. 2552 

คูมือสมรรถนะหลัก
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ

มิติ (DIMENSION) 1
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แลวจึงสามารถปรับปรุงงาน แลวจึงทํางานที่โดดเดน หรือการทํางานเปนทีม   
เร่ิมจากการทําในสวนของตน แลวทํางานรวมกับผูอ่ืน จนถึงเปนผูประสานงานใน
ทีมอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เปนตน 

2. ขนาดของผลกระทบ (Size of Impact) มักอธิบายเปนจํานวนของ
กลุมคนที่เกี่ยวของ เชน ระดับฝาย หรือทั้งสวนราชการ เปนตน  กลาวคือ
ผลกระทบจากการแสดงออกในระดับที่ 5 ของสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์นั้น
ตองเกิดประโยชนตอสวนราชการหรือประเทศในภาพรวม นอกจากนั้นระดับ
ผลกระทบยังหมายรวมถึงผลกระทบตอผูรับการประเมินดวย เชน ผลกระทบ
จากการแสดงออกในระดับที่ 5 ของการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ
จริยธรรมนั้นจะเกิดตอผูรับการประเมิน แตผูรับการประเมินก็ยังคงอุทิศตนเพื่อ
ความถูกตองและคุณธรรม ซึ่งเปนระดับพฤติกรรมที่ทําไดยากมาก 

3. ระดับความซับซอนของพฤติกรรม (Complexity) เชน พฤติกรรม
ในสมรรถนะกลุมความคิด ในเรื่องการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ อาจมี
ระดับของการเขาใจแนวคิดเชิงทฤษฎีในระดับที่ 2 และซับซอนขึ้นจนสามารถ
ประยุกตใชใหเขากับบริบทของงานไดในระดับที่ 3 เปนตน  

4. ระดับของความพยายาม (Amount of Effort) หรือเวลาที่ใชในการ
แสดงพฤติกรรม เชน สมรรถนะในการทํางานเปนทีม อาจมีระดับของความ
พยายามในการที่จะสนับสนุนทีมงานเปนมิติที่พิจารณาเพิ่มเติม ไดแก ไมไดใช
ความพยายามพิเศษใดๆ ในการทํางานกับทีมงานเลย ใชความพยายามนอกเหนือ 
จากงานประจํา ใชเวลานอกเหนือจากการทํางานตามปกติ เปนตน หรือในสมรรถนะ 
เร่ืองบริการที่ดีนั้น อาจเริ่มจากพยายามแกไขปญหาใหผูรับบริการในระดับที่ 2 
และพยายามใหบริการจนเกินความคาดหวังในระดับที่ 3 เปนตน 

การนําตนแบบสมรรถนะของขาราชการพลเรือนไปใช ปญหาอาจจะเกิด   
ในกรณีของการนําเหตุการณในการทํางานจริงมาเปรียบเทียบกับระดับของ
สมรรถนะ เชน การตัดสินใจไดแมจะมีความเสี่ยงนั้น เจาพนักงานธุรการที่
รับสงหนังสือกลาวอางวา งานรับหนังสือก็จําเปนตองมีการตัดสินใจ จึงเปนการ
มุงผลสัมฤทธิ์ระดับที่ 5 เชนเดียวกัน อยางไรก็ดี ถาพิจารณาในมิติของขนาด 
ของผลกระทบจะพบวางานธุรการจะไมสามารถแสดงการมุงผลสัมฤทธิ์ระดับที่ 5 
ได เพราะการตัดสินใจนั้นไมใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายของหนวยงานหรือ       
สวนราชการ ดังนั้น จึงควรพิจารณาในหลายๆ มิติประกอบดวย 
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แลวจึงสามารถปรับปรุงงาน แลวจึงทํางานที่โดดเดน หรือการทํางานเปนทีม   
เร่ิมจากการทําในสวนของตน แลวทํางานรวมกับผูอ่ืน จนถึงเปนผูประสานงานใน
ทีมอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เปนตน 

2. ขนาดของผลกระทบ (Size of Impact) มักอธิบายเปนจํานวนของ
กลุมคนที่เกี่ยวของ เชน ระดับฝาย หรือทั้งสวนราชการ เปนตน  กลาวคือ
ผลกระทบจากการแสดงออกในระดับที่ 5 ของสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์นั้น
ตองเกิดประโยชนตอสวนราชการหรือประเทศในภาพรวม นอกจากนั้นระดับ
ผลกระทบยังหมายรวมถึงผลกระทบตอผูรับการประเมินดวย เชน ผลกระทบ
จากการแสดงออกในระดับที่ 5 ของการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ
จริยธรรมนั้นจะเกิดตอผูรับการประเมิน แตผูรับการประเมินก็ยังคงอุทิศตนเพื่อ
ความถูกตองและคุณธรรม ซึ่งเปนระดับพฤติกรรมที่ทําไดยากมาก 

3. ระดับความซับซอนของพฤติกรรม (Complexity) เชน พฤติกรรม
ในสมรรถนะกลุมความคิด ในเรื่องการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ อาจมี
ระดับของการเขาใจแนวคิดเชิงทฤษฎีในระดับที่ 2 และซับซอนขึ้นจนสามารถ
ประยุกตใชใหเขากับบริบทของงานไดในระดับที่ 3 เปนตน  

4. ระดับของความพยายาม (Amount of Effort) หรือเวลาที่ใชในการ
แสดงพฤติกรรม เชน สมรรถนะในการทํางานเปนทีม อาจมีระดับของความ
พยายามในการที่จะสนับสนุนทีมงานเปนมิติที่พิจารณาเพิ่มเติม ไดแก ไมไดใช
ความพยายามพิเศษใดๆ ในการทํางานกับทีมงานเลย ใชความพยายามนอกเหนือ 
จากงานประจํา ใชเวลานอกเหนือจากการทํางานตามปกติ เปนตน หรือในสมรรถนะ 
เร่ืองบริการที่ดีนั้น อาจเริ่มจากพยายามแกไขปญหาใหผูรับบริการในระดับที่ 2 
และพยายามใหบริการจนเกินความคาดหวังในระดับที่ 3 เปนตน 

การนําตนแบบสมรรถนะของขาราชการพลเรือนไปใช ปญหาอาจจะเกิด   
ในกรณีของการนําเหตุการณในการทํางานจริงมาเปรียบเทียบกับระดับของ
สมรรถนะ เชน การตัดสินใจไดแมจะมีความเสี่ยงนั้น เจาพนักงานธุรการที่
รับสงหนังสือกลาวอางวา งานรับหนังสือก็จําเปนตองมีการตัดสินใจ จึงเปนการ
มุงผลสัมฤทธิ์ระดับที่ 5 เชนเดียวกัน อยางไรก็ดี ถาพิจารณาในมิติของขนาด 
ของผลกระทบจะพบวางานธุรการจะไมสามารถแสดงการมุงผลสัมฤทธิ์ระดับที่ 5 
ได เพราะการตัดสินใจนั้นไมใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายของหนวยงานหรือ       
สวนราชการ ดังนั้น จึงควรพิจารณาในหลายๆ มิติประกอบดวย 

คูมือสมรรถนะหลัก
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ

คําอธิบาย
และ

ตัวอยางพฤติกรรมบงชี้
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• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปลา  
หรือหยอนประสิทธิภาพในงาน 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถ
ทํางานไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว 

• กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทํางานเพื่อให
ไดผลงานที่ดี 

• ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับ
เกณฑมาตรฐาน 

• ทํางานไดตามเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนด หรือ
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ 

• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความ
ถูกตอง เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถ
ปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

• ปรับปรุงวิธีการที่ทําใหทํางานไดดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพ
ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทําใหผูรับบริการพึงพอใจมากขึ้น 

• เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมที่คาดวาจะทํา
ใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถ
กําหนดเปาหมาย รวมทั้งพัฒนางานเพ่ือใหไดผลงานที่โดดเดน หรือ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

• กําหนดเปาหมายที่ทาทาย และเปนไปไดยาก เพื่อให
ไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด 

• พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อใหไดผลงาน
ที่โดดเดน หรือแตกตางอยางที่ไมเคยมีผูใดทําไดมากอน 

 
 

 
 

การมุงผลสัมฤทธิ ์
คําจํากัดความ 
  การมุงผลสัมฤทธิ์ คือ ความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาที่ราชการ
ใหดีหรือใหเกินมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง 
หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธ์ิที่สวนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึง
การสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่
ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 

ความหมาย 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความมุงมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติ

หนาที่ราชการใหดี ใหมีประสิทธิผล หรือใหสูงเกินกวามาตรฐานที่มีอยู 
คําวา “มาตรฐาน” ดังกลาวนั้น อาจวัดหรือเทียบจากผลการปฏิบัติงาน
ของตนเองที่ผานมา หรืออาจหมายถึงมาตรฐานตามเกณฑวัดผลสัมฤทธ์ิ
ที่สวนราชการกําหนดขึ้นก็ได นอกจากนี้การมุงผลสัมฤทธ์ิยังหมาย
รวมถึงการรังสรรค การพัฒนาผลงาน หรือการปฏิบัติงานที่ยากและทาทาย
อีกดวย  

ระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง  
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : แสดงความพยายามในการปฏิบัติหนาที่
ราชการใหดี 

• พยายามทํางานในหนาที่ใหถูกตอง 
• พยายามปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
• มานะ อดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน 
• แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีขึ้น 
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• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปลา  
หรือหยอนประสิทธิภาพในงาน 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถ
ทํางานไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว 

• กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทํางานเพื่อให
ไดผลงานที่ดี 

• ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับ
เกณฑมาตรฐาน 

• ทํางานไดตามเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนด หรือ
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ 

• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความ
ถูกตอง เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถ
ปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

• ปรับปรุงวิธีการที่ทําใหทํางานไดดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพ
ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทําใหผูรับบริการพึงพอใจมากขึ้น 

• เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมที่คาดวาจะทํา
ใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถ
กําหนดเปาหมาย รวมทั้งพัฒนางานเพ่ือใหไดผลงานที่โดดเดน หรือ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

• กําหนดเปาหมายที่ทาทาย และเปนไปไดยาก เพื่อให
ไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด 

• พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อใหไดผลงาน
ที่โดดเดน หรือแตกตางอยางที่ไมเคยมีผูใดทําไดมากอน 

 
 

 
 

การมุงผลสัมฤทธิ ์
คําจํากัดความ 
  การมุงผลสัมฤทธิ์ คือ ความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาที่ราชการ
ใหดีหรือใหเกินมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง 
หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธ์ิที่สวนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึง
การสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่
ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 

ความหมาย 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความมุงมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติ

หนาที่ราชการใหดี ใหมีประสิทธิผล หรือใหสูงเกินกวามาตรฐานที่มีอยู 
คําวา “มาตรฐาน” ดังกลาวนั้น อาจวัดหรือเทียบจากผลการปฏิบัติงาน
ของตนเองที่ผานมา หรืออาจหมายถึงมาตรฐานตามเกณฑวัดผลสัมฤทธ์ิ
ที่สวนราชการกําหนดขึ้นก็ได นอกจากนี้การมุงผลสัมฤทธ์ิยังหมาย
รวมถึงการรังสรรค การพัฒนาผลงาน หรือการปฏิบัติงานที่ยากและทาทาย
อีกดวย  

ระดับสมรรถนะ 

  ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง  
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : แสดงความพยายามในการปฏิบัติหนาที่
ราชการใหดี 

• พยายามทํางานในหนาที่ใหถูกตอง 
• พยายามปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
• มานะ อดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน 
• แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีขึ้น 

คูมือสมรรถนะหลัก
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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  อาจกลาวใหเขาใจไดงายขึ้นวา หากมีเพียงความพยายาม 
ที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีที่สุด ก็จะวัดสมรรถนะของผูพยายาม
ดังกลาวนั้นไดวาอยูในระดับที่ 1 แตหากมีความสําเร็จอันเปนผล      
สืบเนื่องมาจากความพยายามนั้นดวยก็จะสามารถวัดสมรรถนะได ในขั้น
ที่สูงกวา คือวัดไดในระดับที่ 2 นี้  
   
  ระดับที่ 3  เปนการแสดงพฤติกรรมที่ผานระดับพื้นฐานใน
สวนที่เกี่ยวกับ “ความพยายาม” และระดับที่ 2 ที่มุงเนนถึง “ผลสําเร็จ” 
หรือ “สัมฤทธิผล” ของการปฏิบัติหนาที่ราชการมาสูการปรับปรุง
วิธีการเพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น หรือทําใหมี
กระบวนการที่มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น หรืออาจจะเปนการเสนอ เปน        
การทดลองวิธีการทํางานแบบใหม ที่คาดวาจะทําใหงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นกวาเดิม  
  การวัดสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธ์ิในระดับที่ 3 นี้ เปน       
การวัดสมรรถนะที่มิ ไดมุ งหวังจะวัดเพียง “ความพยายาม” หรือ 
“ผลสําเร็จ” ของการปฏิบัติงาน อันเปนเรื่องราวที่ลวงมาแลวเทานั้น 
หากแตยังมุงวัดถึงความสามารถที่จะปรับปรุงวิธีการทํางานในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ซึ่งเปนเรื่องของอนาคตดวย   
 
  ระดับที่ 4  เปนการวัดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมทั้ง “ความ
พยายาม” ในระดับที่ 1 “ผลสําเร็จ” ของการปฏิบัติหนาที่ราชการใน
ระดับที่ 2 และความสามารถที่จะปรับปรุงวิธีการทํางาน อันเปนการมอง
ไปในอนาคตในระดับที่ 3 ได สมรรถนะในระดับที่ 4 เปนความสามารถ
ในการกําหนดเปาหมาย “พัฒนาวิธีการทํางาน” โดยมีวัตถุประสงคที่
เปนนัยสําคัญ เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดนหรือแตกตางอยางที่ไมเคยมี
ใครทําไดมากอนอีกดวย หรืออีกนัยตองมีการสรางนวัตกรรม หรือสิ่ง
ใหมๆ ในหนวยงานหรือองคกรจึงจะไดผลการประเมินในระดับนี้ 

 
 

 
 

ระดับที่ 5 : แสดงระดับสมรรถนะที่ 4 และกลาตัดสินใจ 
แมวาการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยง เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน หรือสวนราชการ 

• ตัดสินใจได โดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยางชัดเจน 
และดําเนินการเพื่อใหภาครัฐและประชาชนไดประโยชนสูงสุด 

• บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร 
เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจของหนวยงานตามที่วางแผนไว 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1 ถือเปนระดับเริ่มตนหรือระดับพื้นฐานที่จะวัด
สมรรถนะของการมุงผลสัมฤทธ์ิ การวัดสมรรถนะหรือคุณลักษณะ 
เชิงพฤติกรรมในระดับนี้ คือการวัดความพยายามในการปฏิบัติหนาที่
ราชการของตนใหเกิดผลดี เชน การพยายามทําหนาที่ใหถูกตอง ใหแลว
เสร็จตามกําหนดเวลา มานะอดทนขยันหมั่นเพียร การขอคําแนะนํา
อยางกระตือรือรน หรือการแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา 
ตัวอยางดังกลาวลวนแสดงใหเห็นถึงความพยายามที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการ ที่จะมาตรงเวลา ที่จะขยันทํางาน หรือที่จะแกไขปรับปรุงหรือ
พัฒนางานในหนาที่ความรับผิดชอบไดทั้งสิ้น   
  โดยทั่วไปแลว ผูปฏิบัติหนาที่ราชการแตละคนควรจะแสดง
สมรรถนะในระดับนี้ได เพราะเปนเพียงการวัดสมรรถนะพื้นฐานเบื้องตน
เทานั้น  
   
  ระดับที่ 2 เปนการแสดงใหเห็นถึง ความตาง อยางชัดเจนจาก
ระดับที่ 1 จากการเนนเฉพาะ “ความพยายาม” ที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการไปสูการวัดถึง สัมฤทธิผล ของการปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยผาน
ขั้นตอนของความพยายามดังกลาวดวย ทั้งในแงของปริมาณ คุณภาพ 
และความถูกตองสมบูรณของงานดวย  
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  อาจกลาวใหเขาใจไดงายขึ้นวา หากมีเพียงความพยายาม 
ที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีที่สุด ก็จะวัดสมรรถนะของผูพยายาม
ดังกลาวนั้นไดวาอยูในระดับที่ 1 แตหากมีความสําเร็จอันเปนผล      
สืบเนื่องมาจากความพยายามนั้นดวยก็จะสามารถวัดสมรรถนะได ในขั้น
ที่สูงกวา คือวัดไดในระดับที่ 2 นี้  
   
  ระดับที่ 3  เปนการแสดงพฤติกรรมที่ผานระดับพื้นฐานใน
สวนที่เก่ียวกับ “ความพยายาม” และระดับที่ 2 ที่มุงเนนถึง “ผลสําเร็จ” 
หรือ “สัมฤทธิผล” ของการปฏิบัติหนาที่ราชการมาสูการปรับปรุง
วิธีการเพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น หรือทําใหมี
กระบวนการที่มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น หรืออาจจะเปนการเสนอ เปน        
การทดลองวิธีการทํางานแบบใหม ที่คาดวาจะทําใหงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นกวาเดิม  
  การวัดสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธ์ิในระดับที่ 3 นี้ เปน       
การวัดสมรรถนะที่มิ ไดมุ งหวังจะวัดเพียง “ความพยายาม” หรือ 
“ผลสําเร็จ” ของการปฏิบัติงาน อันเปนเรื่องราวที่ลวงมาแลวเทานั้น 
หากแตยังมุงวัดถึงความสามารถที่จะปรับปรุงวิธีการทํางานในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ซ่ึงเปนเรื่องของอนาคตดวย   
 
  ระดับที่ 4  เปนการวัดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมทั้ง “ความ
พยายาม” ในระดับที่ 1 “ผลสําเร็จ” ของการปฏิบัติหนาที่ราชการใน
ระดับที่ 2 และความสามารถที่จะปรับปรุงวิธีการทํางาน อันเปนการมอง
ไปในอนาคตในระดับที่ 3 ได สมรรถนะในระดับที่ 4 เปนความสามารถ
ในการกําหนดเปาหมาย “พัฒนาวิธีการทํางาน” โดยมีวัตถุประสงคที่
เปนนัยสําคัญ เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดนหรือแตกตางอยางที่ไมเคยมี
ใครทําไดมากอนอีกดวย หรืออีกนัยตองมีการสรางนวัตกรรม หรือสิ่ง
ใหมๆ ในหนวยงานหรือองคกรจึงจะไดผลการประเมินในระดับนี้ 

 
 

 
 

ระดับที่ 5 : แสดงระดับสมรรถนะที่ 4 และกลาตัดสินใจ 
แมวาการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยง เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน หรือสวนราชการ 

• ตัดสินใจได โดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยางชัดเจน 
และดําเนินการเพื่อใหภาครัฐและประชาชนไดประโยชนสูงสุด 

• บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร 
เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจของหนวยงานตามที่วางแผนไว 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1 ถือเปนระดับเริ่มตนหรือระดับพื้นฐานที่จะวัด
สมรรถนะของการมุงผลสัมฤทธ์ิ การวัดสมรรถนะหรือคุณลักษณะ 
เชิงพฤติกรรมในระดับนี้ คือการวัดความพยายามในการปฏิบัติหนาที่
ราชการของตนใหเกิดผลดี เชน การพยายามทําหนาที่ใหถูกตอง ใหแลว
เสร็จตามกําหนดเวลา มานะอดทนขยันหมั่นเพียร การขอคําแนะนํา
อยางกระตือรือรน หรือการแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา 
ตัวอยางดังกลาวลวนแสดงใหเห็นถึงความพยายามที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการ ที่จะมาตรงเวลา ที่จะขยันทํางาน หรือที่จะแกไขปรับปรุงหรือ
พัฒนางานในหนาที่ความรับผิดชอบไดทั้งสิ้น   
  โดยทั่วไปแลว ผูปฏิบัติหนาที่ราชการแตละคนควรจะแสดง
สมรรถนะในระดับนี้ได เพราะเปนเพียงการวัดสมรรถนะพื้นฐานเบื้องตน
เทานั้น  
   
  ระดับที่ 2 เปนการแสดงใหเห็นถึง ความตาง อยางชัดเจนจาก
ระดับที่ 1 จากการเนนเฉพาะ “ความพยายาม” ที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการไปสูการวัดถึง สัมฤทธิผล ของการปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยผาน
ขั้นตอนของความพยายามดังกลาวดวย ทั้งในแงของปริมาณ คุณภาพ 
และความถูกตองสมบูรณของงานดวย  

คูมือสมรรถนะหลัก
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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บริการทีด่ี 
คําจํากัดความ 

บริการที่ดี คือ ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการ
ในการใหบริการตอประชาชน ขาราชการ หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

ความหมาย 
  บริการที่ดี หมายถึง ความมุงมั่น ความตั้งใจ และความ
พยายามที่จะใหบริการแกผูขอรับบริการจากงานในหนาที่ราชการของตน 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ ที่ตนเองสามารถที่จะใหบริการได บริการที่ดี 
จึงเปนการกระทําโดยไมเลือกกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปนประชาชนผูมา
ติดตอ ขาราชการทั้งในสังกัดเดียวกันหรือตางสังกัด หรือหนวยงานที่
ติดตอขอรับบริการ เปนการใหบริการในหลายรูปแบบ ซ่ึงเกิดจาก
จิตสํานึกของผูใหบริการและจิตสํานึกของความเปนขาราชการที่ดี  

ระดับสมรรถนะ 
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 

ไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 : สามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการได

ดวยความเต็มใจ 
• ใหการบริการที่เปนมิตร สุภาพ 
• ใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอง ชัดเจนแกผูรับบริการ 
•  แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง 

หรือขั้นตอนงานตางๆ ที่ใหบริการอยู 
• ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอื่นที่ 

เก่ียวของ เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการที่ตอเนื่องและรวดเร็ว 

 

 
 

 
 

  ระดับที่ 5  เปนการแสดงสมรรถนะที่ผานกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในระดับที่ ตํ่ากวามาแลว ทั้งในชั้นของ  “ความพยายาม” 
“ผลสําเร็จ” การปรับปรุงวิธีการทํางานจนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ที่ไดผลงานอยางโดดเดนหรือแตกตาง ดังไดกลาวมาแลวในแตละระดับ  
จึงจะสามารถวัดหรือประเมินสาระสําคัญในเรื่องของการตัดสินใจ      
ซ่ึงอาจจะเปนการตัดสินใจในภาวะเสี่ยง โดยมีเปาหมายสําคัญที่สุด    
อยูที่การ “บรรลุเปาหมายของสวนราชการ” ผูที่จะไดรับการประเมิน
สมรรถนะในระดับที่ 5 นี้ได จึงตองเปนผูที่อยูในตําแหนงหนาที่ราชการ 
ที่สามารถใชดุลพินิจในการตัดสินใจไดเปนสําคัญดวย  
  ผูที่จะสามารถแสดงสมรรถนะในระดับนี้ไดจึงตองเปน 
ผูที่ มีหน าที่ ความรับผิดชอบอยู ในการดํา เนินงานเพื่ อ ใหบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงานทามกลางปจจัยเสี่ยงทุกประการเปนสําคัญ  
 



111111

 
 

 
 

บริการทีด่ี 
คําจํากัดความ 

บริการที่ดี คือ ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการ
ในการใหบริการตอประชาชน ขาราชการ หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

ความหมาย 
  บริการที่ดี หมายถึง ความมุงมั่น ความตั้งใจ และความ
พยายามที่จะใหบริการแกผูขอรับบริการจากงานในหนาที่ราชการของตน 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ ที่ตนเองสามารถที่จะใหบริการได บริการที่ดี 
จึงเปนการกระทําโดยไมเลือกกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปนประชาชนผูมา
ติดตอ ขาราชการทั้งในสังกัดเดียวกันหรือตางสังกัด หรือหนวยงานที่
ติดตอขอรับบริการ เปนการใหบริการในหลายรูปแบบ ซ่ึงเกิดจาก
จิตสํานึกของผูใหบริการและจิตสํานึกของความเปนขาราชการที่ดี  

ระดับสมรรถนะ 
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 

ไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 : สามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการได

ดวยความเต็มใจ 
• ใหการบริการที่เปนมิตร สุภาพ 
• ใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอง ชัดเจนแกผูรับบริการ 
•  แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง 

หรือขั้นตอนงานตางๆ ที่ใหบริการอยู 
• ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอื่นที่ 

เก่ียวของ เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการที่ตอเนื่องและรวดเร็ว 

 

 
 

 
 

  ระดับที่ 5  เปนการแสดงสมรรถนะที่ผานกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในระดับที่ ตํ่ากวามาแลว ทั้งในชั้นของ  “ความพยายาม” 
“ผลสําเร็จ” การปรับปรุงวิธีการทํางานจนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ที่ไดผลงานอยางโดดเดนหรือแตกตาง ดังไดกลาวมาแลวในแตละระดับ  
จึงจะสามารถวัดหรือประเมินสาระสําคัญในเรื่องของการตัดสินใจ      
ซ่ึงอาจจะเปนการตัดสินใจในภาวะเสี่ยง โดยมีเปาหมายสําคัญที่สุด    
อยูที่การ “บรรลุเปาหมายของสวนราชการ” ผูที่จะไดรับการประเมิน
สมรรถนะในระดับที่ 5 นี้ได จึงตองเปนผูที่อยูในตําแหนงหนาที่ราชการ 
ที่สามารถใชดุลพินิจในการตัดสินใจไดเปนสําคัญดวย  
  ผูที่จะสามารถแสดงสมรรถนะในระดับนี้ไดจึงตองเปน 
ผูที่ มีหน าที่ ความรับผิดชอบอยู ในการดํา เนินงานเพื่ อ ใหบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงานทามกลางปจจัยเส่ียงทุกประการเปนสําคัญ  
 

คูมือสมรรถนะหลัก
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใหบริการที่
เปนประโยชนอยางแทจริงใหแกผูรับบริการ 

• คิดถึงผลประโยชนของผูรับบริการในระยะยาว และพรอม
ที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการใหบริการ เพื่อประโยชนสูงสุดของ
ผูรับบริการ 

•   เปนที่ปรึกษาที่มีสวนชวยในการตัดสินใจที่ผูรับบริการ
ไววางใจ 

• สามารถใหความเห็นที่แตกตางจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่
ผูรับบริการตองการใหสอดคลองกับความจําเปน ปญหา โอกาส เพื่อเปน
ประโยชนอยางแทจริงของผูรับบริการ 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1 ถือเปนระดับพื้นฐานในการบริการที่ ดี ซ่ึงมี
ลักษณะหรือพฤติกรรมหลักในการแสดงสมรรถนะในระดับที่ 1 นี้     
สองประการ คือ สามารถใหบริการแกผูรับบริการไดตามความ
ประสงค และตองใหบริการดวยความเต็มใจดวย  
  ดังนั้น นอกจากการใหขอมูลขาวสารที่ชัดเจนและถูกตอง  
แกผูรับบริการ การแจงใหผูรับบริการไดรับทราบความคืบหนาในการ
ดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอนของงาน รวมทั้งการประสานงานภายใน
หนวยงานหรือกับหนวยงานภายนอกเพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการที่
ตอเนื่องและรวดเร็ว ยังมีปจจัยชี้วัดอยางอ่ืนที่สําคัญมากอยูอีก ไดแก 
ความเต็มใจที่จะใหบริการเชนที่วานั้นดวย 
  ความเต็มใจนั้น แสดงใหปรากฏไดในกิริยา วาจา ทาที  
ความกระตือรือรน ความพยายามที่จะทําความเขาใจกับผูรับบริการ  
สีหนา และภาษากายที่แสดงออกดวย ซ่ึงมีสวนสําคัญในการแสดง
สมรรถนะที่เทาหรือมากกวาสัมฤทธ์ิผลในการใหบริการอยางแทจริง  
 

 
 

 
 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และชวยแก 
ปญหาใหแกผูรับบริการ 

•  รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นแกผูรับบริการอยางรวดเร็ว ไมบายเบี่ยง ไมแกตัว หรือปดภาระ 

•  ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของ
ใดๆ ในการใหบริการไปพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหบริการที่
เกินความคาดหวัง แมตองใชเวลาหรือความพยายามอยางมาก 

•  ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพื่อชวยแกปญหาใหแก
ผูรับบริการ 

•  ใหขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับงานที่กําลังใหบริการอยู 
ซ่ึงเปนประโยชนแกผูรับบริการ แมวาผูรับบริการจะไมไดถามถึง หรือไม
ทราบมากอน 

•   นําเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบริการจะไดรับ
ประโยชนสูงสุด 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจและ
ใหบริการที่ตรงตามความตองการที่แทจริงของผูรับบริการได 

•  เขาใจ หรือพยายามทําความเขาใจดวยวิธีการตางๆ เพื่อ
ใหบริการไดตรงตามความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ 

•    ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูรับบริการ เพื่อตอบ 
สนองความจําเปนหรือความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ 
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ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใหบริการที่
เปนประโยชนอยางแทจริงใหแกผูรับบริการ 

• คิดถึงผลประโยชนของผูรับบริการในระยะยาว และพรอม
ที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการใหบริการ เพื่อประโยชนสูงสุดของ
ผูรับบริการ 

•   เปนที่ปรึกษาที่มีสวนชวยในการตัดสินใจที่ผูรับบริการ
ไววางใจ 

• สามารถใหความเห็นที่แตกตางจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่
ผูรับบริการตองการใหสอดคลองกับความจําเปน ปญหา โอกาส เพื่อเปน
ประโยชนอยางแทจริงของผูรับบริการ 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1 ถือเปนระดับพื้นฐานในการบริการที่ ดี ซ่ึงมี
ลักษณะหรือพฤติกรรมหลักในการแสดงสมรรถนะในระดับที่ 1 นี้     
สองประการ คือ สามารถใหบริการแกผูรับบริการไดตามความ
ประสงค และตองใหบริการดวยความเต็มใจดวย  
  ดังนั้น นอกจากการใหขอมูลขาวสารที่ชัดเจนและถูกตอง  
แกผูรับบริการ การแจงใหผูรับบริการไดรับทราบความคืบหนาในการ
ดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอนของงาน รวมทั้งการประสานงานภายใน
หนวยงานหรือกับหนวยงานภายนอกเพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการที่
ตอเนื่องและรวดเร็ว ยังมีปจจัยชี้วัดอยางอ่ืนที่สําคัญมากอยูอีก ไดแก 
ความเต็มใจที่จะใหบริการเชนที่วานั้นดวย 
  ความเต็มใจนั้น แสดงใหปรากฏไดในกิริยา วาจา ทาที  
ความกระตือรือรน ความพยายามที่จะทําความเขาใจกับผูรับบริการ  
สีหนา และภาษากายที่แสดงออกดวย ซ่ึงมีสวนสําคัญในการแสดง
สมรรถนะที่เทาหรือมากกวาสัมฤทธ์ิผลในการใหบริการอยางแทจริง  
 

 
 

 
 

ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และชวยแก 
ปญหาใหแกผูรับบริการ 

•  รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นแกผูรับบริการอยางรวดเร็ว ไมบายเบี่ยง ไมแกตัว หรือปดภาระ 

•  ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของ
ใดๆ ในการใหบริการไปพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหบริการที่
เกินความคาดหวัง แมตองใชเวลาหรือความพยายามอยางมาก 

•  ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพื่อชวยแกปญหาใหแก
ผูรับบริการ 

•  ใหขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับงานที่กําลังใหบริการอยู 
ซ่ึงเปนประโยชนแกผูรับบริการ แมวาผูรับบริการจะไมไดถามถึง หรือไม
ทราบมากอน 

•   นําเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบริการจะไดรับ
ประโยชนสูงสุด 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจและ
ใหบริการที่ตรงตามความตองการที่แทจริงของผูรับบริการได 

•  เขาใจ หรือพยายามทําความเขาใจดวยวิธีการตางๆ เพื่อ
ใหบริการไดตรงตามความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ 

•    ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูรับบริการ เพื่อตอบ 
สนองความจําเปนหรือความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ 

 
 
 

คูมือสมรรถนะหลัก
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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  ขอที่พึ งระวั งสําหรับการใหบริการที่ ดี ในระดับนี้  คือ  
การเสนอทางเลือกหรือวิธีการที่ผูปฏิบัติหนาที่ราชการเห็นวาจะเปน
ประโยชนสูงสุดแกผูรับบริการนั้น จะตองเปนไปโดยคํานึงถึงผูรับบริการ
เปนสําคัญ กลาวคือ จะตองมิใช เปนการเสนอแนะหรือโนมนาว 
เพื่อประโยชนอ่ืนใดนอกเหนือจากประโยชนของผูรับบริการ รวมทั้งตอง
เสนอทางเลือกหรือวิธีการตางๆ ดวยความถูกตองตามกรอบของ
กฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวของอยางแทจริง  
 
  ระดับที่ 4  เปนการแสดงสมรรถนะของระดับที่ 3 และเพิ่ม 
ในระดับนี้ในสวนของความเขาใจ และการใหบริการที่ตรงตามความ
ตองการที่แทจริงของผูรับบริการได ซ่ึงมีความตางจากการเสนอวิธีการ
หรือทางเลือกที่ดีที่สุดใหแกผูรับบริการในระดับที่ 3 มาสูการปฏิบัติ
หนาที่ราชการในลักษณะของการคิดการวิเคราะหถึง “ความตองการที่
แทจริง” ของผูรับบริการ เพื่อที่จะสามารถใหคําแนะนําที่เปนประโยชน
แกผูรับบริการในลักษณะที่สามารถ “ตอบสนอง” ตอความตองการของ
ผูรับบริการได  
  พิจารณาจากถอยคําที่แสดงสมรรถนะระหวางระดับ 
ที่ 3 กับระดับที่ 4 แลว อาจอธิบายไดวาในระดับที่ 3 นั้น เปนการ 
เสนอแนะวิธีการหรือทางเลือกที่ผูรับบริการจะไดรับประโยชนสูงสุด 
ดุลพินิจหรือการตัดสินใจเปนของผูรับบริการ สวนระดับที่ 4 เปนการ
วิเคราะหถึงความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ โดยผูปฏิบัติหนาที่
ราชการเปนผูเลือกการใหบริการใหตรงตามความตองการที่แทจริง 
ที่ไดมาจากการวิเคราะหแลวดังกลาวได ซ่ึงเปนระดับของการแสดง
สมรรถนะในการใหบริการในระดับที่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
   

 

 
 

 
 

  ระดับที่ 2  เปนระดับของการใหบริการที่ดีเพิ่มขึ้นหรือกวาง
ขึ้นจากระดับที่ 1 ซ่ึงเปนระดับพื้นฐานของการใหบริการที่ดี สาระสําคัญ
ที่ผูปฏิบัติหนาที่ราชการจะตองกระทํานอกเหนือจากการใหบริการที่ดีก็
คือ การชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นใหแกผูรับบริการ 
ตัวอยางที่แสดงถึงการชวยแกปญหาใด ๆ ก็ตามในการใหบริการก็คือ 
การแกไขปญหาอยางรวดเร็ว ไมบายเบี่ยง หรือไมปดภาระ และการดูแล
ใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ รวมทั้งการพัฒนาการใหบริการใหดี
ยิ่งขึ้น ซ่ึงอาจทําความเขาใจรวมกันไดวา การวัดสมรรถนะของการ
ใหบริการที่ ดีในระดับที่ 2 นี้ มีความหมายถึงการที่ผูปฏิบัติหนาที่
ราชการทําหนาที่ในการใหบริการเปนเบื้องตน และชวยแกปญหาใหแก
ผูรับบริการในลักษณะที่ตอเนื่อง โดยมิใชอยูกับความคิดที่วาเมื่อตนได
ใหบริการที่ ดีแกผูรับบริการตามหนาที่ราชการของตนแลวก็ถือวา
ภาระหนาที่ของการใหบริการเฉพาะในสวนของตนจบลงเพียงนั้น  
  การชวยแกไขปญหาบางประการที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นนั้น 
อาจเกิดขึ้นไดจากภาวะของการมีจิตใจที่จะใหบริการ (Service mind) 
โดยที่ผูรับบริการอาจจะไมไดคาดหวังที่จะไดรับความชวยเหลือในการ
แกไขปญหาเหลานั้นก็ได 
   
  ระดับที่  3   เปนระดับที่ สามารถแสดงให เห็น ถึง        
การนําเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบริการจะไดรับประโยชน
สูงสุด ซ่ึงจะเปนความตางจากระดับที่ 2 โดยมีนัยสําคัญที่ผูปฏิบัติหนาที่
ราชการจะเขาใจถึงสภาพของการใหบริการหรือสภาพปญหาของ
ผูรับบริการไดอยางถองแทลึกซึ้ง และสามารถเสนอทางเลือกในการ
ใหบริการโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ นอกจากนั้นยังอาจ
รวมถึงความพยายามบริการอยางมากจนเกิดความพึงพอใจสูงสุดหรือ
เกินความคาดหวังของผูรับบริการ 
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  ขอที่พึ งระวั งสําหรับการใหบริการที่ ดี ในระดับนี้  คือ  
การเสนอทางเลือกหรือวิธีการที่ผูปฏิบัติหนาที่ราชการเห็นวาจะเปน
ประโยชนสูงสุดแกผูรับบริการนั้น จะตองเปนไปโดยคํานึงถึงผูรับบริการ
เปนสําคัญ กลาวคือ จะตองมิใช เปนการเสนอแนะหรือโนมนาว 
เพื่อประโยชนอ่ืนใดนอกเหนือจากประโยชนของผูรับบริการ รวมทั้งตอง
เสนอทางเลือกหรือวิธีการตางๆ ดวยความถูกตองตามกรอบของ
กฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวของอยางแทจริง  
 
  ระดับที่ 4  เปนการแสดงสมรรถนะของระดับที่ 3 และเพิ่ม 
ในระดับนี้ในสวนของความเขาใจ และการใหบริการที่ตรงตามความ
ตองการที่แทจริงของผูรับบริการได ซ่ึงมีความตางจากการเสนอวิธีการ
หรือทางเลือกที่ดีที่สุดใหแกผูรับบริการในระดับที่ 3 มาสูการปฏิบัติ
หนาที่ราชการในลักษณะของการคิดการวิเคราะหถึง “ความตองการที่
แทจริง” ของผูรับบริการ เพื่อที่จะสามารถใหคําแนะนําที่เปนประโยชน
แกผูรับบริการในลักษณะที่สามารถ “ตอบสนอง” ตอความตองการของ
ผูรับบริการได  
  พิจารณาจากถอยคําที่แสดงสมรรถนะระหวางระดับ 
ที่ 3 กับระดับที่ 4 แลว อาจอธิบายไดวาในระดับที่ 3 นั้น เปนการ 
เสนอแนะวิธีการหรือทางเลือกที่ผูรับบริการจะไดรับประโยชนสูงสุด 
ดุลพินิจหรือการตัดสินใจเปนของผูรับบริการ สวนระดับที่ 4 เปนการ
วิเคราะหถึงความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ โดยผูปฏิบัติหนาที่
ราชการเปนผูเลือกการใหบริการใหตรงตามความตองการที่แทจริง 
ที่ไดมาจากการวิเคราะหแลวดังกลาวได ซ่ึงเปนระดับของการแสดง
สมรรถนะในการใหบริการในระดับที่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
   

 

 
 

 
 

  ระดับที่ 2  เปนระดับของการใหบริการที่ดีเพิ่มขึ้นหรือกวาง
ขึ้นจากระดับที่ 1 ซ่ึงเปนระดับพื้นฐานของการใหบริการที่ดี สาระสําคัญ
ที่ผูปฏิบัติหนาที่ราชการจะตองกระทํานอกเหนือจากการใหบริการที่ดีก็
คือ การชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นใหแกผูรับบริการ 
ตัวอยางที่แสดงถึงการชวยแกปญหาใด ๆ ก็ตามในการใหบริการก็คือ 
การแกไขปญหาอยางรวดเร็ว ไมบายเบี่ยง หรือไมปดภาระ และการดูแล
ใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ รวมทั้งการพัฒนาการใหบริการใหดี
ยิ่งขึ้น ซ่ึงอาจทําความเขาใจรวมกันไดวา การวัดสมรรถนะของการ
ใหบริการที่ ดีในระดับที่ 2 นี้ มีความหมายถึงการที่ผูปฏิบัติหนาที่
ราชการทําหนาที่ในการใหบริการเปนเบื้องตน และชวยแกปญหาใหแก
ผูรับบริการในลักษณะที่ตอเนื่อง โดยมิใชอยูกับความคิดที่วาเมื่อตนได
ใหบริการที่ ดีแกผูรับบริการตามหนาที่ราชการของตนแลวก็ถือวา
ภาระหนาที่ของการใหบริการเฉพาะในสวนของตนจบลงเพียงนั้น  
  การชวยแกไขปญหาบางประการที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นนั้น 
อาจเกิดขึ้นไดจากภาวะของการมีจิตใจที่จะใหบริการ (Service mind) 
โดยที่ผูรับบริการอาจจะไมไดคาดหวังที่จะไดรับความชวยเหลือในการ
แกไขปญหาเหลานั้นก็ได 
   
  ระดับที่  3   เปนระดับที่ สามารถแสดงให เห็น ถึง        
การนําเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบริการจะไดรับประโยชน
สูงสุด ซ่ึงจะเปนความตางจากระดับที่ 2 โดยมีนัยสําคัญที่ผูปฏิบัติหนาที่
ราชการจะเขาใจถึงสภาพของการใหบริการหรือสภาพปญหาของ
ผูรับบริการไดอยางถองแทลึกซ้ึง และสามารถเสนอทางเลือกในการ
ใหบริการโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ นอกจากนั้นยังอาจ
รวมถึงความพยายามบริการอยางมากจนเกิดความพึงพอใจสูงสุดหรือ
เกินความคาดหวังของผูรับบริการ 

คูมือสมรรถนะหลัก
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
คําจํากัดความ 
  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ คือ ความสนใจใฝรู 
ส่ังสมความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ดวยการ 
ศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใช
ความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติราชการให
เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ความหมาย 
  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจ 
ใฝรูในอันที่จะสั่งสมความรูความสามารถของตน ดวยการศึกษา คนควา 
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรูทาง
วิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิด
ประโยชนสูงสุดได  

ระดับสมรรถนะ 

ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : แสดงความสนใจและติดตามความรูใหมๆ 
ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวของ 

• ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ  
ในสาขาอาชีพของตน 

• พัฒนาความรูความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้น 
• ติดตามเทคโนโลยี และความรูใหมๆ อยูเสมอดวยการ

สืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ 

 
 

 
 

ระดับที่ 5  เปนระดับที่ สูงที่ สุด หรือลึกที่ สุดของการ
ใหบริการ ซ่ึงควรจะตองผานจากระดับที่ 1 มาเปนลําดับ นับแต
ความสามารถที่จะใหบริการดวยความเต็มใจ การชวยแกปญหาการ
ใหบริการที่เกินความคาดหวัง การทําความเขาใจและใหบริการที่ตรงตาม
ความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ จนถึงในระดับที่ 5 คือการ
ใหบริการท่ีเปนประโยชนอยางแทจริงแกผูรับบริการ ตามกรณี
ตัวอยางที่แสดงไว อันไดแก การคิดถึงประโยชนของผูรับบริการในระยะ
ยาว โดยพรอมจะเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือขั้นตอนของการปฏิบัติหนาที่
ราชการเทาที่จะสามารถกระทําได เพื่อประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ 
และที่เปนนัยสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการรับภาระหนาที่เสมือนเปน  
ที่ปรึกษาที่มีสวนในการตัดสินใจ โดยมีความไววางใจของผูรับบริการเปน
สวนประกอบ เชน การแนะนําผูรับบริการไมใหซ้ือบริการที่เกินกําลัง        
ทั้งๆ ที่การซื้อบริการเชนที่วานั้นจะเปนประโยชนตอหนวยงานของตน ซ่ึง
จะทําใหผูรับบริการเชื่อมั่นและไววางใจในการใหบริการในลักษณะเชน
ที่วานี้ หรือการผลักดันใหหนวยงานหรือผูปฏิบัติหนาที่ราชการแกไข
ปญหาการรองเรียนของผูรับบริการ หรือถือเอาปญหาของผูรับบริการ
เปนหลักในการดําเนินงาน ไมใชเนนแตความสะดวกของผูปฏิบัติหนาที่
ราชการ เปนตน  
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การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
คําจํากัดความ 
  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ คือ ความสนใจใฝรู 
ส่ังสมความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ดวยการ 
ศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใช
ความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติราชการให
เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ความหมาย 
  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจ 
ใฝรูในอันที่จะสั่งสมความรูความสามารถของตน ดวยการศึกษา คนควา 
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรูทาง
วิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิด
ประโยชนสูงสุดได  

ระดับสมรรถนะ 

ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 
ไมชัดเจน 

ระดับท่ี 1 : แสดงความสนใจและติดตามความรูใหมๆ 
ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวของ 

• ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ  
ในสาขาอาชีพของตน 

• พัฒนาความรูความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้น 
• ติดตามเทคโนโลยี และความรูใหมๆ อยูเสมอดวยการ

สืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ 

 
 

 
 

ระดับที่ 5  เปนระดับที่ สูงที่ สุด หรือลึกที่ สุดของการ
ใหบริการ ซ่ึงควรจะตองผานจากระดับที่ 1 มาเปนลําดับ นับแต
ความสามารถที่จะใหบริการดวยความเต็มใจ การชวยแกปญหาการ
ใหบริการที่เกินความคาดหวัง การทําความเขาใจและใหบริการที่ตรงตาม
ความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ จนถึงในระดับที่ 5 คือการ
ใหบริการที่เปนประโยชนอยางแทจริงแกผูรับบริการ ตามกรณี
ตัวอยางที่แสดงไว อันไดแก การคิดถึงประโยชนของผูรับบริการในระยะ
ยาว โดยพรอมจะเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือขั้นตอนของการปฏิบัติหนาที่
ราชการเทาที่จะสามารถกระทําได เพื่อประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ 
และที่เปนนัยสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการรับภาระหนาที่เสมือนเปน  
ที่ปรึกษาที่มีสวนในการตัดสินใจ โดยมีความไววางใจของผูรับบริการเปน
สวนประกอบ เชน การแนะนําผูรับบริการไมใหซ้ือบริการที่เกินกําลัง        
ทั้งๆ ที่การซื้อบริการเชนที่วานั้นจะเปนประโยชนตอหนวยงานของตน ซ่ึง
จะทําใหผูรับบริการเชื่อมั่นและไววางใจในการใหบริการในลักษณะเชน
ที่วานี้ หรือการผลักดันใหหนวยงานหรือผูปฏิบัติหนาที่ราชการแกไข
ปญหาการรองเรียนของผูรับบริการ หรือถือเอาปญหาของผูรับบริการ
เปนหลักในการดําเนินงาน ไมใชเนนแตความสะดวกของผูปฏิบัติหนาที่
ราชการ เปนตน  
 

คูมือสมรรถนะหลัก
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ

การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
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ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุน
การทํางานของคนในสวนราชการที่เนนความเชี่ยวชาญในวิทยาการ
ดานตางๆ 

• สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในองคกร ดวยการจัดสรรทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณที่เอ้ือตอ
การพัฒนา 

• บริหารจัดการใหสวนราชการนําเทคโนโลยี ความรู หรือ
วิทยาการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการในงานอยางตอเนื่อง 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  ในการประเมินสมรรถนะการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ ถือเปนระดับพื้นฐานในการพัฒนาตนเองดวยการ
เรียนรู ดวยการสนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานในหนาที่หรือในสาขาวิชาชีพของตน ซ่ึงจะมีผลเปนการนําไปสู  
การพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง ตัวอยางประการหนึ่งที่แสดง
ในหัวขอนี้และในระดับพื้นฐานนี้ คือ การติดตามเทคโนโลยีหรือความรู
ใหมๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน 
  การแสดงความสนใจใฝรู ไมวาจะดวยวิธีการเขารวม     
การฝกอบรม เปนผูเขารวมรับฟงการประชุมทางวิชาการ การอาน
เอกสารทางวิชาการหรือแสวงหาความรูหรือวิทยาการใหมๆ ก็อาจเปน
พฤติกรรมบงชี้ของการแสดงความเปนผูส่ังสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพของผูรับการประเมินได นอกจากที่กลาวมาแลว สวนราชการยัง
อาจเพิ่มพฤติกรรมบงชี้ที่เหมาะสมกับลักษณะของการปฏิบัติหนาที่
ราชการไดอีก 
 

 
 

 
 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรูใน
วิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน 

• รอบรูในเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพ
ของตน หรือที่เกี่ยวของ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ของตน 

• รับรูถึงแนวโนมวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวของกับงาน
ของตน อยางตอเนื่อง 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนํา
ความรู  วิทยาการ  หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับใชกับการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ 

• สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มา
ประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได 

• สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหม
มาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา 
พัฒนาตนเองใหมีความรู และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น ท้ังใน
เชิงลึก และเชิงกวางอยางตอเนื่อง 

• มีความรู ค วาม เชี่ ย วชาญในเรื่ อ งที่ มี ลั กษณะเปน          
สหวิทยาการ และสามารถนําความรูไปปรับใชไดอยางกวางขวาง 

• สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสราง
วิสัยทัศน เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต 

 
 

 
 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุน
การทํางานของคนในสวนราชการที่เนนความเชี่ยวชาญในวิทยาการ
ดานตางๆ 

• สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในองคกร ดวยการจัดสรรทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณที่เอ้ือตอ
การพัฒนา 

• บริหารจัดการใหสวนราชการนําเทคโนโลยี ความรู หรือ
วิทยาการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการในงานอยางตอเนื่อง 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  ในการประเมินสมรรถนะการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ ถือเปนระดับพื้นฐานในการพัฒนาตนเองดวยการ
เรียนรู ดวยการสนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานในหนาที่หรือในสาขาวิชาชีพของตน ซ่ึงจะมีผลเปนการนําไปสู  
การพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง ตัวอยางประการหนึ่งที่แสดง
ในหัวขอนี้และในระดับพื้นฐานนี้ คือ การติดตามเทคโนโลยีหรือความรู
ใหมๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน 
  การแสดงความสนใจใฝรู ไมวาจะดวยวิธีการเขารวม     
การฝกอบรม เปนผูเขารวมรับฟงการประชุมทางวิชาการ การอาน
เอกสารทางวิชาการหรือแสวงหาความรูหรือวิทยาการใหมๆ ก็อาจเปน
พฤติกรรมบงชี้ของการแสดงความเปนผูส่ังสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพของผูรับการประเมินได นอกจากที่กลาวมาแลว สวนราชการยัง
อาจเพิ่มพฤติกรรมบงชี้ที่เหมาะสมกับลักษณะของการปฏิบัติหนาที่
ราชการไดอีก 
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ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุน
การทํางานของคนในสวนราชการที่เนนความเชี่ยวชาญในวิทยาการ
ดานตางๆ 

• สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในองคกร ดวยการจัดสรรทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณที่เอ้ือตอ
การพัฒนา 

• บริหารจัดการใหสวนราชการนําเทคโนโลยี ความรู หรือ
วิทยาการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการในงานอยางตอเนื่อง 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  ในการประเมินสมรรถนะการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ ถือเปนระดับพื้นฐานในการพัฒนาตนเองดวยการ
เรียนรู ดวยการสนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานในหนาที่หรือในสาขาวิชาชีพของตน ซ่ึงจะมีผลเปนการนําไปสู  
การพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง ตัวอยางประการหนึ่งที่แสดง
ในหัวขอนี้และในระดับพื้นฐานนี้ คือ การติดตามเทคโนโลยีหรือความรู
ใหมๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน 
  การแสดงความสนใจใฝรู ไมวาจะดวยวิธีการเขารวม     
การฝกอบรม เปนผูเขารวมรับฟงการประชุมทางวิชาการ การอาน
เอกสารทางวิชาการหรือแสวงหาความรูหรือวิทยาการใหมๆ ก็อาจเปน
พฤติกรรมบงชี้ของการแสดงความเปนผูส่ังสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพของผูรับการประเมินได นอกจากที่กลาวมาแลว สวนราชการยัง
อาจเพิ่มพฤติกรรมบงชี้ที่เหมาะสมกับลักษณะของการปฏิบัติหนาที่
ราชการไดอีก 
 

 
 

 
 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีความรูใน
วิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน 

• รอบรูในเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพ
ของตน หรือที่เกี่ยวของ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ของตน 

• รับรูถึงแนวโนมวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวของกับงาน
ของตน อยางตอเนื่อง 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนํา
ความรู  วิทยาการ  หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับใชกับการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ 

• สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มา
ประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได 

• สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหม
มาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา 
พัฒนาตนเองใหมีความรู และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น ท้ังใน
เชิงลึก และเชิงกวางอยางตอเนื่อง 

• มีความรู ค วาม เชี่ ย วชาญในเรื่ อ งที่ มี ลั กษณะเปน          
สหวิทยาการ และสามารถนําความรูไปปรับใชไดอยางกวางขวาง 

• สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสราง
วิสัยทัศน เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต 

 
 

 
 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุน
การทํางานของคนในสวนราชการที่เนนความเชี่ยวชาญในวิทยาการ
ดานตางๆ 

• สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในองคกร ดวยการจัดสรรทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณที่เอ้ือตอ
การพัฒนา 

• บริหารจัดการใหสวนราชการนําเทคโนโลยี ความรู หรือ
วิทยาการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการในงานอยางตอเนื่อง 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  ในการประเมินสมรรถนะการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ ถือเปนระดับพื้นฐานในการพัฒนาตนเองดวยการ
เรียนรู ดวยการสนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานในหนาที่หรือในสาขาวิชาชีพของตน ซ่ึงจะมีผลเปนการนําไปสู  
การพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง ตัวอยางประการหนึ่งที่แสดง
ในหัวขอนี้และในระดับพื้นฐานนี้ คือ การติดตามเทคโนโลยีหรือความรู
ใหมๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน 
  การแสดงความสนใจใฝรู ไมวาจะดวยวิธีการเขารวม     
การฝกอบรม เปนผูเขารวมรับฟงการประชุมทางวิชาการ การอาน
เอกสารทางวิชาการหรือแสวงหาความรูหรือวิทยาการใหมๆ ก็อาจเปน
พฤติกรรมบงชี้ของการแสดงความเปนผูส่ังสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพของผูรับการประเมินได นอกจากที่กลาวมาแลว สวนราชการยัง
อาจเพิ่มพฤติกรรมบงชี้ที่เหมาะสมกับลักษณะของการปฏิบัติหนาที่
ราชการไดอีก 
 

คูมือสมรรถนะหลัก
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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  ระดับที่ 4  เปนการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพที่ลึกกวา
หรือสูงกวาระดับที่ 3 เนื่องจากจะเนนในเรื่องของ การศึกษา       หรือการพัฒนา
ตนเอง”ใหมีความรูและความเชี่ยวชาญ ทั้งในเชิงลึกหรือเชิงกวาง กรณีที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเปนการผสมผสานความรูความเชี่ยวชาญหลายดานที่
เขาใจกันในความหมายของคําวา สหวิทยาการ 

ถอยคําที่มีนัยสําคัญในการประเมินสมรรถนะในระดับที่ 4 นี้           
ก็คือ คําวา อยางตอเนื่อง ซ่ึงมีความหมายวาจะตองศึกษาหรือพัฒนาใน
ลักษณะของการสั่งสมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา  
  อาจมีบางกรณีที่ผูปฏิบัติหนาที่ราชการมีความสนใจที่จะ 
ใฝหาความรูทั้งในดานลึกและดานกวางดังกลาว แตมิไดนําความรูเหลานั้น
มาใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กรณีของการประเมินสมรรถนะ
ในหัวขอนี้จึงตองเนนวาผูที่จะไดรับการประเมินสมรรถนะในระดับ 4 นี้ 
จะตองผานการประเมินในระดับที่ 3 มากอน ทั้งนี้ เพราะเปาหมายของ   
การบริหารงานบุคคลมิไดตองการใหผูปฏิบัติหนาที่ราชการมีความรูหรือ   
มีการพัฒนาตนเองแตเพียงฝายเดียว หากมุงประสงคที่จะใหผูที่มีความรู
ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญเหลานั้น ไดนําความรูดังกลาวมาใชใน
การปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดประโยชนแกสวนราชการดวย  
   

  ระดับที่ 5  ถือเปนระดับสูงสุดของการประเมินสมรรถนะ  
ทั้ ง ในหัวขอนี้  ดังนั้น  การประเมินสมรรถนะในระดับนี้  จึ ง เปน           
การประเมินถึงสมรรถนะในการที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยสรางบรรยากาศในการพัฒนาความรูของขาราชการในหนวยงาน 
จัดสรรทรัพยากรที่เอ้ือตอการพัฒนาหรือบริหารจัดการในสวนราชการ 
นําเทคโนโลยีรวมทั้งสรรพวิทยาการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติหนาที่
ราชการอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู  

 
 

 
 

  ระดับที่  2  อาจถือไดว าเปนระดับตอเนื่องจากระดับ 
ที่ 1 จากที่ใชปจจัยในการประเมินสมรรถนะเพียงความสนใจ และ  
มีพฤติกรรมติดตามหาความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน”ซ่ึงแสดง
พฤติกรรมหรือลักษณะเชิงพฤติกรรมเทาที่ปรากฏโดยไมตองคํานึงดวย
ผลของการแสดงความสนใจหรือการหาความรูเหลานั้นมาสูระดับที่ 2 ที่
จะตองแสดงใหเห็นวาผูที่ผานการประเมินสมรรถนะในระดับที่ 1 มาแลว
นั้น เปนผูมีความรูในวิชาการและเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ราชการของตนดวย สวนการที่จะแสดงผลของการมี
ความรูที่ไดจากการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพจนเปน “รูปธรรม” 
อยางไรนั้น สวนราชการอาจจะกําหนดใหสอดคลองกับลักษณะของ   
การปฏิ บั ติหนาที่ ราชการได  เชน  กําหนดให เปนผู สอนงานแก
ผูใตบังคับบัญชา ใหอธิบายถึงองคความรูใหมๆ ที่ไดรับจากการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญเหลานั้น หรืออาจกําหนดวาตองเปนผูที่สามารถถายทอด
องคความรูได เปนตน 
  ความตางระหวางระดับที่ 1 กับระดับที่ 2 ในหัวขอที่วาดวย 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ก็คือ ในการประเมินสมรรถนะ 
ระดับที่ 1 ไมคํานึงถึง “ผล” ของการสั่งสมดังกลาว แตระดับที่ 2 จะใช 
“ผล” ของการสั่งสมที่ไดมานั้น เปนตัววัดหรือเปนตัวประเมินสมรรถนะ 
 

  ระดับที่ 3  เปนระดับที่สูงขึ้นไปกวาระดับที่ 2 อยางมี
นัยสําคัญ กลาวคือ ในระดับที่ 2 นั้นการประเมินสมรรถนะมุง “ผล”  
ของการสั่งสมความรูความเชี่ยวชาญในงานอาชีพของผูไดรับการประเมิน
เทานั้น คือ การมีความรู แตในระดับที่ 3 นี้ จะตองแสดงลักษณะเชิง
พฤติกรรมของตนไดวามีความสามารถที่จะนําความรู สรรพ
วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเรียนรูมาแลวจากการประเมินใน
ระดับที่ 2 น้ัน มาปรับใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของตนไดดวย 
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  ระดับที่ 4  เปนการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพที่ลึกกวา
หรือสูงกวาระดับที่ 3 เนื่องจากจะเนนในเรื่องของ การศึกษา       หรือการพัฒนา
ตนเอง”ใหมีความรูและความเชี่ยวชาญ ทั้งในเชิงลึกหรือเชิงกวาง กรณีที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเปนการผสมผสานความรูความเชี่ยวชาญหลายดานที่
เขาใจกันในความหมายของคําวา สหวิทยาการ 

ถอยคําที่มีนัยสําคัญในการประเมินสมรรถนะในระดับที่ 4 นี้           
ก็คือ คําวา อยางตอเนื่อง ซ่ึงมีความหมายวาจะตองศึกษาหรือพัฒนาใน
ลักษณะของการสั่งสมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา  
  อาจมีบางกรณีที่ผูปฏิบัติหนาที่ราชการมีความสนใจที่จะ 
ใฝหาความรูทั้งในดานลึกและดานกวางดังกลาว แตมิไดนําความรูเหลานั้น
มาใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กรณีของการประเมินสมรรถนะ
ในหัวขอนี้จึงตองเนนวาผูที่จะไดรับการประเมินสมรรถนะในระดับ 4 นี้ 
จะตองผานการประเมินในระดับที่ 3 มากอน ทั้งนี้ เพราะเปาหมายของ   
การบริหารงานบุคคลมิไดตองการใหผูปฏิบัติหนาที่ราชการมีความรูหรือ   
มีการพัฒนาตนเองแตเพียงฝายเดียว หากมุงประสงคที่จะใหผูที่มีความรู
ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญเหลานั้น ไดนําความรูดังกลาวมาใชใน
การปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดประโยชนแกสวนราชการดวย  
   

  ระดับที่ 5  ถือเปนระดับสูงสุดของการประเมินสมรรถนะ  
ทั้ ง ในหัวขอนี้  ดังนั้น  การประเมินสมรรถนะในระดับนี้  จึ ง เปน           
การประเมินถึงสมรรถนะในการที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยสรางบรรยากาศในการพัฒนาความรูของขาราชการในหนวยงาน 
จัดสรรทรัพยากรที่เอ้ือตอการพัฒนาหรือบริหารจัดการในสวนราชการ 
นําเทคโนโลยีรวมทั้งสรรพวิทยาการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติหนาที่
ราชการอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู  

 
 

 
 

  ระดับที่  2  อาจถือไดว าเปนระดับตอเนื่องจากระดับ 
ที่ 1 จากที่ใชปจจัยในการประเมินสมรรถนะเพียงความสนใจ และ  
มีพฤติกรรมติดตามหาความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน”ซ่ึงแสดง
พฤติกรรมหรือลักษณะเชิงพฤติกรรมเทาที่ปรากฏโดยไมตองคํานึงดวย
ผลของการแสดงความสนใจหรือการหาความรูเหลานั้นมาสูระดับที่ 2 ที่
จะตองแสดงใหเห็นวาผูที่ผานการประเมินสมรรถนะในระดับที่ 1 มาแลว
นั้น เปนผูมีความรูในวิชาการและเทคโนโลยีใหมๆ ที่เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ราชการของตนดวย สวนการที่จะแสดงผลของการมี
ความรูที่ไดจากการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพจนเปน “รูปธรรม” 
อยางไรนั้น สวนราชการอาจจะกําหนดใหสอดคลองกับลักษณะของ   
การปฏิ บั ติหนาที่ ราชการได  เชน  กําหนดให เปนผู สอนงานแก
ผูใตบังคับบัญชา ใหอธิบายถึงองคความรูใหมๆ ที่ไดรับจากการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญเหลานั้น หรืออาจกําหนดวาตองเปนผูที่สามารถถายทอด
องคความรูได เปนตน 
  ความตางระหวางระดับที่ 1 กับระดับที่ 2 ในหัวขอที่วาดวย 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ก็คือ ในการประเมินสมรรถนะ 
ระดับที่ 1 ไมคํานึงถึง “ผล” ของการสั่งสมดังกลาว แตระดับที่ 2 จะใช 
“ผล” ของการสั่งสมที่ไดมานั้น เปนตัววัดหรือเปนตัวประเมินสมรรถนะ 
 

  ระดับที่ 3  เปนระดับที่สูงขึ้นไปกวาระดับที่ 2 อยางมี
นัยสําคัญ กลาวคือ ในระดับที่ 2 นั้นการประเมินสมรรถนะมุง “ผล”  
ของการสั่งสมความรูความเชี่ยวชาญในงานอาชีพของผูไดรับการประเมิน
เทานั้น คือ การมีความรู แตในระดับที่ 3 นี้ จะตองแสดงลักษณะเชิง
พฤติกรรมของตนไดวามีความสามารถที่จะนําความรู สรรพ
วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเรียนรูมาแลวจากการประเมินใน
ระดับที่ 2 นั้น มาปรับใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของตนไดดวย 
   

คูมือสมรรถนะหลัก
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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การยึดมัน่ในความถูกตองชอบธรรมและจรยิธรรม 

คําจํากัดความ 
  การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม คือ   
การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย
คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการเพื่อรักษา
ศักด์ิศรีแหงความเปนขาราชการ 

ความหมาย  
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม คือ  

การดํารงตนและการประพฤติปฏิบัติตนในวิถีแหงความดีงาม ความ
ถูกตอง ทั้งในกรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ เพื่อภาพลักษณ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง และเกียรติยศของความ
เปนขาราชการที่ดี 

ระดับสมรรถนะ 
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 

ไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 : มีความสุจริต 
• ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ ถูกตองตาม

กฎหมาย และวินัยขาราชการ 
• แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได 
• รักษาคําพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได 
• แสดงใหปรากฏถึงความมีจิตสาํนึกในความเปนขาราชการ 

 

 
 

 
 

  การประเมินสมรรถนะในระดับที่ 5 นี้ จึงมีสาระสําคัญอยู 
ในกระบวนการบริหารจัดการใหขาราชการในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
มีความรูความเชี่ยวชาญในงาน 
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การยึดมัน่ในความถูกตองชอบธรรมและจรยิธรรม 

คําจํากัดความ 
  การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม คือ   
การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย
คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการเพื่อรักษา
ศักด์ิศรีแหงความเปนขาราชการ 

ความหมาย  
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม คือ  

การดํารงตนและการประพฤติปฏิบัติตนในวิถีแหงความดีงาม ความ
ถูกตอง ทั้งในกรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ เพื่อภาพลักษณ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง และเกียรติยศของความ
เปนขาราชการที่ดี 

ระดับสมรรถนะ 
ระดับท่ี 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง 

ไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 : มีความสุจริต 
• ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ ถูกตองตาม

กฎหมาย และวินัยขาราชการ 
• แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต 

ระดับที ่2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได 
• รักษาคําพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได 
• แสดงใหปรากฏถึงความมีจิตสาํนึกในความเปนขาราชการ 

 

 
 

 
 

  การประเมินสมรรถนะในระดับที่ 5 นี้ จึงมีสาระสําคัญอยู 
ในกระบวนการบริหารจัดการใหขาราชการในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
มีความรูความเชี่ยวชาญในงาน 

คูมือสมรรถนะหลัก
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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อันมีความหมายวา “ความประพฤติชอบ” ซ่ึงเปนเรื่องที่ทางราชการ
อาจกําหนดตัวอยางของพฤติกรรมแหงความสุจริตใหชัดเจนและเปน 
“รูปธรรม” มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากคําวา “สุจริต” ดังกลาวอาจตีความ
ไดหลายแงมุมและหลายระดับ ซ่ึงอาจจะแตกตางกันในความหมายของ
สุจริต เชน การนําอุปกรณของทางราชการไปใชในเรื่องสวนตัว ใชซอง
จดหมายราชการในเรื่องสวนตัว หรือใชกระดาษของราชการไปทํา
รายงานสงอาจารย เปนตน กรณีเชนที่วานี้ ประเทศสิงคโปรถือวาเปน
เรื่องรายแรง ในขณะที่บางสวนราชการอาจจะเห็นวาเปนเรื่องเล็กนอย  
  อยางไรก็ตาม โดยความหมายของคําวา “สุจริต” ที่เปน
สําคัญในประเด็นที่ 1 นี้มีความหมายอันเรียบงาย กระชับ และลงตัว  
วาคือ “ความประพฤติชอบ” นั้น ควรเปนคําที่สามารถเขาใจกันได 
โดยมโนสํานึก และไมจําตองตีความแตอยางใด  
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับที่สูงขึ้นกวาระดับพื้นฐานที่เนนเฉพาะ 
“ความสุจริต” มาสูระดับที่ตองประพฤติตนใหมี “สัจจะ” เชื่อถือได  
ดวยการรักษาคําพูด ดวยการสรางความนาเชื่อถือใหปรากฏจนไดรับ
ความเขาใจวางใจจากสาธารณชน รวมทั้งการแสดงใหปรากฏถึงความมี 
“จิตสํานึก” ในความเปนขาราชการ  
 
  ระดับที่ 3  เปนการแสดงออกถึงการยึดมั่นในหลักการ   
การยึดมั่นในหลักการนั้น จะปรากฏออกมาในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
แตละเรื่อง การยึดมั่นในหลักการ คือ การถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบอยางเครงครัด ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได การยึดมั่นใน
หลักการอาจยืดหยุนตามดุลพินิจของผูปฏิบัติได หากการยืดหยุนนั้นอยู
ในกรอบกติกาของกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของ
ขาราชการ แตหากเปนการยืดหยุนหรือปฏิบัตินอกกรอบดังกลาว ก็ไม
อาจถือไดวาเปนการยึดมั่นในหลักการอยางแทจริง  

 
 

 
 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นใน
หลักการ 

• ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยา
ขาราชการไมเบ่ียงเบนดวยอคติหรือผลประโยชน กลารับผิด และ
รับผิดชอบ 

• เสียสละความสุขสวนตน เพื่อใหเกิดประโยชนแกทาง
ราชการ 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัดเพื่อ
ความถูกตอง 

• ยืนหยัดเพื่อความถูกตองโดยมุงพิทักษผลประโยชนของ
ทางราชการ แมตกอยูในสถานการณที่อาจยากลําบาก 

• กลาตัดสินใจปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความถูกตอง    
เปนธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจใหแกผูเสียประโยชน 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อ
ความยุติธรรม 

• ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติ
แมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การงาน 
หรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวิต 

 
คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  เปนระดับพื้นฐานซึ่งทุกคนควรจะตองมีอยูต้ังแต
กอนที่จะเขามาเปนขาราชการ อันเปนผลมาจากการเรียนรู การศึกษา  
การอบรม หรือการอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ที่จะมีสวนในการหลอหลอม 
ใหเกิดความรู สึกยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและมีจริยธรรม  
การประเมินสมรรถนะในระดับนี้จึงเนนเฉพาะในเรื่องที่เปนพื้นฐาน
สําหรับจะนําไปใชในทุกระดับตอไปได ซ่ึงไดแกการเนนความสุจริต 

 
 

 
 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นใน
หลักการ 

• ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยา
ขาราชการไมเบ่ียงเบนดวยอคติหรือผลประโยชน กลารับผิด และ
รับผิดชอบ 

• เสียสละความสุขสวนตน เพื่อใหเกิดประโยชนแกทาง
ราชการ 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัดเพื่อ
ความถูกตอง 

• ยืนหยัดเพื่อความถูกตองโดยมุงพิทักษผลประโยชนของ
ทางราชการ แมตกอยูในสถานการณที่อาจยากลําบาก 

• กลาตัดสินใจปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความถูกตอง    
เปนธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจใหแกผูเสียประโยชน 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อ
ความยุติธรรม 

• ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติ
แมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การงาน 
หรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวิต 

 
คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  เปนระดับพื้นฐานซึ่งทุกคนควรจะตองมีอยูต้ังแต
กอนที่จะเขามาเปนขาราชการ อันเปนผลมาจากการเรียนรู การศึกษา  
การอบรม หรือการอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ที่จะมีสวนในการหลอหลอม 
ใหเกิดความรู สึกยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและมีจริยธรรม  
การประเมินสมรรถนะในระดับนี้จึงเนนเฉพาะในเรื่องที่เปนพื้นฐาน
สําหรับจะนําไปใชในทุกระดับตอไปได ซ่ึงไดแกการเนนความสุจริต 
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อันมีความหมายวา “ความประพฤติชอบ” ซ่ึงเปนเรื่องที่ทางราชการ
อาจกําหนดตัวอยางของพฤติกรรมแหงความสุจริตใหชัดเจนและเปน 
“รูปธรรม” มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากคําวา “สุจริต” ดังกลาวอาจตีความ
ไดหลายแงมุมและหลายระดับ ซ่ึงอาจจะแตกตางกันในความหมายของ
สุจริต เชน การนําอุปกรณของทางราชการไปใชในเรื่องสวนตัว ใชซอง
จดหมายราชการในเรื่องสวนตัว หรือใชกระดาษของราชการไปทํา
รายงานสงอาจารย เปนตน กรณีเชนที่วานี้ ประเทศสิงคโปรถือวาเปน
เรื่องรายแรง ในขณะที่บางสวนราชการอาจจะเห็นวาเปนเรื่องเล็กนอย  
  อยางไรก็ตาม โดยความหมายของคําวา “สุจริต” ที่เปน
สําคัญในประเด็นที่ 1 นี้มีความหมายอันเรียบงาย กระชับ และลงตัว  
วาคือ “ความประพฤติชอบ” นั้น ควรเปนคําที่สามารถเขาใจกันได 
โดยมโนสํานึก และไมจําตองตีความแตอยางใด  
 
  ระดับที่ 2  เปนระดับที่สูงขึ้นกวาระดับพื้นฐานที่เนนเฉพาะ 
“ความสุจริต” มาสูระดับที่ตองประพฤติตนใหมี “สัจจะ” เชื่อถือได  
ดวยการรักษาคําพูด ดวยการสรางความนาเชื่อถือใหปรากฏจนไดรับ
ความเขาใจวางใจจากสาธารณชน รวมทั้งการแสดงใหปรากฏถึงความมี 
“จิตสํานึก” ในความเปนขาราชการ  
 
  ระดับที่ 3  เปนการแสดงออกถึงการยึดมั่นในหลักการ   
การยึดมั่นในหลักการนั้น จะปรากฏออกมาในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
แตละเรื่อง การยึดมั่นในหลักการ คือ การถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบอยางเครงครัด ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได การยึดมั่นใน
หลักการอาจยืดหยุนตามดุลพินิจของผูปฏิบัติได หากการยืดหยุนนั้นอยู
ในกรอบกติกาของกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของ
ขาราชการ แตหากเปนการยืดหยุนหรือปฏิบัตินอกกรอบดังกลาว ก็ไม
อาจถือไดวาเปนการยึดมั่นในหลักการอยางแทจริง  

 
 

 
 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นใน
หลักการ 

• ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยา
ขาราชการไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือผลประโยชน กลารับผิด และ
รับผิดชอบ 

• เสียสละความสุขสวนตน เพื่อใหเกิดประโยชนแกทาง
ราชการ 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัดเพื่อ
ความถูกตอง 

• ยืนหยัดเพื่อความถูกตองโดยมุงพิทักษผลประโยชนของ
ทางราชการ แมตกอยูในสถานการณที่อาจยากลําบาก 

• กลาตัดสินใจปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความถูกตอง    
เปนธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจใหแกผูเสียประโยชน 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อ
ความยุติธรรม 

• ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติ
แมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การงาน 
หรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวิต 

 
คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  เปนระดับพื้นฐานซึ่งทุกคนควรจะตองมีอยูต้ังแต
กอนที่จะเขามาเปนขาราชการ อันเปนผลมาจากการเรียนรู การศึกษา  
การอบรม หรือการอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ที่จะมีสวนในการหลอหลอม 
ใหเกิดความรู สึกยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและมีจริยธรรม  
การประเมินสมรรถนะในระดับนี้จึงเนนเฉพาะในเรื่องที่เปนพื้นฐาน
สําหรับจะนําไปใชในทุกระดับตอไปได ซ่ึงไดแกการเนนความสุจริต 

 
 

 
 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นใน
หลักการ 

• ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยา
ขาราชการไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือผลประโยชน กลารับผิด และ
รับผิดชอบ 

• เสียสละความสุขสวนตน เพื่อใหเกิดประโยชนแกทาง
ราชการ 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัดเพื่อ
ความถูกตอง 

• ยืนหยัดเพื่อความถูกตองโดยมุงพิทักษผลประโยชนของ
ทางราชการ แมตกอยูในสถานการณที่อาจยากลําบาก 

• กลาตัดสินใจปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความถูกตอง    
เปนธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจใหแกผูเสียประโยชน 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อ
ความยุติธรรม 

• ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติ
แมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การงาน 
หรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวิต 

 
คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
  ระดับที่ 1  เปนระดับพื้นฐานซึ่งทุกคนควรจะตองมีอยูต้ังแต
กอนที่จะเขามาเปนขาราชการ อันเปนผลมาจากการเรียนรู การศึกษา  
การอบรม หรือการอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ที่จะมีสวนในการหลอหลอม 
ใหเกิดความรู สึกยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและมีจริยธรรม  
การประเมินสมรรถนะในระดับนี้จึงเนนเฉพาะในเรื่องที่เปนพื้นฐาน
สําหรับจะนําไปใชในทุกระดับตอไปได ซ่ึงไดแกการเนนความสุจริต 

คูมือสมรรถนะหลัก
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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  ระดับที่ 5  เปนระดับที่สูงสุด และเปนระดับที่ผูปฏิบัติ
หนาที่ราชการจะตองสามารถรับกับทุกสถานการณอันไมชอบ 
ไมควรหรือไมเปนไปตามกฎหมายบานเมืองได ทั้งนี้ เนื่องจาก 
ผูที่จะไดรับการประเมินในระดับนี้ จะตองเปนขาราชการซึ่งสามารถใช 
“อํานาจรัฐ” เพื่อใหเกิดประโยชนทั้งทางตรงและทางออมแกผูขอรับ
บริการได สถานภาพของผูดํารงตําแหนงระดับนี้จึงมีความเปราะบางและ
ออนไหวมาก และไมใชเรื่องงายที่จะยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม     
ในตัวบทกฎหมายในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพของตนได หากมิไดยึดมั่น
ในกฎหมายหรืออุดมการณแหงตน หรือไมมีความกลาหาญที่จะอุทิศตน
เพื่อพิทักษความถูกตองไว เพราะแรงกระทบที่จะบังเกิดขึ้นจะมี      
ความรุนแรง เชน การโยกยายตําแหนงหนาที่การงาน การกลั่นแกลง
ในทางราชการ หรือการขมขูในรูปแบบตางๆ ที่เปนภัยตอชีวิต เปนตน 
แตผูที่จะไดรับการประเมินสมรรถนะในระดับนี้ ก็จะตองแสดงใหเห็น
ประจักษวาพรอมที่จะอุทิศตนเพื่อพิทักษความถูกตองและความยุติธรรมไว 
 

 
 

 
 

  การยึดมั่นในหลักการนี้ อาจทําใหขาราชการผูปฏิบัติ     
ตองไดรับ “ผลกระทบ” จากอํานาจบังคับบัญชาหรืออํานาจอื่นได
ตลอดเวลา ดังนั้น ผูที่จะไดรับการประเมินสมรรถนะวาอยูในระดับที่ 3 
คือการยึดมั่นในหลักการจึงตองมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นประจักษไดวา
สามารถยึดมั่นในหลักการอยูไดในทุกสถานการณท่ีกดดันหรือ      
บีบบังคับเพียงใดก็ตาม  
 
  ระดับที่ 4  เปนระดับที่ลึกมากยิ่งกวาระดับที่ 3 ที่ตอง     
ยึดมั่นในหลักการ โดยในระดับที่ 4 นี้ จะมุงเนนในการยืนหยัดในสิ่งที่
ถูกตอง ซ่ึงอาจอธิบายความตางใหเขาใจไดวา การยึดมั่นในหลักการน้ัน
คือการดํารงสถานะของตนอยูดวยความสุจริต มีสัจจะ และเคารพ           
ยึดมั่นอยูในหลักการตามกรอบของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือ
จรรยาบรรณของขาราชการ ซ่ึงอาจจะมีลักษณะเปนการดํารงตนอยูใน
ฐานที่มั่น โดยไมโอนออนผอนตามอํานาจใดๆ ที่จะสั่งการใหประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ไมชอบไมควร หรือไมชอบดวยกฎหมาย แตการ “ยืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกตอง” ในระดับที่ 4 นี้ คือ การลุกขึ้นตอสูหรือตอตานกับ 
ความไมชอบไมควรทั้งปวงดวย มิใชต้ังรับอยูในฐานที่มั่นเทานั้น  
  ตัวอยางที่แสดงในระดับที่ 4 วาดวยการยืนหยัดในสิ่งที่ 
ถูกตองนี้ ไดแก การกลาหาญที่จะยืนหยัดโดยมุงพิทักษผลประโยชน
ของทางราชการไมวาจะอยูในสถานการณใดก็ตาม และการกลา
ตัดสินใจปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความถูกตองเปนธรรม ไมวาการกลา
ตัดสินใจนั้นจะกระทบหรือสรางความไมพอใจใหแกผูเสียประโยชน  
ซ่ึงอาจจะมีอํานาจหรืออิทธิพลเพียงใดก็ตาม ซ่ึงเปนตัวอยางที่ชัดเจนและ
ไมตองการคําอธิบายเพิ่มเติมใดๆ เลย  
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  ระดับที่ 5  เปนระดับที่สูงสุด และเปนระดับท่ีผูปฏิบัติ
หนาที่ราชการจะตองสามารถรับกับทุกสถานการณอันไมชอบ 
ไมควรหรือไมเปนไปตามกฎหมายบานเมืองได ทั้งนี้ เนื่องจาก 
ผูที่จะไดรับการประเมินในระดับนี้ จะตองเปนขาราชการซึ่งสามารถใช 
“อํานาจรัฐ” เพื่อใหเกิดประโยชนทั้งทางตรงและทางออมแกผูขอรับ
บริการได สถานภาพของผูดํารงตําแหนงระดับนี้จึงมีความเปราะบางและ
ออนไหวมาก และไมใชเรื่องงายที่จะยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม     
ในตัวบทกฎหมายในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพของตนได หากมิไดยึดมั่น
ในกฎหมายหรืออุดมการณแหงตน หรือไมมีความกลาหาญที่จะอุทิศตน
เพื่อพิทักษความถูกตองไว เพราะแรงกระทบที่จะบังเกิดขึ้นจะมี      
ความรุนแรง เชน การโยกยายตําแหนงหนาที่การงาน การกลั่นแกลง
ในทางราชการ หรือการขมขูในรูปแบบตางๆ ที่เปนภัยตอชีวิต เปนตน 
แตผูที่จะไดรับการประเมินสมรรถนะในระดับนี้ ก็จะตองแสดงใหเห็น
ประจักษวาพรอมที่จะอุทิศตนเพื่อพิทักษความถูกตองและความยุติธรรมไว 
 

 
 

 
 

  การยึดมั่นในหลักการนี้ อาจทําใหขาราชการผูปฏิบัติ     
ตองไดรับ “ผลกระทบ” จากอํานาจบังคับบัญชาหรืออํานาจอื่นได
ตลอดเวลา ดังนั้น ผูที่จะไดรับการประเมินสมรรถนะวาอยูในระดับที่ 3 
คือการยึดมั่นในหลักการจึงตองมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นประจักษไดวา
สามารถยึดมั่นในหลักการอยูไดในทุกสถานการณท่ีกดดันหรือ      
บีบบังคับเพียงใดก็ตาม  
 
  ระดับที่ 4  เปนระดับที่ลึกมากยิ่งกวาระดับที่ 3 ที่ตอง     
ยึดมั่นในหลักการ โดยในระดับที่ 4 นี้ จะมุงเนนในการยืนหยัดในสิ่งท่ี
ถูกตอง ซ่ึงอาจอธิบายความตางใหเขาใจไดวา การยึดมั่นในหลักการนั้น
คือการดํารงสถานะของตนอยูดวยความสุจริต มีสัจจะ และเคารพ           
ยึดมั่นอยูในหลักการตามกรอบของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือ
จรรยาบรรณของขาราชการ ซ่ึงอาจจะมีลักษณะเปนการดํารงตนอยูใน
ฐานที่มั่น โดยไมโอนออนผอนตามอํานาจใดๆ ที่จะสั่งการใหประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ไมชอบไมควร หรือไมชอบดวยกฎหมาย แตการ “ยืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกตอง” ในระดับที่ 4 นี้ คือ การลุกขึ้นตอสูหรือตอตานกับ 
ความไมชอบไมควรทั้งปวงดวย มิใชต้ังรับอยูในฐานที่มั่นเทานั้น  
  ตัวอยางที่แสดงในระดับที่ 4 วาดวยการยืนหยัดในสิ่งที่ 
ถูกตองนี้ ไดแก การกลาหาญที่จะยืนหยัดโดยมุงพิทักษผลประโยชน
ของทางราชการไมวาจะอยูในสถานการณใดก็ตาม และการกลา
ตัดสินใจปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความถูกตองเปนธรรม ไมวาการกลา
ตัดสินใจนั้นจะกระทบหรือสรางความไมพอใจใหแกผูเสียประโยชน  
ซ่ึงอาจจะมีอํานาจหรืออิทธิพลเพียงใดก็ตาม ซ่ึงเปนตัวอยางที่ชัดเจนและ
ไมตองการคําอธิบายเพิ่มเติมใดๆ เลย  
 
 

คูมือสมรรถนะหลัก
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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• ใหความรวมมือกับผูอ่ืนในทีมดวยดี 
• กลาวถึง เพื่อนรวมงานในเชิงสรางสรรคและแสดง      

ความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนรวมทีมทั้งตอหนาและลับหลัง 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสาน
ความรวมมือของสมาชิกในทีม 

• รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจาก
ผูอ่ืน 

• ตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกันในทีมจากความคิดเห็น
ของเพื่อนรวมทีม 

• ประสานและส ง เสริมสัมพันธภาพอันดี ในทีมเพื่ อ
สนับสนุนการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุน 
ชวยเหลือเพื่อนรวมทีม เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ 

• ยกยอง และใหกําลังใจเพื่อนรวมทีมอยางจริงใจ 
• ใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกเพื่อนรวมทมี แมไมมีการรองขอ 
• รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนรวมทีม เพื่อชวยเหลือกันใน

วาระตางๆ ใหงานสําเร็จ 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถนํา
ทีมใหปฏิบัติภารกิจใหไดผลสําเร็จ 

• เสริมสรางความสามัคคีในทีม โดยไมคํานึงความชอบ
หรือไมชอบสวนตน 

• คลี่คลาย หรือแกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในทีม 
• ประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติ

ภารกิจของสวนราชการใหบรรลุผล 
 

 
 

 
 

การทํางานเปนทีม 
คําจํากัดความ  

การทํางานเปนทีม คือ ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืน 
เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงาน หรือสวนราชการ โดยผูปฏิบัติมีฐานะ
เปนสมาชิก ไมจําเปนตองมีฐานะหัวหนาทีม รวมทั้งความสามารถในการ
สรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

ความหมาย 
  การทํางานเปนทีม หมายถึง ความตั้งใจและความพรอม 
ที่จะทํางานรวมกับผู อ่ืน หรือเปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงาน หรือ 
สวนราชการ โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิก ไมจําเปนที่จะตองอยูใน
ฐานะหรือตําแหนงหัวหนาทีมแตเพียงตําแหนงเดียว ความเปนสมาชิก 
ในทีมดังกลาว หมายความ รวมถึงความสามารถในการสรางและรักษา
สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีมดวย  
 
ระดับสมรรถนะ 

ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานน้ี หรือแสดงอยาง  
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : ทําหนาท่ีของตนในทีมใหสําเร็จ 
•  สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในสวนที่ตน

ไดรับมอบหมาย 
•  รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงาน

ของตนในทีม 
•  ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานของทีม 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใหความรวมมือ
ในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน 

•  สรางสัมพันธ เขากับผูอ่ืนในกลุมไดดี 
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• ใหความรวมมือกับผูอ่ืนในทีมดวยดี 
• กลาวถึง เพื่อนรวมงานในเชิงสรางสรรคและแสดง      

ความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนรวมทีมทั้งตอหนาและลับหลัง 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสาน
ความรวมมือของสมาชิกในทีม 

• รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจาก
ผูอ่ืน 

• ตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกันในทีมจากความคิดเห็น
ของเพื่อนรวมทีม 

• ประสานและส ง เสริมสัมพันธภาพอันดีในทีมเพื่ อ
สนับสนุนการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุน 
ชวยเหลือเพื่อนรวมทีม เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ 

• ยกยอง และใหกําลังใจเพื่อนรวมทีมอยางจริงใจ 
• ใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกเพื่อนรวมทมี แมไมมีการรองขอ 
• รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนรวมทีม เพื่อชวยเหลือกันใน

วาระตางๆ ใหงานสําเร็จ 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถนํา
ทีมใหปฏิบัติภารกิจใหไดผลสําเร็จ 

• เสริมสรางความสามัคคีในทีม โดยไมคํานึงความชอบ
หรือไมชอบสวนตน 

• คลี่คลาย หรือแกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในทีม 
• ประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติ

ภารกิจของสวนราชการใหบรรลุผล 
 

 
 

 
 

การทํางานเปนทีม 
คําจํากัดความ  

การทํางานเปนทีม คือ ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืน 
เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงาน หรือสวนราชการ โดยผูปฏิบัติมีฐานะ
เปนสมาชิก ไมจําเปนตองมีฐานะหัวหนาทีม รวมทั้งความสามารถในการ
สรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

ความหมาย 
  การทํางานเปนทีม หมายถึง ความตั้งใจและความพรอม 
ที่จะทํางานรวมกับผู อ่ืน หรือเปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงาน หรือ 
สวนราชการ โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิก ไมจําเปนที่จะตองอยูใน
ฐานะหรือตําแหนงหัวหนาทีมแตเพียงตําแหนงเดียว ความเปนสมาชิก 
ในทีมดังกลาว หมายความ รวมถึงความสามารถในการสรางและรักษา
สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีมดวย  
 
ระดับสมรรถนะ 

ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยาง  
ไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 : ทําหนาท่ีของตนในทีมใหสําเร็จ 
•  สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในสวนที่ตน

ไดรับมอบหมาย 
•  รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงาน

ของตนในทีม 
•  ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานของทีม 

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใหความรวมมือ
ในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน 

•  สรางสัมพันธ เขากับผูอ่ืนในกลุมไดดี 

คูมือสมรรถนะหลัก
โครงการศึกษาขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อรองรับการกําหนดตําแหนงในสวนราชการ
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ตางๆ รวมถึงการแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนรวมทีม ดวย
ความจริงใจ 
  ความตางระหวางระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 2 จึงเปนการเพิ่ม
หรือขยายขอบเขตของการทํางานเปนทีม จากระดับพื้นฐานที่ตอง
รับผิดชอบงานในหนาที่ราชการของตนเองเพื่อจะนําไปสูผลสําเร็จของทีม 
มาเปนการสรางความสัมพันธและใหความรวมมือกับคนในทีม ซ่ึงเปน
การแสดงความมีสวนรวมในทีมมากขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน  
 
  ระดับที่ 3  จะแสดงถึงสมรรถนะหรือภาระหนาที่ที่เพิ่มขึ้น
จากระดับที่ 2 อยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ จากการสรางความสัมพันธและ
ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมทีมมาเปนระดับของการทําหนาที่เปน 
ผูประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือระดับที่ 3 นี้
อาจเปนการเริ่มตนของการทํางานผานผูอ่ืน หรือการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
มิใชเปนการทํางานเปนทีมดวยกันเทานั้น 
  ภาระหนาที่ของการประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม 
เชน การวางแผนรวมกัน การมีสวนในการตัดสินใจ การรับฟงความคิดเห็น  
ของสมาชิกในทีม ความตั้งใจหรือเต็มใจที่จะเรียนรูจากผูอ่ืน แมวาผูอ่ืนจะ
เปนผูใตบังคับบัญชาก็ตาม รวมทั้งการประสานความรวมมือ ความเขาใจ
และประสานสัมพันธของสมาชิกในทีมดวย เปนตน 
 
  ระดับที่ 4  เปนระดับที่มีบทบาทภาระหนาที่และความรับผิดชอบ
ตอทีมเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน กลาวคือ จะตองทําหนาที่สงเสริม 
สนับสนุน ชวยเหลือสมาชิกในทีม เพื่อใหงานของทีมประสบ
ความสําเร็จไมวาจะมีการรองขอจากสมาชิกในทีมเพียงใดหรือไมก็ตาม 
การประเมินสมรรถนะของการทํางานเปนทีมในระดับนี้ หมายรวมถึง 
การยกยอง ใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือเกื้อกูล และยังหมายความถึง 
ความพยายามที่จะรักษาความสัมพันธที่ดีของสมาชิกในทีมใหดํารงอยูใน

 
 

 
 

คําอธิบายระดับสมรรถนะ 
ระดับที่ 1  เปนระดับพื้นฐานของการทํางานเปนทีมใน

ฐานะผูรวมทีม ซ่ึงจะตองไดรับการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใน 
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ตางๆ รวมถึงการแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนรวมทีม ดวย
ความจริงใจ 
  ความตางระหวางระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 2 จึงเปนการเพิ่ม
หรือขยายขอบเขตของการทํางานเปนทีม จากระดับพื้นฐานที่ตอง
รับผิดชอบงานในหนาที่ราชการของตนเองเพื่อจะนําไปสูผลสําเร็จของทีม 
มาเปนการสรางความสัมพันธและใหความรวมมือกับคนในทีม ซ่ึงเปน
การแสดงความมีสวนรวมในทีมมากขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน  
 
  ระดับที่ 3  จะแสดงถึงสมรรถนะหรือภาระหนาที่ที่เพิ่มขึ้น
จากระดับที่ 2 อยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ จากการสรางความสัมพันธและ
ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมทีมมาเปนระดับของการทําหนาที่เปน 
ผูประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือระดับที่ 3 นี้
อาจเปนการเริ่มตนของการทํางานผานผูอ่ืน หรือการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
มิใชเปนการทํางานเปนทีมดวยกันเทานั้น 
  ภาระหนาที่ของการประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม 
เชน การวางแผนรวมกัน การมีสวนในการตัดสินใจ การรับฟงความคิดเห็น  
ของสมาชิกในทีม ความตั้งใจหรือเต็มใจที่จะเรียนรูจากผูอ่ืน แมวาผูอ่ืนจะ
เปนผูใตบังคับบัญชาก็ตาม รวมทั้งการประสานความรวมมือ ความเขาใจ
และประสานสัมพันธของสมาชิกในทีมดวย เปนตน 
 
  ระดับที่ 4  เปนระดับที่มีบทบาทภาระหนาที่และความรับผิดชอบ
ตอทีมเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน กลาวคือ จะตองทําหนาที่สงเสริม 
สนับสนุน ชวยเหลือสมาชิกในทีม เพื่อใหงานของทีมประสบ
ความสําเร็จไมวาจะมีการรองขอจากสมาชิกในทีมเพียงใดหรือไมก็ตาม 
การประเมินสมรรถนะของการทํางานเปนทีมในระดับนี้ หมายรวมถึง 
การยกยอง ใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือเกื้อกูล และยังหมายความถึง 
ความพยายามที่จะรักษาความสัมพันธที่ดีของสมาชิกในทีมใหดํารงอยูใน
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บทสรุป 
 

สมรรถนะ อาจถือไดวาเปนเรื่องใหมในการบริหารทรัพยากร
บุคคลในราชการพลเรือน ดังนั้นการทําความเขาใจจึงเปนหัวใจสําหรับ
การนําไปใช  

 
ในราชการพลเรือนใชคําจํากัดความสมรรถนะวาหมายถึง 

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ความสามารถ ทักษะ
และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ทําใหบุคคลสรางผลงานไดโดดเดนในองคกร 
คูมือฉบับนี้เปนการอธิบายรายละเอียดในการในพิจารณาสมรรถนะ 
แตละรายการตามคําจํากัดความที่กําหนดขึ้น 

 
นอกจากนี้แลว คูมือนี้ยังนําเสนอคําอธิบายหรือจุดเนนของแตละ

ระดับ เพื่อชวยทําใหผูอานเขาใจระดับของสมรรถนะตางๆ ไดดียิ่งขึ้น 
และสงผลใหการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนแบบ        
อิงสมรรถนะนี้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอระบบราชการ          
พลเรือนตอไป 

 
 
 

 
 

 
 

ภาวะราบรื่น โดยใหเครดิตแกสมาชิกในทีมที่มีสวนรวมในการทําใหเกิด
ความสําเร็จขึ้นในทีม  
  อาจกลาวโดยสรุปไดวา ภาระหนาที่ที่สมาชิกมีตอทีมนั้น  
จะเพิ่มมากขึ้นตามระดับของสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นอยางเปนธรรมชาติ 
สมาชิกผูใดมีสวนรวมหรือมีบทบาทในการทํางานในทีมมาก สมรรถนะ 
ที่จะผานการประเมินก็จะสูงขึ้นดวย  
 
  ระดับที่ 5  เปนระดับสูงสุดที่แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของ
การทํางานเปนทีมในลักษณะที่เปนผูนําท่ีเปนทางการและผูนําที่ไมเปน
ทางการ หรือเปนหัวหนาทีม มีหนาที่บริหารทีมหรือนําทีมไปสู
ความสําเร็จ (หรือความลมเหลว) ได การสรางขวัญ กําลังใจ ความสามัคคี 
หรือการปลุกเราใหสมาชิกในทีมแสดงออกถึงความเปนหนึ่งเดียว หรือ
แสดงออกถึงสมรรถนะที่แตละคนมีอยู คือความสําเร็จของหัวหนาทีม    
ที่สงผลโดยตรงถึงผลสําเร็จของทีมดวยอยางกลมกลืน รวมทั้งการทําหนาที่ 
เปนผูคลี่คลายหรือแกไขปญหาขอขัดแยง ซ่ึงมักจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ของการทํางานเปนทีม  
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