สมรรถนะที่จําเปน 5 ประการ แบงออกเปน
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. จริยธรรม
5. ความรวมแรงรวมใจ
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุงมั่นจะปฏิบัติราชการใหดี หรือใหเกิน มาตรฐานที่มีอยูโดย
มาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดขึ้น
อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทาย
ชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน แบงระดับไดดังนี้
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1 : แสดงความมุงมั่นและกระตือรือรนที่จะปฏิบัติราชการใหดี
พยายามปฏิบัติราชการตามหนาที่ใหดี และถูกตองมีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร และตรงตอ
เวลา มีความรับผิดชอบในงานที่รับผิดชอบ และสามารถสงงานไดตามกําหนดเวลาอยางถูกตองแสดงออกวา
ตองการปฏิบัติงานใหไดดีขึ้น หรือแสดงความคิดเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อประสบพบเห็นเหตุที่กอใหเกิด
การสูญเปลา หรือ หยอนประสิทธิภาพในงาน
ระดับที่ 2 : สามารถกําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการปฏิบัติงานของตนเพื่อใหไดผล สัมฤทธิ์ที่ดีเยี่ยม
หมั่นติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานของตนโดยใชเกณฑที่ตนกําหนดขึ้นเองโดยไมไดถูกผูอื่น
บังคับกําหนดเปาหมายหรือขั้นตอนในการทํางานของตนใหสามารถบรรลุเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนด
หรือเปาหมายของหนวยงาน/กรม/กองที่รับผิดชอบมีความละเอียดรอบคอบเอาใจใสตรวจตราความถูกตอง
ของงานหรือขอมูลที่รับผิดชอบเพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ
ระดับที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพขึ้น
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง ซึ่งอาจรวมถึงการทํางานไดดีขึ้น เร็วขึ้น มีประ สิทธิภาพมากขึ้น
หรือการเพิ่มคุณภาพของงานที่ทําเสนอ หรือทดลองวิธีการ หรือขั้นตอนทํางานแบบใหมที่แนนอนเที่ยงตรงกวา
หรือมีประสิทธิภาพมากกวา เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนด หรือเปาหมายของหนวยงาน/กรม/
กองที่รับผิดชอบพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนระบบหรือวิธีการทํางานของหนวยงานเพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ทดี่ ี และมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
ระดับที่ 4 : กําหนดแผนและปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ทาทาย
กําหนดเปาหมายที่ทาทายและเปนไปไดยากเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ใหมใหดีกวา เดิมอยางเห็นได
ชัด ลงมือกระทําการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการ ปฏิบัติราชการเพื่อใหบรรลุมาตรฐานหรือผลสัมฤทธิ์ที่โดเดน
และแตกตางไมเคยมีใครกระทําไดมากอน

ระดับที่ 5 : มีการคํานวณผลไดผลเสียโดยชัดเจน
ตัดสินใจ แยกแยะระดับความสําคัญของงานตางๆ ในหนาที่ โดยคิดคํานวณผลไดผลเสียที่จะ
เกิดขึ้นอยางชัดเจน(เชน กลาวถึงการพิจารณาเปรียบเทียบประโยชนที่ขาราชการหรือประชาชนจะไดรับ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตนทุนหรือรายจายที่รัฐตองเสียไป)
บริหารจัดการและทุมเทเวลาและทรัพยากรเพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจขอหนวยงานตามที่คาดการณไว
(2) การบริการที่ดี หมายถึง สมรรถนะที่เนนความตั้งใจ และความพยายามของขาราชการในการ
ใหบริการเพื่อสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนของหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวของ แบงระดับ
ดังนี้
ระดับ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับ 1 : ใหบริการที่เปนมิตร
ใหคําแนะนําและคอยติดตามเรื่องใหเมื่อผูรับบริการมีคําถาม ขอเรียกรอง หรือขอ รองเรียนตางๆ
ที่เกี่ยวกับภารกิจของหนวยงานใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี และสรางความประทับใจแกผูรับบริการ
ระดับที่ 2 : สื่อสารขอมูลไดชัดเจน
สื่อสารขอมูล ขาวสาร ความรูของการบริการที่ชัดเจนกับผูรับบริการไดตลอดการใหบริการ
แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานตางๆ ที่ใหบริการอยูประสานงาน
ภายในหนวยงานและกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการที่ตอเนื่องและรวดเร็ว
ระดับที่ 3 : เต็มใจชวยเหลือ
รับเปนธุระ แกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแกผูรับบริการอยางรวดเร็ว เต็มใจ ไม
บายเบี่ยง ไมแกตัว หรือปดภาระคอยดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของใดๆ ที่เกิดขึ้น
(ถามี) ไปพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น
ระดับที่ 4 : เอื้อเฟอแสดงน้ําใจ
อุทิศเวลาใหแกผูรับบริการ โดยเฉพาะเมื่อผูรับบริการประสบความยากลําบาก เชน ใหเวลาและ
ความพยายามพิเศษในการใหบริการเพื่อชวยผูรับบริการแกปญหาคอยใหขอมูล ขาวสาร ความรูที่เกี่ยวของกับ
งานที่กําลังใหบริการอยู ซึ่งเปนประโยชนแกผูรับบริการ แมวาผูรับบริการจะไมไดถามถึงหรือไมทราบมากอน
ใหบริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไป
ระดับที่ 5 : เขาใจความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ
เขาใจความจําเปนหรือความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ และ/หรือใชเวลาแสวงหาขอมูลและ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับความจําเปน หรือ ความตองการที่แทจริงของผูรับบริการใหคําแนะนําที่เปนประโยชน
แกผูรับบริการ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ

ระดับที่ 6 : รวมวางแผนเปนที่ปรึกษาที่รับบริการวางใจ
เล็งเห็นผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูร ับบริการในระยะยาว และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือ
ขั้นตอนการใหบริการเพื่อใหผูรับบริการไดประโยชนสูงสุดปฏิบัติตนเปนที่ปรึกษาที่ผุรับบริการไววางใจ
ตลอดจนมีสวนชวยในการตัดสินใจของผูรับบริการสามารถใหความเห็นสวนตัวที่อาจแตกตางไปจากวิธีการ
หรือขั้นตอนที่ผูรับบริการตองการ เพื่อใหสอดคลองกับความจําเปน ปญหา โอกาส ฯลฯ เพื่อเปนประโยชน
อยางแทจริง หรือในระยะยาวแกผูรับบริการ
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความขวนขวาย สนใจใฝรูเพื่อสั่งสมพัฒนา
ศักยภาพ ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติงานราชการ ดวยการศึกษา คนควาหาความรูพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง อีกทั้งรูจักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆเขากับการ
ปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ แบงระดับดังนี้
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1 : มีความสนใจใฝรูในสาขาอาชีพของตน
กระตือรือรนในการศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆในสาขาอาชีพของตน
หมั่นทดลองวิธีการทํางานแบบใหมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความรูความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้น
ติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติราชการ
ระดับที่ 3 : นําความรูวิทยากร หรือเทคโนโลยีใหมๆ ที่ไดศึกษามาปรับใชกับการทํางาน
เขาใจประเด็นหลักๆนัยสําคัญ และผลกระทบของวิทยาการตางๆอยางลึกซึง้ สามารถนําวิชาการ
ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได สั่งสมความรูใหมๆ อยูเสมอ และเล็งเห็น
ประโยชน ความสําคัญขององคความรูเทคโนโลยีใหมๆที่จะสงผลกระทบตองานของตนในอนาคต
ระดับที่ 4 : รักษาและประยุกตความรูความเชี่ยวชาญทั้งเชิงลึกและเชิงกวางอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
มีความรูความเชี่ยวชาญแบบสหวิทยาการ และสามารถนําความรูไปปรับใชใหปฏิบัติไดจริง
สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศน เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคตขวนขวายหา
ความรูที่เกี่ยวของกับงานทั้งเชิงลึกและเชิงกวางอยางตอเนื่อง
ระดับที่ 5 : สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรุเพื่อการพัฒนาในองคกร
สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองคกรดวยการจัดสรรทรัพยากร
เครื่องมือ อุปกรณ ที่เอื้อตอการพัฒนาใหการสนับสนุน ชมเชย เมื่อมีผูแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะพัฒนา
ความเชี่ยวชาญในงานมีวิสัยทัศนในการเล็งเห็นประโยชนของเทคโนโลยี องคความรู หรือ วิทยากรใหมๆ ตอ
การปฏิบัติงานในอนาคต และสนับสนุนสงเสริมใหมีการนํามาประยุกตใชในหนวยงานอยางตอเนื่อง
(4) จริยธรรม หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมาย
และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุงประโยชนของประเทศชาติมากกวา

ประโยชนสวนตน ทั้งนี้ เพื่อธํารงรักษาศักดิ์ศรีแหงอาชีพขาราชการ อีกทั้งเพื่อเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุน
ผลักดันใหภารกิจหลักภาครัฐบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว แบงระดับดังนี้
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1 : ซื่อสัตยสุจริต
ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต ถูกตองทั้งตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและระเบียบ
วินัยแสดงความคิดเห็นของตนตามหลักวิชาชีพอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา
ระดับที่ 2 : มีสัจจะเชื่อถือได
รักษาวาจา มีสัจจะเชื่อถือได พูดอยางไรทําอยางนั้น ไมบิดเบียนอางขอยกเวนใหตนเองมีจิตสํานึก
และความภาคภูมิใจในความเปนขาราชการ อุทิศแรงกายแรงใจผลักดันใหภารกิจหลักของตนและหนวยงาน
บรรลุผลเพื่อสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาประเทศชาติและสังคมไทย
ระดับที่ 3 : มั่นในหลักการ
ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือผลประโยชนสวนตน
เสียสละความสุขสบาย ตลอดจนความพึงพอใจสวนตนหรือของครอบครัว โดยมุงใหภารกิจในหนาที่สัมฤทธิ์ผล
เปนสําคัญ
ระดับที่ 4 : ธํารงความถูกตอง
ธํารงความถูกตอง ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติแมในสถานการณที่
อาจสรางความลําบากใจใหตัดสินใจในหนาที่ ปฏิบัติราชการดวยความถูกตอง โปรงใส เปนธรรมแมผลการ
ปฏิบัติอาจสรางศัตรูหรือกอความไมพึงพอใจใหแกผูที่เกี่ยวของหรือเสียประโยชน
ระดับที่ 5 : อุทิศตนเพื่อผดุงความยุติธรรม
ธํารงความถูกตอง ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติแมในสถานการณที่
อาจเสี่ยงตอความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การงานหรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวิต
(5) ความรวมแรงรวมใจ หมายถึง สมรรถนะที่เนนที่ 1) ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่น เปน
สวนหนึ่งในทีมงาน หนวยงาน หรือองคกร โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีมมิใชในหัวหนาทีม และ 2)
ความสามารถในการสราง และดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม แบงระดับ ดังนี้
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1 : ปฏิบัติหนาที่ในสวนของตนใหสําเร็จลุลวง
ทํางานในสวนที่ตนไดรับมอบหมายไดสําเร็จ สนับสนุนการตัดสินใจในกลุมรายงานใหสมาชิกทราบความ
คืบหนาของการดําเนินงานในกลุม หรือขอมูลอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการทํางานอยางตอเนื่อง

ระดับที่ 2 : ผูกมิตรและรวมมือ
สรางสัมพันธเขากับผูอนื่ ในกลุมไดดีเอื้อเฟอเผื่อแผใหความรวมมือกับผูอื่นในทีมดวยดีกลาวถึงเพื่อรวมงานใน
เชิงสรางสรรค
ระดับที่ 3 : รับฟงความคิดเห็นและประสานสัมพันธ
รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในทีม เต็มใจเรียนรูจากผูอื่น รวมถึงผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน
ประมวลความคิดเห็นตางๆ มาใชประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกันในทีม ประสานและสงเสริม
สัมพันธภาพอันดีในทีมเพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ระดับที่ 4 : ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
กลาวชื่นชมใหกําลังใจเพื่อนรวมงานไดอยางจริงใจ แสดงน้ําใจในเหตุวิกฤติใหความชวยเหลือแกเพื่อนรวมงาน
ที่มีเหตุจําเปนโดยไมตองใหรองขอรักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนรวมงานเพื่อชวยเหลือกันในวาระตางๆ ใหงาน
สําเร็จลุลวงเปนประโยชนตอสวนรวม
ระดับที่ 5 : รวมพลัง สรางความสามัคคีในทีม
สงเสริมความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในทีม โดยไมคํานึงถึงความชอบหรือไมชอบสวนตน
ชวยประสานรอยราว หรือคลี่คลายแกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในทีมประสานสัมพันธ สงเสริมขวัญกําลังใจของทีม
เพื่อรวมพลังกันในการปฏิบัติภารกิจใหญนอยตางๆ ใหบรรลุผล

