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1) การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์
(Achievement
MotivationACH)
คาจากัดความ:
ความมุ่งมั่นจะ
ปฎิบัติหน้าที่
ราชการให้ดีหรือ
ให้เกินมาตรฐานที่
มีอยู่ โดย
มาตรฐานนี้
อาจเป็นผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่าน
มาของตนเอง หรือ
เกณฑ์วัด
ผลสัมฤทธิ์
ที่ส่วนราชการ
กาหนดขึ้น
อีกทัง้ ยัง
หมายรวมถึง
การสร้างสรรค์
พัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการ
ปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายที่ยาก
และท้าทายชนิดที่
อาจไม่เคยมีผู้ใด
สามารถกระทา
ได้มาก่อน

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่
ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : แสดงความพยายามในการปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการให้ดี
 พยายามทางานในหน้าทีใ่ ห้ถกู ต้อง
 พยายามปฎิบัตงิ านให้เสร็จตาม กาหนดเวลา
 มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทางาน
 แสดงออกว่าต้องการทางานให้ได้ดีขึ้น
 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมือ่ เห็น
ความสูญเปล่าหรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสามารถ
ทางานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้
 กาหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการทางาน เพื่อให้
ได้ผลงานที่ดี
 ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับ
เกณฑ์มาตรฐาน
 ทางานได้ตามเป้าหมายที่ผบู้ ังคับบัญชากาหนด
หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตรา ความ
ถูกต้อง เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถ
ปรับปรุงวิธกี ารทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น
 ปรับปรุงวิธีการที่ทาให้ทางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น
มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทาให้
ผู้รับบริการพึงพอใจมากขึ้น
 เสนอหรือทดลองวิธีการทางานแบบใหม่ที่คาดว่า
จะทาให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสามารถ
กาหนดเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนางาน เพื่อให้ได้ผลงาน
ที่โดดเด่น หรือแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
 กาหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพื่อให้
ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด
 พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทางานเพื่อให้ได้ผลงาน
ที่โดดเด่น หรือ แตกต่างไม่เคยมีใครทาได้มาก่อน
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และกล้าตัดสินใจ
แม้ว่าการตัดสินใจนั้นจะมีความเสีย่ ง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
 ตัดสินใจได้ โดยมีการคานวณผลได้ ผลเสียอย่าง
ชัดเจน และดาเนินการเพือ่ ให้ภาครัฐและประชาชน
ได้ประโยชน์สงู สุด
 บริหารจัดการและทุม่ เทเวลา ตลอดจนทรัพยากร
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงาน
ตามที่วางแผนไว้
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2) การบริการที่ดี
(Service MindSERV)
คาจากัดความ:
ความตั้งใจและ
ความพยายาม
ของข้าราชการ
ในการให้บริการ
ต่อประชาชน
ข้าราชการ หรือ
หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : สามารถให้บริการที่ผู้รบั บริการต้องการได้
ด้วยความเต็มใจ
 ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ
 ให้ข้อมูล ข่าวสารที่ถกู ต้อง ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ
 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดาเนิน
เรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ทีใ่ ห้บริการอยู่
 ประสานงานภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รบั บริการทีต่ ่อเนื่อง
และรวดเร็ว
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และช่วย
แก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ
 รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปญ
ั หาหรือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาเกิดขึ้นแก่ผู้รบั บริการ อย่างรวดเร็ว ไม่บ่าย
เบี่ยง ไม่แก้ตัวหรือปัดภาระ
 ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและนา
ข้อขัดข้องใดๆในการให้บริการไปพัฒนาการ
ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และให้บริการ
ที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลา หรือความพยายาม
อย่างมาก
 ให้เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหา
ให้แก่ผู้รับบริการ
 ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานทีก่ าลังให้บริการ
อยู่ ซึง่ เป็นประโยชน์แก่ผู้รบั บริการ แม้ว่าผูร้ ับบริการ
จะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน
 นาเสนอวิธีการในการให้บริการที่ผู้รับ
บริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และเข้าใจ
และให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริง
ของผู้รับบริการได้
 เข้าใจ หรือพยายามทาความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ
เพื่อให้บริการได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการ
 ให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รบั บริการ
เพื่อตอบสนองความจาเป็นหรือความต้องการ
ที่แท้จริงของผู้รับบริการ
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และให้บริการ
ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รบั บริการ
 คิดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว และ
พร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการให้บริการ
เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้รับบริการ
 เป็นทีป่ รึกษาที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่
ผู้รับบริการไว้วางใจ
 สามารถให้ความเห็นที่แตกต่างจากวิธีการ หรือ
ขั้นตอนที่ผู้รับบริการต้องการให้สอดคล้องกับความ
จาเป็น ปัญหา โอกาส เพือ่ เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง
ของผู้รบั บริการ
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3) การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
(Expertise-EXP)
คาจากัดความ:
ความสนใจใฝ่รู้
สั่งสมความรู้
ความสามารถของ
ตนในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
ด้วยการศึกษา
ค้นคว้า และ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง จน
สามารถประยุกต์
ใช้ความรู้เชิง
วิชาการและ
เทคโนโลยีต่างๆ
เข้ากับการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ
ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เกี่ยวข้อง
 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน
 พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น
 ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ
ด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีความรู้ใน
วิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน
 รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆในสาขา
อาชีพของตนหรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน
 รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวข้อง
กับงานของตนอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถนา
ความรู้วิทยาการ หรือ เทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้กับ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 สามารถนาวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
 สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการนา
เทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และศึกษา
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในงาน
มากขึ้น ทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง
 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเป็น
สหวิทยาการและสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ได้
อย่างกว้างขวาง
 สามารถนาความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ใน
การสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสนับสนุน
การทางานของคนในส่วนราชการที่เน้นความเชี่ยวชาญ
ในวิทยาการด้านต่างๆ
 สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรรทรัพยากร
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา
 บริหารจัดการให้ส่วนราชการนาเทคโนโลยี ความรู้
หรือวิทยาการใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการในงานอย่างต่อเนื่อง
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4) การยึดมั่นใน
ความถูกต้อง
ชอบธรรม และ
จริยธรรม
(Integrity-ING)
คาจากัดความ:
การดารงตนและ
ประพฤติปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ทั้งตาม
กฎหมาย
คุณธรรม
จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ และ
จรรยาข้าราชการ
เพื่อรักษาศักดิ์ศรี
แห่งความเป็น
ข้าราชการ

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : มีความสุจริต
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมาย และวินัยข้าราชการ
 แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีสัจจะ
เชื่อถือได้
 รักษาคาพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้
 แสดงให้ปรากฎถึงความมีจิตสานึกในความเป็น
ข้าราชการ
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และยึดมั่นใน
หลักการ
 ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและ
จรรยาข้าราชการไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือ
ผลประโยชน์ กล้ารับผิดและรับผิดชอบ
 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ทางราชการ
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และยืนหยัดเพื่อ
ความถูกต้อง
 ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง โดยมุ่งพิทักษ์
ผลประโยชน์ของทางราชการ แม้ตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่อาจยากลาบาก
 กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ถูกต้อง เป็นธรรมแม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่
ผู้เสียประโยชน์
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และอุทิศตน
เพื่อความยุติรรม
 ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียง
ของประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยง
ต่อความมั่นคงในตาแหน่งหน้าที่การงาน
หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต

ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้
0 คะแนน

จาเป็นต้อง
ได้รับการ
พัฒนา
อย่างยิ่ง
๑ คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้น้อย
กว่าครึ่ง)
๒ คะแนน

อยู่ในระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๓ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๔ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ดีเยี่ยม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด)
๕ คะแนน













๕
สมรรถนะ

5) การทางาน
เป็นทีม
(TeamworkTW)
คาจากัดความ:
ความตั้งใจที่จะ
ทางานร่วมกับ
ผู้อื่น เป็นส่วน
หนึ่งของทีม
หน่วยงาน หรือ
ส่วนราชการ
โดยผู้ปฏิบัติมี
ฐานะเป็นสมาชิก
ไม่จาเป็นต้องมี
ฐานะหัวหน้าทีม
รวมทั้ง
ความสามารถ
ในการสร้างและ
รักษา
สัมพันธภาพกับ
สมาชิกในทีม

รายละเอียด

ระดับที่กาหนดตามมาตรฐานสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ : ทาหน้าที่ของตนในทีมให้สาเร็จ
 สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทางานในส่วน
ที่ตนได้รับมอบหมาย
 รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการ
ดาเนินงานของตนในทีม
 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของทีม
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และให้ความ
ร่วมมือในการทางานกับเพื่อนร่วมงาน
 สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
 ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี
 กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดง
ความเชือ่ มั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วมทีม ทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และประสาน
ความร่วมมือของสมาชิกในทีม
 รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจ
เรียนรู้จากผู้อื่น
 ตั ด สิ นใจหรื อวางแผนร่ ว มกั นในที ม จากความ
คิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม
 ประสานงานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม
เพื่อสนับสนุนการทางานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสนับสนุน
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้งานประสบความสาเร็จ
 ยกย่อง และให้กาลังใจเพื่อนร่วมทีมอย่างจริงใจ
 ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่วมทีมแม้ไม่มี
การร้องขอ
 รักษามิตรภาพอันดีระหว่างเพื่อนร่วมทีมเพื่อ
ช่วยเหลือกันในวาระต่างๆให้งานสาเร็จ
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสามารถนา
ทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลสาเร็จ
 เสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่คานึง
ความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน
 คลี่คลาย หรือแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึน้ ในทีม
 ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญกาลังใจของทีมเพื่อ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล

ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้
0 คะแนน

จาเป็นต้อง
ได้รับการ
พัฒนา
อย่างยิ่ง
๑ คะแนน

ต้องได้รับ
การพัฒนา
(ทาได้น้อย
กว่าครึ่ง)
๒ คะแนน

อยู่ในระดับ
ใช้งานได้
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๓ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ใช้งานได้ดี
(ทาได้
มากกว่าครึ่ง)
๔ คะแนน

อยู่ในระดับที่
ดีเยี่ยม
(ทาได้ครบ
ทั้งหมด)
๕ คะแนน













