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การกาหนดสมรรถนะสาหรับข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น
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“คู่มือสมรรถนะหลัก”
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คู่มือสมรรถนะสำหรับข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่นนี้ จัดทำขึ้นเพื่ออธิบำยควำมหมำย
ของสมรรถนะและอธิ บำยรำยละเอียดของระดับสมรรถนะที่จำเป็ นสำหรับข้ำรำชกำรส่ วน
ท้องถิ่นตำมที่ สปร. ได้ทำกำรวิจยั และรำยงำนกำรวิเครำะห์และกำรจัดทำต้นแบบสมรรถนะ
(Competency Model) ของข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่น ตำมโครงกำรศึกษำวิจยั กำรปรับปรุ งระบบ
จำแนกตำแหน่ งและค่ำตอบแทนของข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่น เพื่อจะได้เป็ นแนวทำงสำหรับ
ผู ป้ ฏิ บัติ ง ำนด้ำ นกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คลขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในกำรก ำหนด
สมรรถนะที่จำเป็ นสำหรับตำแหน่งต่ำงๆ โดยได้จดั ทำเป็ นรวม 3 เล่ม ได้แก่
1. คู่มือสมรรถนะหลัก
2. คู่มือสมรรถนะประจำผูบ้ ริ หำร
3. คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงำน
สำหรับคู่มือสมรรถนะหลักเล่มนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่ออธิ บำย
ควำมหมำยของสมรรถนะหลัก 5 รำยกำร ให้ผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ งำนด้ำนกำรบริ หำรงำนบุ คคลของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ศึกษำทำควำมเข้ำใจ และใช้ประกอบกำรกำร
กำหนดสมรรถนะหลัก กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ ตัวอย่ำงพฤติกรรมของแต่ละสมรรถนะและ
กำหนดระดับให้เป็ นไปอย่ำงถูกต้องตำมคำจำกัดควำมของสมรรถนะที่จะได้มีกำรนำมำใช้ใน
ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ของข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่น (ระบบแท่ง) ให้เป็ นไปอย่ำงถูกต้องและ
เป็ นมำตรฐำนเดียวกัน
....................................................................................
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ด้วยมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ งใหม่ตำมระบบแท่ง (Broadband) ที่จะนำมำใช้
กับ ข้ำ รำชกำรส่ ว นท้อ งถิ่ น จะมี ก ำรก ำหนดตำมสำยงำนที่ ไ ด้มี ก ำรยุบ หรื อ เพิ่ ม สำยงำน
โดยจะมี กำรกำหนดรู ปแบบมำตรฐำนเพื่อจัดทำมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ งใหม่ โดยใช้วิธี
Role Profiling เป็ น 3 ส่ วน ซึ่งจะคล้ำยคลึงกับของข้ำรำชกำรพลเรื อน ประกอบด้วย
ส่ วนที่หนึ่ ง หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (Key Accountabilities) จะเป็ นกำรกำหนด
ว่ำตำแหน่ งงำนนั้น จะต้องบรรลุผลสำเร็ จด้ำนใดบ้ำง จึงจะถือว่ำบรรลุวตั ถุประสงค์ของงำน
ประจำตำแหน่งนั้น
ส่ วนที่สอง กรอบคุณวุฒิ (Knowledge and Experiences) จะเป็ นกำรกำหนดว่ำผู ้
ที่จะมำดำรงตำแหน่งงำนนั้น ต้องมีคุณสมบัติ เชิงคุณวุฒิกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในระดับ
ใดที่จำเป็ นและเพียงพอแก่กำรปฏิบตั ิงำนประจำตำแหน่งให้สัมฤทธิผล ไม่ต่ำหรื อสู งเกินควำม
จำเป็ นของระดับงำนในตำแหน่งนั้น
ส่ วนที่สำม กรอบควำมรู ้ ทักษะ และสมรรถนะ (Skills and Competencies) จะ
เป็ นกำรกำหนดว่ำตำแหน่งงำนต่ำงๆ ต้องกำรควำมรู ้ ทักษะ และสมรรถนะแบบใดที่จำเป็ นใน
กำรปฏิบตั ิงำนให้ได้ผลงำนที่ดี
ดัง นั้น เพื่ อให้กำรบริ หำรทรั พ ยำกรบุ คคลขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น
เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่นปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีคุณภำพ จึงได้มีกำร
กำหนดต้นแบบสมรรถนะที่จำเป็ นสำหรับตำแหน่งข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็ นแนวทำง
กำหนดสมรรถนะที่จำเป็ นสำหรับตำแหน่ งขึ้น โดยในแต่ละสมรรถนะจะต้องมีกำรกำหนด
พฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ หรื อ ตัว อย่ำ งพฤติ ก รรม เพื่ อ แสดงสมรรถนะที่ เ หมำะสมของแต่ ล ะระดับ
เพื่อให้กำรกำหนดตัวบ่งชี้พฤติกรรมหรื อตัวอย่ำงพฤติกรรมเป็ นไปอย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำน
ที่กำหนดขึ้น จึงจัดทำคู่มือกำรกำหนดสมรรถนะข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่น “คู่มือสมรรถนะหลัก”
โดยมีจุดมุ่งหมำย เพื่ออธิ บำยคำจำกัดควำมของสมรรถนะหลักและรำยละเอียดของสมรรถนะ
ในแต่ละระดับ เพื่อให้ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรบริ หำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และผูท้ ี่ เ กี่ ยวข้องได้ศึกษำทำควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับสมรรถนะหลัก ทั้ง 5 รำยกำร และใช้เป็ น
แนวทำงในกำรกำหนดสมรรถนะดังกล่ำวได้อย่ำงถูกต้องและเป็ นมำตรฐำนเดียวกัน โดยจะได้
อธิ บำยควำมหมำยของคำจำกัดควำมในแต่ละระดับว่ำมีรำยละเอียดและจุดเน้นอย่ำงไร เพื่อให้
เกิดควำมเข้ำใจ
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สมรรถนะหลัก หมำยถึงคุ ณลักษณะเชิ งพฤติกรรมที่ กำหนดเป็ นคุ ณลักษณะ
ร่ วมของข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่นทั้งระบบที่ตอ้ งมี เพื่อเป็ นกำรหล่อหลอมค่ำนิยมและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อที่จะทำให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสำมำรถดำเนิ นงำนได้สำเร็ จ
ลุล่วงตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงำน และโครงกำรต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้
เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และประชำชน โดยสมรรถนะหลัก
ประกอบด้วย
1. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. กำรยึดมัน่ ในควำมถูกต้องและจริ ยธรรม
3. ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
4. กำรบริ กำรเป็ นเลิศ
5. กำรทำงำนเป็ นทีม

แจ
ก

ฟร
ีเท

่าน

ั้น ห

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

WWW.LOCALTRAIN57.COM

3

มิตติ ่ างๆ ของสมรรถนะที่ต้องคานึงถึง

แจ
ก

ฟร
ีเท

่าน

ั้น ห

้าม

จำ

หน

่าย

ต้นแบบสมรรถนะแต่ละสมรรถนะ จะกำหนดระดับสมรรถนะเป็ น 5 ระดับ
เพื่อให้เพียงพอสำหรับกำรนำไปใช้กบั ระดับตำแหน่งที่ กถ. มีมติที่เห็นชอบให้ขำ้ รำชกำรส่ วน
ท้องถิ่ นใช้ระบบจ ำแนกตำแหน่ งเป็ นระบบแท่ ง (Broadband) และมี กำรจัด ระดับตำแหน่ ง
ออกเป็ น 3 – 5 ระดับ โดยกำรจัดระดับสมรรถนะจะจัดไว้ในลักษณะของขั้นบันได ผูท้ ี่จะมี
ระดับสมรรถนะที่สูงกว่ำต้องแสดงระดับที่ต่ำกว่ำมำก่อน
ในกำรพิจำรณำระดับของสมรรถนะ จะต้องคำนึงถึง มิติ (Dimension) ที่มีระดับ
ที่แตกต่ำงกันไปของแต่ละสมรรถนะ โดยมิติที่มกั ใช้ในกำรพิจำรณำระดับสมรรถนะ มี 4 มิติที่
มีลกั ษณะเฉพำะของแต่ละมิติ มีรำยละเอียด ดังนี้
1. ระดั บ ความเข้ มข้ น หรื อความสมบู ร ณ์ ของกิ จ กรรม (Intensity or
Completeness of Action) เป็ นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมตั้งใจที่ทุ่มเทลงไป และควำมสมบูรณ์
ของกำรกระทำที่เกิดขึ้นเพื่อให้ควำมตั้งใจนั้นเป็ นจริ ง
ตัวอย่ าง
“สมรรถนะเรื่ อ งกำรมุ่ งผลสัม ฤทธิ์ ” ควำมเข้มข้นหรื อควำมสมบู รณ์ ของ
กิจกรรม ได้แก่ “มีควำมมำนะอดทน ขยันหมัน่ เพียร” เพิ่มระดับเป็ น “ทำงำนได้ผลงำนตำม
เป้ ำหมำย” แล้วจึงเพิ่มระดับเป็ น “สำมำรถปรับปรุ งวิธีกำรที่ทำให้ทำงำนได้ดีข้ ึน เร็ วขึ้น มี
คุณภำพดีข้ ึน” เป็ นต้น
2. ระดับขนาดของผลกระทบ (Size of Impact) หมำยถึ งผลกระทบที่ เกิ ดจำกกำร
กระทำ ซึ่ งอำจหมำยถึ งทั้งบุ คคลที่ รับกำรประเมิ น บุ คคลอื่ น กลุ่ มคนที่ เกี่ ยวข้อง ส่ วนรำชกำร
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ขนำดของโครงกำร หรื อขอบเขตควำมรุ นแรงของปั ญหำ เป็ นต้น
ตัวอย่ าง
“สมรรถนะเรื่ องกำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ” ผลกระทบจำกกำรแสดงออกในระดับที่ 5
“ต้องเกิดประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและประชำชนได้ประโยชน์สูงสุ ด”
วนรำชกำรหรื อประเทศในภำพรวม นอกจำกนั้นระดับ
“สมรรถนะกำรยึดมัน่ ในควำมถูกต้องและจริ ยธรรม” ผูร้ ับกำรประเมินได้รับ
ผลกระทบจำกกำรแสดงออกในระดับที่ 5 แต่ผูร้ ับกำรประเมิน “ก็ยงั คงอุทิศตน และยืนหยัด
พิทกั ษ์ผลประโยชน์และชื่อเสี ยงขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แม้จะเสี่ ยงต่อควำมมัน่ คงใน
ตำแหน่งหน้ำที่กำรงำน หรื ออำจเสี่ ยงภัยต่อชีวติ ” เป็ นต้น
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3. ระดั บความซั บ ซ้ อนของพฤติ ก รรม (Complexity) หมำยถึ ง กำรน ำปั จ จัย
หลำกหลำยมำพิจำรณำตัดสิ นใจ ตั้งแต่สิ่งของ บุคคล ข้อมูล แนวคิด หรื อสำเหตุต่ำงๆ ซึ่ งเป็ น
กำรแสดงถึงสมรรถนะของสมรรถนะบำงประเภท ส่ วนใหญ่จะพบพฤติกรรมนี้ ในสมรรถนะ
กลุ่มควำมคิด
ตัวอย่ าง
“สมรรถนะควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน” ระดับ 2 “มีควำมเข้ำใจและ
เชื่ อมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนกำรทำงำน ขั้นตอนกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนต่ำงๆ” และ
ซับซ้อนขึ้นจน “เข้ำใจข้อจำกัดของเทคนิค ระบบหรื อกระบวนกำรทำงำน จนสำมำรถปรับปรุ ง
ระบบให้สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพสู งขึ้น” เป็ นต้น
4. ระดับของความพยายามทีใ่ ส่ ลงไป (Amount of Effort) หมำยถึงปริ มำณของ
ควำมพยำยำมที่ใส่ ลงไป หรื อปริ มำณเวลำที่ทุ่มเทลงไปในกำรทำงำน
ตัวอย่ าง
“สมรรถนะกำรบริ กำรเป็ นเลิศ” จะมีระดับของควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำ
ให้ผู ร้ ั บบริ กำร เช่ น “รั บ เป็ นธุ ร ะ ช่ ว ยแก้ปัญ หำหรื อ หำแนวทำงแก้ไ ขปั ญ หำที่ เ กิ ด ขึ้ น แก่
ผูร้ ับบริ กำรอย่ำงรวดเร็ ว” ซึ่งเป็ นระดับที่ 2 ของสมรรถนะ แต่หำก “ใช้ควำมพยำยำมเป็ นพิเศษ
ในกำรให้บริ กำรแก่ผูร้ ับบริ กำร หรื อประชำชนในระดับที่เกินควำมคำดหวังทัว่ ไป” ก็จะเป็ น
ระดับที่ 3 เป็ นต้น
ข้อควรคำนึงถึงในกำรพิจำรณำระดับของต้นแบบสมรรถนะของข้ำรำชกำรส่ วน
ท้องถิ่นแต่ละสมรรถนะ อำจมีมิติที่ตอ้ งพิจำรณำรวมกัน 2 - 3 มิติประกอบกันจึงจะสำมำรถ
ระบุได้ว่ำผูร้ ับกำรประเมินจะได้ระดับใด เช่ น สมรรถนะกำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ กรณี ของกำรนำ
เหตุกำรณ์ในกำรทำงำนจริ งมำเปรี ยบเทียบกับระดับของสมรรถนะ เช่น เจ้ำพนักงำนธุ รกำรที่
รับส่ งหนังสื อกล่ำวอ้ำงว่ำ งำนรับหนังสื อก็จำเป็ นต้องมีกำรตัดสิ นใจ จึงเป็ นกำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับที่ 5 เช่ นเดี ยวกัน แต่เมื่อพิจำรณำในมิติของขนำดผลกระทบจะพบว่ำงำนธุ รกำรจะไม่
สำมำรถแสดงกำรมุ่ งผลสัมฤทธิ์ ระดับ ที่ 5 ได้ เพรำะกำรตัดสิ นใจนั้นไม่ ใช่ เพื่อให้บรรลุ
เป้ ำหมำยของส่ วนรำชกำรหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดังนั้น กำรพิจำรณำระดับของ
สมรรถนะแต่ละสมรรถนะ จึงต้องคำนึงถึงในหลำยๆ มิติประกอบกันด้วย
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กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ ควำมตั้งใจ และควำมขยันหมัน่ เพียรปฏิบตั ิงำนเพื่อให้
ได้ผลงำนตำมเป้ ำหมำยและมำตรฐำนที่องค์กรกำหนดไว้อย่ำงดีที่สุด อีกทั้งหมำยควำมรวมถึง
ควำมมุ่ ง มั่น ในกำรปรั บ ปรุ ง พัฒ นำผลงำนและกระบวนกำรปฏิ บ ัติ ง ำนให้มี คุ ณ ภำพและ
ประสิ ทธิภำพสู งสุ ดอยูเ่ สมอ
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ อำจวัดหรื อเทียบจำกผลกำรปฏิบตั ิงำนของตนเองที่ผ่ำนมำ
หรื ออำจหมำยถึงมำตรฐำนตำมเกณฑ์วดั ผลสัมฤทธิ์ ที่ส่วนรำชกำรหรื อองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นกำหนดขึ้นก็ได้ นอกจำกนี้ กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ยังหมำยรวมถึงกำรรังสรรค์ กำรพัฒนำ
ผลงำน หรื อกำรปฏิบตั ิงำนที่ยำกและท้ำทำยอีกด้วย

้าม

ระดับสมรรถนะ

แจ
ก

ฟร
ีเท

่าน

ั้น ห

ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน
ระดับที่ 1 : แสดงความพากเพียรพยายาม และตั้งใจทางานให้ ดี
¾ มีควำมมำนะอดทน ขยันหมัน่ เพียรในกำรทำงำน และตรงต่อเวลำ
¾ มีควำมรับผิดชอบในงำน สำมำรถส่ งงำนได้ตำมกำหนดเวลำ
¾ ตั้งใจ และพำกเพียรพยำยำมทำงำนในหน้ำที่และในส่ วนของตนให้ดีตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
¾ แสดงควำมประสงค์หรื อข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุ งและพัฒนำงำนของตนให้ดียงิ่ ๆขึ้นไป
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทางานได้ ผลงานตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ หรื อ
ตามมาตรฐานขององค์ กร
¾ ท ำงำนได้ผ ลงำนตำมเป้ ำ หมำยที่ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชำก ำหนด หรื อ เป้ ำ หมำยของ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
¾ มีควำมละเอียดรอบคอบเอำใจใส่ ตรวจตรำควำมถูกต้องของงำน เพื่อให้ได้งำนที่
มีคุณภำพ
¾ กำหนดมำตรฐำน หรื อเป้ ำหมำยในกำรทำงำนเพื่อให้ได้ผลงำนที่ดีตำมมำตรฐำน
ขององค์กร
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¾ หมัน่ ติดตำมผลงำน และประเมินผลงำนของตนเพื่อให้ได้งำนที่มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนขององค์กร
¾ คิดหำวิธีกำรใหม่ๆ ในกำรปรับปรุ งงำนของตนให้มีคุณภำพและประสิ ทธิ ภำพ
ยิง่ ขึ้นอยูเ่ สมอ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อพัฒนาผลงานให้ โดดเด่ น
เกินกว่ าเป้ าหมายมาตรฐานทีอ่ งค์ กรกาหนด
¾ ปรับปรุ งวิธีกำรที่ทำให้ทำงำนได้ดีข้ ึน เร็ วขึ้น มีคุณภำพดีข้ ึน หรื อมีประสิ ทธิ ภำพ
มำกขึ้น
¾ ปรั บปรุ ง และเปลี่ ยนแปลงระบบ และวิธี กำรทำงำนให้มี คุ ณ ภำพ เพื่ อ ให้ไ ด้
ผลงำนที่ โดดเด่นและเกินกว่ำเป้ำหมำยที่องค์กรกำหนดไว้
¾ เสนอหรื อทดลองวิธีกำรทำงำนแบบใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภำพมำกกว่ำเดิม เพื่อให้ได้
ผลงำนตำมที่กำหนดไว้
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอุตสาหะมานะบากบั่นเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายที่
ท้ าทาย หรื อได้ ผลงานทีโ่ ดเด่ นและแตกต่ างอย่ างไม่ เคยมีใครทาได้ มาก่อน
¾ บรรลุเป้ ำหมำยที่ทำ้ ทำยในงำนที่ยำกหรื อไม่เคยมีใครทำได้มำก่อน โดยใช้วิธีกำร
พัฒ นำระบบ ประยุก ต์ และบริ ห ำรจัด กำร เพื่ อ ให้ไ ด้ผ ลงำนที่ โ ดดเด่ น และ
แตกต่ำงอย่ำงที่ไม่เคยมีผใู ้ ดในองค์กรกระทำได้มำก่อน
¾ กำหนดเป้ำหมำยที่ทำ้ ทำย และเป็ นไปได้ยำก เพื่อทำให้ได้ผลงำนที่ดีกว่ำเดิมอย่ำง
เห็นได้ชดั
¾ ทำกำรพัฒ นำระบบ ขั้นตอน วิธีก ำรทำงำน เพื่ อ ให้ไ ด้ผ ลงำนที่ โ ดดเด่ น และ
แตกต่ำงไม่เคยมีใครทำได้มำก่อน
ระดับที่ 5 : แสดงระดับสมรรถนะที่ 4 และวิเคราะห์ ผลได้ และผลเสี ย และสามารถตัดสิ นใจได้
แม้ จะมีความเสี่ ยง เพื่อให้ องค์ กรบรรลุเป้ าหมาย
¾ ตัดสิ นใจได้ โดยมีกำรคำนวณผลได้ผลเสี ยอย่ำงชัดเจน และดำเนิ นกำร เพื่อให้
องค์กรและประชำชนได้ประโยชน์สูงสุ ด
¾ วิเครำะห์ และคำนวณผลได้ ผลเสี ย และควำมคุ ม้ ค่ำ รวมทั้งกล้ำคิด กล้ำทำ และ
กล้ำ เสี่ ยงโดยอำศัยวิสั ยทัศน์ ประสบกำรณ์ แ ละกำรบริ ห ำรในเชิ ง กลยุทธ์ เพื่ อ
เป้ำหมำยและประโยชน์สำคัญขององค์กร
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ระดับที่ 1 ถื อเป็ นระดับเริ่ มต้นหรื อระดับพื้นฐำนที่ จะวัด สมรรถนะของกำร
มุ่งผลสัมฤทธิ์ กำรวัดสมรรถนะหรื อคุ ณลักษณะเชิ งพฤติกรรมในระดับนี้ คือกำรวัด “ความ
มานะอดทน ขยันหมั่นเพียร หรื อความพยายาม” ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ รำชกำรของตนให้เกิด
ผลดี เช่น มำนะอดทนขยันหมัน่ เพียร พยำยำมทำหน้ำที่ให้ถูกต้อง ให้แล้วเสร็จตำมกำหนดเวลำ
ควำมพยำยำมที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่รำชกำร ที่จะมำตรงเวลำ
โดยทัว่ ไปแล้ว ข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่นแต่ละคนควรจะแสดงสมรรถนะในระดับ
นี้ได้ เพรำะเป็ นเพียงกำรวัดสมรรถนะพื้นฐำนเบื้องต้นเท่ำนั้น
ระดับที่ 2 เป็ นกำรแสดงให้เห็นถึง ความต่ าง อย่ำงชัดเจนจำกระดับที่ 1 จำกกำร
เน้นเฉพำะ “ควำมมำนะอดทนขยันหมัน่ เพียร ควำมพยำยำม” ที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่รำชกำรไปสู่
กำรวัดถึง “สั มฤทธิผล” ของกำรปฏิบตั ิหน้ำที่รำชกำร โดยผ่ำนขั้นตอนของควำมมำนะอดทน
ขยันหมัน่ เพียร พยำยำมดังกล่ำวด้วย ทั้งในแง่ของปริ มำณ คุณภำพและประสิ ทธิ ภำพของงำน
ด้วย
อำจกล่ ำวให้เข้ำใจได้ง่ำยขึ้ นว่ำ หำกมี เพียงควำมมำนะอดทนขยันหมัน่ เพียร
พยำยำมที่ จะปฏิ บตั ิ หน้ำที่ รำชกำรให้ดีที่สุด ก็จะวัดสมรรถนะของข้ำรำชกำรส่ ว นท้องถิ่ น
ดังกล่ ำวนั้นได้ว่ำอยู่ในระดับที่ 1 แต่ หำกมี “ความสาเร็ จ ” อันเป็ นผลสื บเนื่ องมำจำกควำม
พยำยำมนั้นด้วยก็จะสำมำรถวัดสมรรถนะได้ ในขั้นที่สูงกว่ำ คือวัดได้ในระดับที่ 2 เป็ นต้น
ระดับที่ 3 เป็ นกำรแสดงพฤติกรรมที่ผำ่ นระดับพื้นฐำนในส่ วนที่เกี่ยวกับ “ควำม
มำนะอดทนขยันหมัน่ เพียรและควำมพยำยำม” และระดับที่ 2 ที่มุ่งเน้นถึง “ผลสำเร็ จ” หรื อ
“สัมฤทธิ ผล” ของกำรปฏิบตั ิหน้ำที่รำชกำรมำสู่ กำร “ปรั บปรุ งวิธีการ” เพื่อให้ได้ผลงำนที่มี
ประสิ ทธิ ภำพมำกยิ่งขึ้น หรื อทำให้มีกระบวนกำรที่มีควำมรวดเร็ วยิ่งขึ้น หรื ออำจจะเป็ นกำร
เสนอ หรื อกำรทดลองวิธีกำรทำงำนแบบใหม่ ที่คำดว่ำจะทำให้งำนมีประสิ ทธิ ภำพมำกยิง่ ขึ้น
กว่ำเดิม
กำรวัดสมรรถนะกำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในระดับที่ 3 นี้ เป็ นกำรวัดสมรรถนะที่มิได้
มุ่งหวังจะวัดเพียง “ควำมมำนะอดทนขยันหมัน่ เพียร ควำมพยำยำม” หรื อ “ผลสำเร็ จ” ของกำร
ปฏิ บตั ิ งำน อันเป็ นเรื่ องรำวที่ ล่วงมำแล้วเท่ ำนั้น แต่ ยงั มุ่ งวัดถึ งควำมสำมำรถที่ จะปรั บปรุ ง
วิธีกำรทำงำนในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่รำชกำร ซึ่งเป็ นเรื่ องของอนำคตด้วย
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ระดับที่ 4 เป็ นกำรวัดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมทั้ง “ควำมมำนะอดทน
ขยันหมัน่ เพียรควำมพยำยำม” ในระดับที่ 1 “ผลสำเร็ จ” ของกำรปฏิบตั ิหน้ำที่รำชกำรในระดับ
ที่ 2 และ “ควำมสำมำรถที่จะปรับปรุ งวิธีกำรทำงำน” อันเป็ นกำรมองไปในอนำคตในระดับที่ 3
ได้ สมรรถนะในระดับที่ 4 เป็ นควำมสำมำรถในกำร “กาหนดเป้ าหมาย พัฒนาวิธีการทางาน”
โดยมีวตั ถุประสงค์ที่เป็ นนัยสำคัญ เพื่อให้ ได้ ผลงานที่โดดเด่ นหรื อแตกต่ างอย่ำงที่ไม่เคยมีใคร
ทำได้มำก่อนอีกด้วย หรื ออีกนัยต้องมีกำรสร้ำงนวัตกรรม หรื อสิ่ งใหม่ๆ ในหน่วยงำนหรื อองค์กร
จึงจะได้ผลกำรประเมินในระดับนี้
ระดับที่ 5 เป็ นกำรวัดคุ ณลักษณะเชิ งพฤติ กรรมที่ ผ่ำ นระดับที่ ต่ ำ กว่ำมำแล้ว
ทั้งในระดับที่ 1 “ควำมมำนะอดทนขยันหมั่นเพียร ควำมพยำยำม” ระดับที่ 2 “ผลสำเร็ จ ”
ระดับที่ 3 “กำรปรับปรุ งวิธีกำรทำงำน” จนถึงระดับที่ 4 “กำรปฏิบตั ิหน้ำที่รำชกำรที่ได้ผลงำน
อย่ำงโดดเด่นหรื อแตกต่ำง” ดังได้กล่ำวมำแล้วในแต่ละระดับ จึงจะสำมำรถวัดหรื อประเมิน
สำระสำคัญในเรื่ องของการตัดสิ นใจ ซึ่ งอำจจะเป็ นกำรตัดสิ นใจในภาวะเสี่ ยง โดยมีเป้ ำหมำย
อยูท่ ี่กำร “บรรลุเป้ าหมายและประโยชน์ สาคัญขอองค์ กร” ผูท้ ี่จะได้รับกำรประเมินสมรรถนะ
ในระดับที่ 5 นี้ ได้ จึ งต้องเป็ นผูท้ ี่ อยู่ในตำแหน่ งหน้ำที่ รำชกำรที่ สำมำรถใช้ดุลพินิจในกำร
ตัดสิ นใจได้เป็ นสำคัญด้วย ผูท้ ี่จะสำมำรถแสดงสมรรถนะในระดับนี้ได้จึงต้องเป็ นผูท้ ี่มีหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบอยูใ่ นกำรดำ เนินงำนเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของส่ วนรำชกำรหรื อองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นท่ำมกลำงปัจจัยเสี่ ยงทุกประกำรเป็ นสำคัญ

....................................................................................
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สมรรถนะ “การยึดมั่นในความถูกต้ องและจริยธรรม”
คาจากัดความ

กำรยึดมัน่ ในควำมถูกต้องและจริ ยธรรม คือ กำรครองตนและประพฤติปฏิบตั ิ
ถู ก ต้อ งเหมำะสมทั้ง ตำมหลัก กฎหมำยและคุ ณธรรมจริ ยธรรม ตลอดจนหลักแนวทำงใน
วิชำชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประชำชน สังคม ประเทศชำติมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
เพื่ อ เป็ นก ำลัง ส ำคัญ ในกำรสนับ สนุ น ผลัก ดัน ให้ภ ำรกิ จ หลัก ขององค์ก รบรรลุ เ ป้ ำ หมำยที่
กำหนดไว้

ระดับสมรรถนะ

แจ
ก

ฟร
ีเท

่าน

ั้น ห

้าม

จำ

หน

่าย

ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน
ระดับที่ 1 : ปฏิบัติหน้ าทีด่ ้ วยความถูกต้ องตามหลักกฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัย
¾ ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมถูกต้องตำมหลักกฎหมำย จริ ยธรรม และระเบียบวินยั ที่
หน่วยงำน และองค์กรกำหนดไว้
¾ มีจิตสำนึกในกำรปฏิบตั ิตนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ/ตำแหน่งงำนของตนให้
ถูกต้องตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ มำตรฐำนของหน่วยงำนและองค์กร
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่ อถือได้
¾ มีสัจจะเชื่อถือได้ และรักษำวำจำ พูดอย่ำงไรทำอย่ำงนั้น ไม่บิดเบือนอ้ำงข้อยกเว้น
ให้ตนเอง
¾ เป็ นคนตรงไปตรงมำ กล้ำพูด และกล้ำแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำ
เพื่อให้เกิดควำมถูกต้องในกำรปฏิบตั ิงำนของหน่วยงำนและองค์กร
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมัน่ และแน่ วแน่ ในจรรยาบรรณ หลักคุณธรรม
ยุติธรรมและปฏิบัติตนกับผู้อื่นอย่ างเท่ าเทียมกัน
¾ ยึดมัน่ ในหลักกำรและจรรยำบรรณของวิชำชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรื อ
ผลประโยชน์ส่วนตน
¾ ยึดมัน่ และมีควำมแน่วแน่ในหลักกำร คุณธรรม และประพฤติปฏิบตั ิตนกับผูอ้ ื่น
อย่ำงเสมอภำค และเท่ำเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิกบั ผูอ้ ื่น
¾ ยึดหลักควำมยุติธรรม และควำมเป็ นธรรมเป็ นที่ต้ งั แม้ตอ้ งกระทบกับบุคคลที่มี
อำนำจหน้ำที่ที่สูงกว่ำ
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ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และธารงความถูกต้ องเพื่อองค์ กร
¾ ธำรงควำมถูกต้อง ยืนหยัดพิทกั ษ์ผลประโยชน์และชื่อเสี ยงขององค์กรแม้ใน
สถำนกำรณ์ที่อำจสร้ำงควำมลำบำกใจให้
¾ ตัดสิ นใจในหน้ำที่ หรื อปฏิบตั ิงำนด้วยควำมถูกต้อง โปร่ งใส ซื่อสัตย์สุจริ ต แม้ผล
ของกำรปฏิบตั ิอำจสร้ำงศัตรู หรื อก่อควำมไม่พึงพอใจให้แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องหรื อเสี ย
ประโยชน์
¾ เสี ยสละควำมสุ ขสบำย ประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนควำมพึงพอใจส่ วนตนหรื อของ
ครอบครัว โดยมุ่งให้ภำรกิจในหน้ำที่สัมฤทธิ์ผลและเน้นประโยชน์ขององค์กรเป็ นที่ต้ งั
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทศิ ตนเพื่อองค์ กร และประเทศชาติ
¾ อุ ทิศตน ธ ำรงควำมถู ก ต้อ ง และยืน หยัด พิ ทักษ์ผ ลประโยชน์แ ละชื่ อ เสี ยงของ
องค์กร หรื อประเทศชำติแม้ในสถำนกำรณ์ที่อำจสร้ำงควำมลำบำกใจให้ หรื อแม้
ในสถำนกำรณ์ที่อำจเสี่ ยงต่อควำมมัน่ คงในตำแหน่ งหน้ำที่กำรงำน หรื ออำจเสี ยงภัย
ต่อชีวติ
¾ ไม่ประพฤติปฏิบตั ิตนเพื่อฉ้อฉลหรื อเอำประโยชน์ส่วนตนเป็ นที่ต้ งั ทั้งในเชิง
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบำยขององค์กร โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเพื่อ
องค์กร ประชำชน และประเทศชำติเป็ นสำคัญ

คาอธิบายระดับสมรรถนะ

แจ
ก

ระดับที่ 1 เป็ นระดับพื้นฐำนซึ่ งข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่นทุกคนควรจะต้องมีอยู่
ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ำมำเป็ นข้ำรำชกำร อันเป็ นผลมำจำกกำรเรี ยนรู ้ กำรศึกษำกำรอบรม หรื อกำร
อยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่ดี ที่จะมีส่วนในกำรหล่อหลอมให้เกิดควำมรู ้สึกยึดมัน่ ในควำมถูกต้องและ
มีจริ ยธรรมกำรประเมิ นสมรรถนะในระดับนี้ จึงเน้นเฉพำะในเรื่ องที่เป็ นพื้นฐำนสำหรับจะ
นำไปใช้ในทุ ก ระดับต่ อไปได้ ซึ่ งได้แ ก่ กำรเน้นความถู กต้ อ ง เช่ น กำรนำอุ ปกรณ์ ข องทำง
รำชกำรไปใช้ในเรื่ องส่ วนตัว หรื อใช้กระดำษของรำชกำรไปทำรำยงำนส่ งอำจำรย์ เป็ นต้น
กรณี เช่ นที่ ว่ำนี้ ประเทศสิ งคโปร์ ถือว่ำเป็ นเรื่ องร้ ำยแรง ในขณะที่ บำงองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอำจจะเห็นว่ำเป็ นเรื่ องเล็กน้อยอย่ำงไณก็ตำม โดยควำมหมำยของคำว่ำ “ควำมถูกต้อง”
นี้ มีควำมหมำยอันเรี ยบง่ำย กระชับ และลงตัวเป็ น คำที่สำมำรถเข้ำใจกันได้โดยมโนสำนึ ก
และไม่จำต้องตีควำมแต่อย่ำงใด
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ระดับที่ 2 เป็ นระดับที่สูงขึ้นกว่ำระดับพื้นฐำนที่เน้นเฉพำะ “ควำมถูกต้อง” มำ
สู่ ระดับที่ตอ้ งประพฤติตนให้มี “สัจจะ” เชื่อถือได้ ด้วยกำรรักษำคำพูด พูดอย่ำงไรทำอย่ำงนั้น
กล้ำแสดงควำมคิดเห็นเพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีกำรปฏิบตั ิงำนที่ถูกต้อง
ระดับที่ 3 เป็ นกำรแสดงออกถึง “การยึดมั่นในหลักการ” กำรยึดมัน่ ในหลักกำร
คื อ กำรถื อ ปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำย กฎระเบี ย บ จรรยำบรรณของวิ ช ำชี พ อย่ ำ งเคร่ งครั ด
ตรงไปตรงมำ ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่รำชกำรแต่ละเรื่ อง โดยอำจยืดหยุน่ ได้ แต่อยูใ่ นกรอบกติกำ
ของกฎหมำย ศีลธรรม จริ ยธรรม หรื อจรรยำบรรณ แต่หำกเป็ นกำรยืดหยุ่นหรื อปฏิบตั ินอก
กรอบดังกล่ำว ก็ไม่อำจถือได้วำ่ เป็ นกำรยึดมัน่ ในหลักกำรอย่ำงแท้จริ ง
โดยกำรยึดมัน่ ในหลักกำรนี้ อำจกระทบกับผูม้ ีอำนำจหน้ำที่สูงกว่ำ ดังนั้น ผูท้ ี่
จะได้รับกำรประเมินสมรรถนะว่ำอยูใ่ นระดับที่ 3 คือกำรยึดมัน่ ในหลักกำรจึงต้องมีพฤติกรรม
ที่แสดงให้เห็นประจักษ์ได้วำ่ สามารถยึดมัน่ ในหลักการอยู่ได้ ในทุกสถานการณ์ ที่กดดันหรื อบีบ
บังคับเพียงใดก็ตาม
ระดั บ ที่ 4 เป็ นระดับ ที่ สู ง มำกยิ่ง กว่ ำ ระดับ ที่ 3 กล่ ำ วคื อ ต้อ งมุ่ ง เน้น ในกำร
“ยื นหยัดและธารงไว้ ในสิ่ งที่ถูกต้ อง” ซึ่ งในระดับ 3 กำรยึดมัน่ ในหลักกำรนั้น คือกำรดำรง
สถำนะของตนอยู่ด้วยควำมสุ จ ริ ต มี สั จจะ และเคำรพยึดมัน่ อยู่ใ นหลัก กำรตำมกรอบของ
กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรื อจรรยำบรรณ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นกำรดำรงตนอยูใ่ นฐำนที่มนั่
โดยไม่โอนอ่อนผ่อนตำมอำนำจใดๆ ที่ จะสั่งกำรให้ประพฤติปฏิบตั ิในสิ่ งที่ไม่ ชอบไม่ ควร
หรื อไม่ชอบด้วยกฎหมำย แต่ในระดับ 4 กำร “ยืนหยัดและธารงไว้ ในสิ่ งที่ถูกต้ อง” คือ กำรลุก
ขึ้นต่อสู ้หรื อต่อต้ำนกับควำมไม่ชอบไม่ควรทั้งปวงด้วย มิใช่ ต้ งั รับอยูใ่ นฐำนที่มนั่ เท่ำนั้น เช่ น
การกล้ าหาญทีจ่ ะยืนหยัดพิทกั ษ์ ผลประโยชน์ และชื่ อเสี ยงขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ไม่
ว่ าจะอยู่ในสถานการณ์ ทอี่ าจสร้ างความลาบากใจให้ หรื อกำรกล้ำตัดสิ นใจปฏิบตั ิงำนด้วยควำม
ถูกต้อง ซื้อสัตย์ สุ จริ ต แม้จะสร้ำงควำมไม่พอใจให้แก่ผเู ้ สี ยประโยชน์ เป็ นต้น
ระดั บ ที่ 5 เป็ นระดับ ที่ สู ง สุ ด คื อ กำรอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ พิทั ก ษ์ ผ ลประโยชน์ แ ละ
ชื่ อเสี ยงขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ในสถำนกำรณ์ที่อำจเสี่ ยงต่อควำมมัน่ คงในตำแหน่ง
หน้ำที่กำรงำน เช่ น กำรย้ำยตำแหน่ งหน้ำที่กำรงำน กำรกลัน่ แกล้งในกำรปฏิบตั ิงำน หรื ออำจ
เสี่ ยงต่ อชี วิต เช่ น กำรข่มขู่ในรู ปแบบต่ำงๆ ที่เป็ นภัยต่อชี วิต เป็ นต้น โดยผูผ้ ูท้ ี่จะได้รับกำร
ประเมินสมรรถนะในระดับนี้ ก็จะต้องแสดงให้เห็นประจักษ์ว่ำพร้ อมที่จะอุทิศตนเพื่อพิทักษ์
ความถูกต้ องไว้
....................................................................................
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สมรรถนะ “ความเข้ าใจในองค์ กรและระบบงาน”
คาจากัดความ

ควำมเข้ำ ใจและสำมำรถประยุกต์ใช้ค วำมสัมพัน ธ์เชื่ อมโยงของเทคโนโลยี
ระบบ กระบวนกำรทำงำน และมำตรฐำนกำรทำงำนของตนและของหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ให้บรรลุผล ควำมเข้ำใจนี้ รวมถึงควำมสำมำรถในกำรมอง
ภำพใหญ่ (Big Picture) และกำรคำดกำรณ์เพื่อเตรี ยมกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่ งต่ำงๆ
ต่อระบบและกระบวนกำรทำงำน

่าย

ระดับสมรรถนะ

แจ
ก

ฟร
ีเท

่าน

ั้น ห

้าม

จำ

หน

ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน
ระดับที่ 1 : เข้ าใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางานและมาตรฐานในงานของตน
¾ เข้ำใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนกำรท ำงำนและมำตรฐำนในงำนที่ ตนสั งกัดอยู่
รวมทั้งกฎระเบียบ ตลอดจนขั้นตอนกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนต่ำงๆ และนำควำมเข้ำใจ
นี้มำใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน ติดต่อประสำนงำน หรื อรำยงำนผล ฯลฯ ในหน้ำที่ได้ถูกต้อง
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้ าใจเชื่ อมโยงของระบบและกระบวนการทางาน
ของตนกับหน่ วยงานอื่นๆ ทีต่ ิดต่ ออย่ างชัดเจน
¾ เข้ำใจและเชื่ อมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนกำรทำงำน ขั้นตอนกระบวนกำร
ปฏิบตั ิงำนต่ำงๆ ของตนกับหน่ วยงำนอื่นที่ติดต่อด้วยอย่ำงถูกต้อง รวมถึงนำควำม
เข้ำใจนี้มำใช้เพื่อให้กำรทำงำนระหว่ำงกันเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและสอดรับกัน
สู งสุ ด
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถมองภาพรวมแล้วปรับเปลีย่ นหรื อปรับปรุง
ระบบให้ มปี ระสิ ทธิภาพขึน้
¾ เข้ำใจข้อจำกัดของเทคนิ ค ระบบหรื อกระบวนกำรทำงำนของตนหรื อหน่ วยงำน
อื่นๆ ที่ติดต่อด้วย และรู ้ว่ำสิ่ งใดที่ควรกระทำเพื่อปรับเปลี่ยนหรื อปรับปรุ งระบบ
ให้สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพสู งขึ้นได้
¾ เมื่ อ เจอสถำนกำรณ์ ที่ แ ตกต่ ำ งจำกเดิ ม สำมำรถใช้ ค วำมเข้ำ ใจผลต่ อ เนื่ อ งและ
ควำมสัมพันธ์เชื่ อมโยงของระบบและกระบวนกำรทำงำน เพื่อนำมำแก้ไขปั ญหำได้
อย่ำงเหมำะสมทันเวลำ
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ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้ าใจกระแสภายนอกกับผลกระทบโดยรวมต่ อ
เทคโนโลยีระบบหรื อกระบวนการทางานของหน่ วยงาน
¾ เข้ำใจกระแสหรื อสถำนกำรณ์ภำยนอก (เช่น นโยบำยกำรเมืองและกำรปกครองใน
ภำพรวม ทิศทำงของภำครัฐ เศรษฐกิจ และสังคม เป็ นต้น) และสำมำรถนำควำม
เข้ำใจนั้นมำเตรี ยมรับมือหรื อดำเนิ นกำรกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
¾ ศึกษำเรี ยนรู ้ควำมสำเร็ จหรื อควำมผิดพลำดของระบบหรื อกระบวนกำรกำรทำงำน
ที่เกี่ยวข้องและนำมำปรับใช้กบั กำรทำงำนของหน่วยงำนอย่ำงเหมำะสม
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้ าใจความต้ องการทีแ่ ท้ จริงขององค์ กร
¾ เข้ำใจสถำนะของระบบ เทคโนโลยี และกระบวนกำรกำรทำงำนขององค์กรอย่ำง
ถ่องแท้ จนสำมำรถกำหนดควำมต้องกำรหรื อดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงในภำพรวม
เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน
¾ เข้ำ ใจและสำมำรถระบุ จุ ด ยื น และควำมสำมำรถในกำรพัฒ นำในเชิ ง ระบบ
เทคโนโลยี กระบวนกำรทำงำนหรื อมำตรฐำนกำรทำงำนในเชิงบูรณำกำรระบบ (Holistic
View) ขององค์กร

ฟร
ีเท

คาอธิบายระดับสมรรถนะ

แจ
ก

ระดับที่ 1 เป็ นระดับเบื้องต้นที่ตอ้ งกำรให้ผทู ้ ี่ได้รับกำรประเมินในสมรรถนะใน
ระดับนี้มีควำม “เข้ าใจเทคโนโลยี ระบบ หรื อกระบวนการทางาน” ของส่ วนรำชกำรที่ตนเอง
สังกัดอยู่ และหมำยรวมถึง ควำมเข้ำใจกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนโดยรู ้ถึงสำยกำรบังคับบัญชำ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำยและขั้นตอนในกำรปฏิบตั ิงำน ได้อย่ำงถูกต้อง
ระดั บ ที่ 2 เป็ นสมรรถนะที่ มี ค วำมซับ ซ้อ นกว่ ำ สมรรถนะในระดับ ที่ 1 ซึ่ ง
ประเมินจำกควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี ระบบ และกระบวนกำรทำงำนที่เป็ นรู ปแบบของส่ วน
รำชกำรที่ตนเองสังกัดอยู่เท่ำนั้น แต่ในระดับ 2 เป็ นสมรรถนะในกำร “เข้ าใจความสั มพันธ์ ที่
เชื่ อมโยงระหว่ างระบบ และกระบวนการทางานของส่ วนราชการทีต่ นสั งกัดอยู่กบั ส่ วนราชการ
อื่นๆ” ซึ่ งจะมีควำมซับซ้อนมำกกว่ำทำควำมเข้ำใจได้ยำกกว่ำ จึงเป็ นสมรรถนะที่ผถู ้ ูกประเมิน
จะต้องเรี ยนรู ้ดว้ ยช่วงเวลำที่มำกกว่ำ กว่ำที่จะได้รู้ หรื อกว่ำที่จะเข้ำใจถึงควำมสัมพันธ์ดงั กล่ำว
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ระดั บที่ 3 เป็ นสมรรถนะที่ ใ ช้พ้ื น ฐำนจำกควำมรู ้ ค วำมเข้ำ ใจในเทคโนโลยี
ระบบ หรื อกระบวนกำรทำงำนของส่ วนรำชกำรที่ สั งกัดอยู่ และควำมสัม พันธ์ที่เ ชื่ อมโยง
ระหว่ำงระบบ และกระบวนกำรทำงำนของส่ วนรำชกำรที่ตนสังกัดอยู่กบั ส่ วนรำชกำรอื่นๆ
ไปสู่ ภ ำพรวม และสำมำรถปรั บ ปรุ ง ระบบหรื อ กระบวนกำรท ำงำนเมื่ อ ข้อ เท็จ จริ ง หรื อ
สถำนกำรณ์แตกต่ำงจำกเดิม ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพละเหมำะสมทันต่อเวลำ
ระดั บ ที่ 4 เป็ นสมรรถนะในระดับ ที่ จ ะต้อ งใช้ ค วำมรู ้ ค วำมเข้ำ ใจทั้ง จำก
ระดับพื้นฐำนและระดับที่ตอ้ งสั่งสมประสบกำรณ์และข้อมูลที่ผ่ำนมำเป็ นปั จจัยที่จะนำมำสู่
ควำมเข้ำใจในระดับนี้ คือ ระดับที่ว่ำด้วย “การเข้ าใจกระแสภายนอกกับผลกระทบต่ อระบบ
หรื อกระบวนการทางาน” กระแสภำยนอก เช่น นโยบำยกำรเมืองและกำรปกครองในภำพรวม
ทิศทำงของรัฐบำล เศรษฐกิจ และสังคม เป็ นต้น กำรเข้ำใจกระแสภำยนอกอย่ำงถูกต้อง จะช่วย
ให้เกิดประโยชน์ในกำรเตรี ยมรับมือหรื อดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงระบบ กระบวนกำรทำงำนได้
อย่ำงเหมำะสมและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
สมรรถนะในระดับที่ 4 ยังหมำยรวมถึงกำรเรี ยนรู ้และเข้ำใจถึงควำมสำเร็ จหรื อ
ควำมผิดพลำดของระบบหรื อกระบวนกำรทำงำนและนำมำปรับใช้กบั กำรทำงำนของส่ วน
รำชกำรได้อย่ำงเหมำะสมและเกิดประโยชน์สูงขึ้นด้วย
ระดับที่ 5 ถื อ เป็ นระดับสู งสุ ด ของสมรรถนะในด้ำ นควำมเข้ำใจองค์กรและ
ระบบงำน “เป็ นความเข้ าใจถึง ความต้ องการที่แท้ จริ งขององค์ กร” เป็ นควำมเข้ำใจทั้งระบบ
เทคโนโลยี และกระบวนกำรทำงำนของส่ วนรำชกำรอย่ำงถ่องแท้ ซึ่ งอำจกล่ำวได้ว่ำเป็ นควำม
เข้ำใจทั้งระบบและครบวงจร เป็ นสมรรถนะที่แสดงออกให้เห็นถึงควำมรู ้ควำมเข้ำใจที่สำมำรถ
นำมำใช้ในกำรพัฒนำในเชิงระบบ บูรณำกำรระบบกำรทำงำนขององค์กร เพื่อให้องค์กรเติบโต
อย่ำงยัง่ ยืน
....................................................................................
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สมรรถนะ “การบริการเป็ นเลิศ”
คาจากัดความ

กำรบริ กำรเป็ นเลิศ คือ กำรให้บริ กำรที่ดีแก่ผูร้ ั บบริ กำร หรื อประชำชนด้วย
ควำมใส่ ใจในควำมต้องกำรที่แท้จริ งของผูร้ ับบริ กำร หรื อประชำชน อีกทั้งโดยมุ่งประโยชน์
และควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริ กำร หรื อประชำชนเป็ นหลัก
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ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่ างชัดเจน
ระดับที่ 1 : แสดงความเต็มใจในการให้ บริการ มีอธั ยาศัยไมตรีอนั ดี และให้ บริการทีผ่ ู้รับบริการ
ต้ องการได้
¾ ให้บริ กำรด้วยควำมยิม้ แย้มแจ่มใส เป็ นมิตร เต็มใจต้อนรับ และสร้ำงควำม
ประทับใจอันดีแก่ผรู ้ ับบริ กำร หรื อประชำชน
¾ ติดต่อสื่ อสำร ตอบข้อซักถำม รำยงำนควำมคืบหน้ำและให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์
แก่ผรู ้ ับบริ กำร หรื อประชำชน เมื่อมีคำถำมหรื อข้อสงสัย
¾ ให้คำแนะนำ และคอยติดตำมเรื่ อง เมื่อผูร้ ับบริ กำรหรื อประชำชนมีคำถำม ข้อ
เรี ยกร้องที่เกี่ยวกับภำรกิจของหน่วยงำน
¾ แจ้งให้ผรู ้ ับบริ กำรหรื อประชำชนทรำบควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินเรื่ อง หรื อ
ขั้นตอนงำนต่ำงๆ ที่ให้บริ กำรอยู่
¾ ประสำนงำนภำยในหน่วยงำน และกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผรู ้ ับบริ กำร
หรื อประชำชนได้รับบริ กำรที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเต็มใจช่ วยเหลือ และแก้ปัญหาให้ กบั ผู้บริการได้
¾ รับเป็ นธุระ ช่วยแก้ปัญหำหรื อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นแก่ผรู ้ ับบริ กำรอย่ำง
รวดเร็ว เต็มใจ ไม่บ่ำยเบี่ยง ไม่แก้ตวั หรื อปัดภำระ
¾ คอยดูแลให้ผรู ้ ับบริ กำรได้รับควำมพึงพอใจ และนำข้อขัดข้องใดๆ ในกำรให้บริ
กำร (ถ้ำมี) ไปพัฒนำกำรให้บริ กำรให้ดียงิ่ ขึ้น
¾ อำนวยควำมสะดวก ให้บริ กำรด้วยควำมเต็มใจ ดำเนินกำรต่ำงๆ ให้ลูกค้ำได้รับ
ควำมพึงพอใจเต็มที่
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ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้ บริการทีเ่ กินความคาดหวังในระดับทัว่ ไปขงผู้รับบริการ
¾ ให้เวลำแก่ผรู ้ ับบริ กำร โดยเฉพำะเมื่อผูร้ ับบริ กำรประสบควำมยำกลำบำก เช่น ให้
เวลำและควำมพยำยำมพิเศษในกำรให้บริ กำร เพื่อช่วยผูร้ ับบริ กำรแก้ปัญหำ
¾ คอยให้ขอ้ มูล ข่ำวสำร ควำมรู ้ที่เกี่ยวข้องกับงำนที่กำลังให้บริ กำรอยู่ ซึ่งเป็ น
ประโยชน์แก่ผรู ้ ับบริ กำร แม้วำ่ ผูร้ ับบริ กำรจะไม่ได้ถำมถึง หรื อไม่ทรำบมำก่อน
¾ ใช้ควำมพยำยำมเป็ นพิเศษในกำรให้บริ กำรและดำเนินกำรต่ำงๆ ให้แก่ผรู ้ ับบริ กำร
หรื อประชำชนในระดับที่เกินควำมคำดหวังทัว่ ไป
¾ เสี ยสละเวลำส่ วนตน อำสำให้ควำมช่วยเหลือเป็ นพิเศษเมื่อผูร้ ับบริ กำรหรื อ
ประชำชนเผชิญปัญหำหรื อควำมยำกลำบำก
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถเข้ าใจและให้ บริการทีต่ รงตามความต้ องการ
ทีแ่ ท้ จริงของผู้รับบริการได้
¾ เข้ำใจควำมจำเป็ นและควำมต้องกำรที่แท้จริ งของผูร้ ับบริ กำร หรื อประชำชนแม้ใน
กรณี ที่ผรู ้ ับบริ กำร หรื อประชำชนอำจจะยังไม่ได้คำนึงถึงหรื อไม่เคยขอควำม
ช่วยเหลือมำก่อน และนำเสนอบริ กำรที่เป็ นประโยชน์ได้ตรงตำมควำมต้องกำร
นั้นๆ ได้อย่ำงแท้จริ ง
¾ ให้คำแนะนำที่เป็ นประโยชน์แก่ผรู ้ ับบริ กำร หรื อประชำชน เพื่อตอบสนองควำม
จำเป็ นหรื อควำมต้องกำรที่แท้จริ งของผูร้ ับบริ กำร หรื อประชำชนได้
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมองการณ์ ไกล และสามารถให้ บริการทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ อย่ างแท้ จริงและยัง่ ยืนให้ กบั ผู้รับบริการ
¾ เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผูร้ ับบริ กำรในระยะยำว และสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงวิธีหรื อขั้นตอนกำรให้บริ กำร เพื่อให้ผรู ้ ับบริ กำรได้ประโยชน์สูงสุ ด
¾ ปฏิบตั ิตนเป็ นที่ปรึ กษำที่ผรู ้ ับบริ กำรไว้วำงใจ ตลอดจนมีส่วนช่วยในกำรตัดสิ นใจ
ของผูร้ ับบริ กำร
¾ สำมำรถให้ควำมเห็นส่ วนตัวที่อำจแตกต่ำงไปจำกวิธีกำร หรื อขั้นตอนที่
ผูร้ ับบริ กำรต้องกำร เพื่อให้สอดคล้องกับควำมจำเป็ น ปัญหำ โอกำส ฯลฯ เพื่อเป็ น
ประโยชน์อย่ำงแท้จริ งหรื อในระยะยำวแก่ผรู ้ ับบริ กำร
¾ นำเสนอบริ กำรด้วยควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ เพื่อรักษำผลประโยชน์อนั ยัง่ ยืนหรื อ
ผลประโยชน์ระยะยำวให้แก่ผรู ้ ับบริ กำร หรื อประชำชน
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ระดั บ ที่ 1 ถื อ เป็ นระดับ พื้ น ฐำนในกำรบริ กำรเป็ นเลิ ศ ซึ่ งมี ล ัก ษณะหรื อ
พฤติกรรมหลักในกำรแสดงสมรรถนะในระดับที่ 1 นี้สองประกำร คือ “เต็มใจในการให้ บริการ
และให้ บ ริ ก ารที่ ผู้ รั บ บริ ก ารต้ อ งการได้ ” ดัง นั้น กำรให้ ผู ้รั บ บริ ก ำรได้รั บ บริ ก ำรในกำร
ดำเนิ นกำรเรื่ อง หรื อขั้นตอนของงำน กำรติ ดต่ อสื่ อสำร ตอบข้อซักถำม แจ้งควำมคื บหน้ำ
รวมทั้งกำรประสำนงำนภำยในหน่วยงำนหรื อกับหน่วยงำนภำยนอกเพื่อให้ผูร้ ับบริ กำรได้รับ
บริ กำรที่ต่อเนื่องและรวดเร็ ว ยังมีปัจจัยชี้วดั อย่ำงอื่นที่สำคัญมำกอยูอ่ ีก ได้แก่ “ความเต็มใจ” ที่
จะให้ บ ริ ก ำรเช่ น ที่ ว่ ำ นั้น ด้ว ย ซึ่ งสำมำรถแสดงให้ ป รำกฏได้ใ นกิ ริ ย ำ วำจำ ท่ ำ ที ควำม
กระตือรื อร้น ควำมพยำยำมที่จะทำควำมเข้ำใจกับผูร้ ับบริ กำร สี หน้ำ และภำษำกำยที่แสดงออก
ด้วย
ระดับที่ 2 เป็ นระดับของกำรให้บริ กำรที่ดีเพิ่มขึ้นหรื อมำกขึ้นกว่ำระดับที่ 1 ซึ่ ง
เป็ นระดับพื้นฐำนของกำรให้บริ กำรเป็ นเลิศ คือ “ช่ วยแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ” หรื ออำจจะเกิดขึ้น
ให้แก่ผูร้ ับบริ กำรอย่ำงรวดเร็ ว เต็มใจ ไม่บ่ำยเบี่ยง ไม่แก้ตวั หรื อไม่ปัดภำระ หรื อคอยดูแลให้
ผูร้ ับบริ กำรได้รับควำมพึงพอใจ และนำปั ญหำหรื อข้อขัดข้องในกำรให้บริ กำรไปพัฒนำกำร
ให้บริ กำรให้ดียงิ่ ขึ้น
ระดับที่ 3 เป็ นระดับที่จะเป็ นควำมต่ำงจำกระดับที่ 2 โดยมีนัยสำคัญที่ผูป้ ฏิบตั ิหน้ำที่
รำชกำรทำหน้ำที่ในกำรให้บริ กำรเป็ นเบื้องต้น และช่วยแก้ปัญหำให้แก่ผรู ้ ับบริ กำรในลักษณะ
ที่ต่อเนื่ องแล้ว ยังเข้ำใจถึงสภำพของกำรให้บริ กำรหรื อสภำพปั ญหำของผูร้ ับบริ กำรได้อย่ำง
ถ่องแท้ลึกซึ้ ง และให้เวลำและควำมพยำยำมพิเศษในกำรให้บริ กำรและดำเนิ นกำรเรื่ องต่ำงๆ
ให้แก่ ผูร้ ับบริ กำรหรื อประชำชนในระดับ “ที่เกินความคาดหวังทั่วไป” โดยที่ ผูร้ ับบริ กำร
อำจจะไม่ได้คำดหวังที่จะได้รับควำมช่วยเหลือในกำรแก้ไขปัญหำเหล่ำนั้นก็ได้
ข้อที่พึงระวังสำ หรับกำรให้บริ กำรเป็ นเลิศในระดับนี้ คือ กำรเสนอทำงเลือก
หรื อวิธีกำรที่ผูป้ ฏิบตั ิหน้ำที่รำชกำรเห็นว่ำจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่ผูร้ ับบริ กำรนั้น จะต้อง
เป็ นไปโดยคำนึงถึงผูร้ ับบริ กำรเป็ นสำคัญ กล่ำวคือ จะต้องมิใช่เป็ นกำรเสนอแนะหรื อโน้มน้ำว
เพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนื อจำกประโยชน์ของผูร้ ับบริ กำร รวมทั้งต้องเสนอทำงเลือกหรื อ
วิธีกำรต่ำงๆ ด้วยควำมถูกต้องตำมกรอบของกฎหมำยหรื อระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงแท้จริ ง
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ระดั บ ที่ 4 เป็ นกำรแสดงสมรรถนะของระดั บ ที่ 3 และเพิ่ ม ในส่ ว นของ
“ความสามารถในการเข้ าใจ และการให้ บริการที่ตรงตามความต้ องการทีแ่ ท้ จริงของผู้รับบริการได้ ”
ซึ่งมีควำมต่ำงจำกในระดับที่ 3 ในลักษณะของกำรคิดกำรวิเครำะห์ถึง “ควำมต้องกำรที่แท้จริ ง”
ของผูร้ ับบริ กำร เพื่อที่จะสำมำรถให้คำแนะนำที่เป็ นประโยชน์แก่ผูร้ ับบริ กำร หรื อประชำชน
เพื่อ “ตอบสนอง” ต่อควำมต้องกำรที่แท้จริ งของผูร้ ับบริ กำรหรื อประชำชนได้
ควำมต่ำงระหว่ำงสมรรถนะนี้ ในระดับที่ 3 กับระดับที่ 4 อำจอธิ บำยได้ว่ำใน
ระดับที่ 3 นั้น เป็ นกำรให้เวลำและควำมพยำยำมพิเศษในกำรให้บริ กำร “ที่เกินความคาดหวัง
ทั่วไป” ส่ วนระดับที่ 4 เป็ น “ความสามารถในการเข้ าใจ และการให้ บริ การที่ตรงตามความ
ต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ของผู้ รั บ บริ ก ารได้ ” โดยผู ป้ ฏิ บัติ ห น้ำ ที่ ร ำชกำรเป็ นผู ้น ำเสนอหรื อ ให้
คำแนะนำบริ กำรที่เป็ นประโยชน์และตรงตำมควำมต้องกำรที่แท้จริ งที่ได้มำจำกกำรวิเครำะห์
แล้วดังกล่ำวได้
ระดับที่ 5 เป็ นระดับที่สูงที่สุดของกำรให้บริ กำรเป็ นเลิศ ซึ่ งควรจะต้องผ่ำนจำก
ระดับที่ 1 มำเป็ นล ำดับ นับแต่ ก ำรให้บ ริ กำรด้ว ยควำมเต็ม ใจ กำรช่ ว ยแก้ปัญ หำที่ เ กิ ด ขึ้ น
ให้บริ กำรที่เกินควำมคำดหวังทัว่ ไป กำรทำควำมเข้ำใจและให้บริ กำรที่ตรงตำมควำมต้องกำรที่
แท้จริ งของผูร้ ับบริ กำร จนถึงในระดับที่ 5 คือ “การให้ บริการที่เป็ นประโยชน์ อย่ างแท้ จริงและ
ยั่งยืนให้ กบั ผู้รับบริการ” ตำมพฤติกรรมตัวอย่ำงที่แสดงไว้ เช่ น กำรเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะ
เกิ ดขึ้ นกับผูร้ ับบริ กำรในระยะยำว และสำมำรถเปลี่ ยนแปลงวิธีหรื อขั้นตอนกำรให้บริ กำร
เพื่อให้ผรู ้ ับบริ กำรได้ประโยชน์สูงสุ ด หรื อกำรปฏิบตั ิตนเป็ นที่ปรึ กษำที่ผูร้ ับบริ กำรไว้วำงใจ
และมีส่วนช่ วยในกำรตัดสิ นใจของผูร้ ับบริ กำร หรื อนำเสนอบริ กำรด้วยควำมเข้ำใจอย่ำงถ่อง
แท้ เพื่อรักษำผลประโยชน์ที่ยงั่ ยืนให้แก่ผรู ้ ับบริ กำร หรื อประชำชน
....................................................................................
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สมรรถนะ “การทางานเป็ นทีม”
คาจากัดความ

การทางานเป็ นทีม คื อ กำรมี จิตสำนึ กในควำมสมำนฉันท์ ควำมร่ วมแรงร่ วมใจกัน
ปฏิ บัติหน้ำที่ ใ นฐำนะเป็ นส่ วนหนึ่ งของที ม เพื่อให้ทีม งำน กลุ่ ม หรื อหมู่ คณะนั้น ๆ บรรลุ
เป้ำหมำยร่ วมกันได้อย่ำงดีที่สุด
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ระดับที่ 0 : ไม่ แสดงสมรรถนะด้ านนีอ้ ย่างชัดเจน
ระดับที่ 1 : รู้ บทบาทหน้ าทีข่ องตน และทาหน้ าทีข่ องตนในทีมให้ สาเร็จ
¾ ทำงำนในส่ วนที่ตนได้รับมอบหมำยได้สำเร็จ และสนับสนุนกำรตัดสิ นใจในกลุ่ม
¾ รำยงำนให้สมำชิกทรำบควำมคืบหน้ำของกำรดำเนิ นงำนในกลุ่ม หรื อข้อมูลอื่นๆ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
¾ รู ้บทบำทหน้ำที่ของตนในฐำนะสมำชิ กคนหนึ่ งในทีมและทำงำนในส่ วนของตน
ได้อย่ำงไม่ขำดตกบกพร่ อง
¾ แบ่งปั นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่เพื่อนร่ วมงำน สมำชิกในทีมคนอื่นๆ แม้ว่ำผูอ้ ื่น
ไม่ได้ร้องขอ
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีทศั นคติทดี่ ีต่อเพื่อนร่ วมงาน และให้ ความร่ วมมือ
ในการทางานกับเพื่อนร่ วมงาน
¾ สร้ำงสัมพันธ์ และเข้ำกับผูอ้ ื่นในกลุ่มได้ดี
¾ เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ให้ควำมร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในทีมด้วยดี
¾ เชื่ อมัน่ ในควำมรู ้ควำมสำมำรถของผูอ้ ื่นและกล่ำวถึงผูอ้ ื่นในทำงที่ดี หรื อในเชิ ง
สร้ำงสรรค์
¾ เคำรพกำรตัด สิ นใจหรื อควำมเห็ น ของผูอ้ ื่ น โดยพิจ ำรณำจำกเหตุ ผ ลและควำม
จำเป็ น
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ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และรับฟังความคิดเห็น และประสานความร่ วมมือของ
สมาชิกในทีม
¾ เต็ม ใจรั บ ฟั ง ควำมเห็ น ของสมำชิ ก ในที ม และเต็ ม ใจเรี ย นรู ้ จ ำกผู ้อื่ น รวมถึ ง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ และผูร้ ่ วมงำนเพื่อประโยชน์ในกำรทำงำนร่ วมกันให้ดียงิ่ ขึ้น
¾ ประสำนและส่ งเสริ มสัมพันธภำพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนกำรทำงำนร่ วมกันให้
มีประสิ ทธิภำพยิง่ ขึ้น
¾ ขอควำมคิดเห็น ประมวลควำมคิดเห็นของเพื่อนร่ วมงำนไม่วำ่ จะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชำ
หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ เพื่อใช้ประกอบกำรตัดสิ นใจหรื อปฏิบตั ิงำนร่ วมกัน
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และรักษามิตรภาพทีด่ ี ให้ การสนับสนุน และช่ วยเหลือ
เพื่อนร่ วมทีม เพื่อให้ งานประสบความสาเร็จ
¾ แสดงน้ ำใจ รับอำสำช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงำนที่มีเหตุจำเป็ นโดยไม่ตอ้ งร้องขอ
¾ ให้ ก ำลัง ใจเพื่ อ นร่ ว มงำนอย่ ำ งจริ ง ใจและรั ก ษำมิ ต รภำพที่ ดี ร ะหว่ ำ งกัน เพื่ อ
ประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวม
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และส่ งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะเพื่อมุ่งให้ ภารกิจ
ประสบผลสาเร็จ
¾ ส่ ง เสริ ม ควำมสำมัค คี ใ นที ม โดยปรำศจำกอคติ ร ะหว่ ำ งกัน เพื่ อ มุ่ ง หวัง ให้ที ม
ประสบควำมสำเร็จ
¾ ประสำนรอยร้ำว หรื อคลี่คลำยแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม
¾ ส่ งเสริ มขวัญกำลังใจระหว่ำงกัน เพื่อให้ปฏิบตั ิงำนร่ วมกันได้อย่ำงรำบรื่ น

คาอธิบายระดับสมรรถนะ

ระดับที่ 1 เป็ นระดับพื้นฐำนของกำรทำงำนเป็ นทีมที่ตอ้ ง “รู้ บทบาทหน้ าที่ของ
ตน” ในฐำนะ “ผู้ร่วมทีม” ซึ่ งจะได้รับกำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบจำกทีม เพื่อให้
เป้ำหมำยของทีมประสบควำมสำเร็จ บรรลุวตั ถุประสงค์ สมำชิกในทีมจึงมีภำระหน้ำที่เบื้องต้น
ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่รำชกำรของตนในทีมให้สำเร็ จ โดยเหตุที่เป็ นระดับพื้นฐำน กำรประเมิน
สมรรถนะในระดับนี้จึงคำดหวังให้ “รู้ บทบาทหน้ าที่ของตน” และ “ทาหน้ าทีข่ องตนในทีมให้
สาเร็ จ ” เท่ ำนั้น ตัวอย่ำ งพฤติ กรรมที่ แสดงในระดับนี้ เช่ น กำรทำงำนในส่ วนที่ ต นได้รั บ
มอบหมำยได้สำเร็จ และสนับสนุนกำรตัดสิ นใจของทีม แต่หำกเป็ นสมำชิกในทีม และไม่เห็น
ด้วยกับกำรตัดสิ นใจของทีม จึงไม่ยอมทำงำนในส่ วนที่เป็ นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตน
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ก็จะทำให้ไม่ผ่ำนสมรรถนะของกำรทำงำนเป็ นทีม แม้จะเป็ นระดับที่ 1 ก็ตำม ทั้งนี้ เพรำะกำร
ทำงำนเป็ นทีมจะมีช่วงกำรวำงแผนและกำรตัดสิ นใจร่ วมกันของทีม ซึ่ งอำจจะมีกำรโต้แย้ง
แสดงควำมไม่เห็นด้วยอยู่บำ้ ง แต่ เมื่อผ่ำนช่ วงกำรตัดสิ นใจหรื อมีมติ แล้ว ก็จะเป็ นช่ วงกำร
ดำเนินกำรตำมแผนงำนดังกล่ำว สมำชิกทุกคนมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำย
และได้รับกำรคำดหวังว่ำจะปฏิบตั ิหน้ำที่รำชกำรของตนไม่ว่ำจะเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยกับ
กำรตัดสิ นใจของทีมก็ตำม
สมรรถนะกำรทำงำนเป็ นที มในระดับที่ 1 ยังรวมถึ งกำรแบ่งปั นข้อมู ลที่ เป็ น
ประโยชน์แก่เพื่อร่ วมงำน หรื อสมำชิกในทีมคนอื่น แม้วำ่ จะไม่มีกำรร้องขอก็ตำม
ระดับที่ 2 เป็ นระดับที่สูงกว่ำระดับที่ 1 ซึ่ งเน้นในเรื่ องกำรรู ้บทบำทหน้ำที่ของ
ตน และทำหน้ำที่ของตนในทีมให้สำเร็ จ แต่ในระดับที่ 2 จะเพิ่มพฤติกรรมในกำรทำงำนเป็ น
ทีมในมำกขึ้นโดยพิจำรณำจำก “การมีทัศนคติทดี่ ีต่อผู้ร่วมงาน” และ “การให้ ความร่ วมมือใน
การทางานกับเพื่อร่ วมงาน” ซึ่ งจะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับกำรสร้ำงสัมพันธ์และเข้ำกับผูอ้ ื่นในทีม
ได้ดี หรื อ กำรเชื่ อ มั่น ในควำมรู ้ ค วำมสำมำรถของผู ้อื่ น และกล่ ำ วถึ ง ผู ้อื่ น ในทำงที่ ดี ซึ่ ง
สมรรถนะในระดับที่ 2 นี้ จะเป็ นกำรแสดงควำมมีส่วนร่ วมในทีมมำกขึ้นอย่ำงเห็นได้ชดั เจน
ระดับที่ 3 จะแสดงถึงพฤติกรรมหรื อสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นจำกระดับที่ 2 อย่ำงมี
นัยสำคัญ กล่ำวคือ จำกกำรมีทศั นคติที่ดีต่อเพื่อร่ วมงำน สร้ำงสัมพันธ์และเข้ำกับผูอ้ ื่นในทีมได้
ดี ไปสู่ ระดับของ “การรับฟังความคิดเห็น และประสานความร่ วมมือของสมาชิกในทีม ” โดยผู ้
ที่มีสมรรถนะนี้ ในระดับที่ 3 จะเต็มใจรั บฟั งควำมคิ ดเห็ นและเรี ยนรู ้ จำกสมำชิ กในที ม ทำ
หน้ำที่เป็ นผูป้ ระสำนและส่ งเสริ มสัมพันธภำพอันดีในทีม เช่น กำรวำงแผนร่ วมกัน กำรมีส่วน
ในกำรตัดสิ นใจ กำรรับฟังควำมคิดเห็นของสมำชิกในทีม ควำมตั้งใจหรื อเต็มใจที่จะเรี ยนรู ้จำก
ผูอ้ ื่น แม้ว่ำผูอ้ ื่นจะเป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชำก็ตำม รวมทั้งกำรประสำนควำมร่ วมมือ ควำมเข้ำใจ
และประสำนสัมพันธ์ของสมำชิกในทีมด้วย เป็ นต้น
ระดับที่ 4 เป็ นระดับที่แสดงพฤติกรรมทีมีบทบำทภำระหน้ำที่ต่อทีมเพิม่ มำกขึ้น
โดย “ จะต้ องทาหน้ าที่สนับสนุนและช่ วยเหลือเพื่อนร่ วมทีม เพื่อให้ งานประสบความสาเร็จ ”
โดยเพื่อร่ วมทีมหรื อสมำชิกในทีมไม่ตอ้ ร้องขอ และยังหมำยควำมถึงกำรให้กำลังใจเพื่อนร่ วม
ทีมอย่ำงจริ งใจและรักษำมิตรภำพที่ดีระหว่ำงเพื่อร่ วมทีมเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นโดยร่ วม
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อำจกล่ำวโดยสรุ ปได้ว่ำ ภำระหน้ำที่ ที่สมำชิ กมี ต่อทีมนั้นจะเพิ่มมำกขึ้ นตำม
ระดับของสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นอย่ำงเป็ นธรรมชำติสมำชิ กผูใ้ ดมีส่วนร่ วมหรื อมีบทบำทในกำร
ทำงำนในทีมมำก สมรรถนะที่จะผ่ำนกำรประเมินก็จะสู งขึ้นด้วย
ระดับที่ 5 เป็ นระดับสู งสุ ดที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของกำรทำงำนเป็ นทีม ที่
แสดงผูน้ ้ ันแสดงพฤติ กรรมด้ำ นนี้ อย่ำงโดดเด่ น ในลักษณะเพื่อบริ หำรที ม หรื อนำที มไปสู่
ควำมส ำเร็ จ (หรื อ ควำมล้ม เหลว) ได้ โดยเป็ นกำรสร้ ำ งควำมสำมัค คี กำรทำหน้ำ ที่ เ ป็ นผู ้
ประสำนรอยร้ำว หรื อคลี่คลำยแก้ไขปัญหำข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม และส่ งเสริ มขวัญกำลังใจ
ระหว่ำงกัน เพื่อให้สมำชิกในทีมปฏิบตั ิงำนร่ วมกันได้อย่ำงรำบรื่ น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่ำวส่ งผล
โดยตรงถึงผลสำเร็ จของทีมด้วย โดยพฤติกรรมดังกล่ำวมักจะเกิดขึ้นตำมธรรมชำติของกำร
ทำงำนเป็ นทีม

แจ
กฟ

.............................................................................
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การกาหนดระดับของสมรรถนะหลัก
การกาหนดสมรรถนะประจาผู้บริหาร

ระดับสมรรถนะหลัก
5 สมรรถนะ
ปฏิบตั ิงำน
1
ชำนำญงำน
1
อำวุโส
2
ปฏิบตั ิกำร
1
ชำนำญกำร
2
ชำนำญกำรพิเศษ
3
เชี่ยวชำญ
4
ต้น
2
กลำง
3
สู ง
4
ต้น
3
กลำง
4
สู ง
5

ั้น ห
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สมรรถนะหลัก เป็ นสมรรถนะที่ จ ำเป็ นส ำหรั บ ข้ำ รำชกำรส่ ว นท้อ งถิ่ น ทุ ก
ประเภท (ประเภททัว่ ไป ประเภทวิชำกำร ประเภทอำนวยกำรท้องถิ่ น และประเภทบริ หำร
จัดกำรท้องถิ่น) ตำมที่สถำบันที่ปรึ กษำเพื่อพัฒนำประสิ ทธิ ภำพในรำชกำร (สปร.) ได้ทำกำร
วิจยั และรำยงำนกำรวิเครำะห์และกำรจัดทำต้นแบบสมรรถนะ (Competency Model) ของ
ข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่นเสนอ กถ. ซึ่ งสมรรถนะหลักที่ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่ นจำเป็ นต้องมี
มีท้ งั หมด 5 สมรรถนะดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว โดยในกำรนำไปใช้ในกำรประเมินคำดว่ำจะมีกำร
กำหนดระดับสมรรถนะในแต่ละประเภทและระดับ ดังนี้

ฟร
ีเท

่าน

1. ประเภททัว่ ไป

แจ
ก

2. ประเภทวิชาการ

3. ประเภทอานวยการ

4. ประเภทบริหาร

ระดับตาแหน่ ง
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พฤติกรรมที่มำจำกควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทำให้ขำ้ รำชกำรส่ วน
ท้องถิ่ นสร้ ำ งผลงำนได้โดดเด่ นที่ จะก่ อ ให้เกิ ดข้อดี หลำยประกำร แก่ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น แต่เรื่ องสมรรถนะยังเป็ นเรื่ องใหม่ที่จะนำมำใช้ในกำรบริ หำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ขณะที่ทศั นะคติ ค่ำนิ ยม และวัฒนธรรมกำรปฏิบตั ิงำนของข้ำรำชกำร
ส่ ว นท้อ งถิ่ น ส่ ว นใหญ่ ย งั คงยึด ติ ด กับ ระบบแบบแผนเดิ ม ซึ่ งอำจจะท ำให้ก ำรน ำแนวคิ ด
สมรรถนะมำใช้ไม่เกิดประสิ ทธิ ภำพอย่ำงเต็มที่ ดังนั้นกำรสร้ำงองค์ควำมรู ้ และกำรทำควำม
เข้ำใจจึงเป็ นหัวใจสำหรับกำรนำไปใช้
คู่มือฉบับนี้ จึงได้พยำยำมที่จะอธิ บำยให้เห็นถึงรำยละเอียดในกำรในพิจำรณำ
สมรรถนะแต่ ล ะสมรรถนะ ตำมค ำจ ำกัด ควำมที่ ไ ด้มี ก ำรก ำหนดขึ้ น รวมทั้ง ยกตัว อย่ำ ง
พฤติกรรมของสมรรถนะแต่ละระดับ เพื่อให้ได้เข้ำใจควำมหมำยและระดับของสมรรถนะแต่
ละสมรรถนะได้ดียงิ่ ขึ้น อันจะส่ งผลต่อกำรบริ หำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมี บุคลำกรที่
สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ลุล่วงตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย แผนงำน และโครงกำรต่ำงๆ ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

บทสรุป

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

__
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การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(Achievement Motivation- ACH)
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คาจากัดความ: ความตั้งใจ และความขยันหมัน่ เพียรปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้ าหมายและมาตรฐานที่องค์กรกาหนดไว้อย่างดีที่สุด อีกทั้งหมายความรวมถึงความมุ่งมัน่
ในการปรับปรุงพัฒนาผลงานและกระบวนการปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยูเ่ สมอ
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ อย่างชัดเจน
ระดับที่ 1: แสดงความพากเพียรพยายาม และตั้งใจทางานให้ดี
• มีความมานะอดทน ขยันหมัน
่ เพียรในการทางาน และตรงต่อเวลา
• มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามกาหนดเวลา
• ตั้งใจ และพากเพียรพยายามทางานในหน้าที่และในส่วนของตนให้ดีตามที่ได้รบ
ั มอบหมาย
• แสดงความประสงค์หรือข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานของตนให้ดียงิ่ ๆขึ้ นไป
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทางานได้ผลงานตามเป้ าหมายที่วางไว้ หรือตามมาตรฐานขององค์กร
• ทางานได้ผลงานตามเป้ าหมายที่ผบ
ู ้ งั คับบัญชากาหนด หรือเป้ าหมายของหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
• มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องของงาน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ
• กาหนดมาตรฐาน หรือเป้ าหมายในการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีตามมาตรฐานขององค์กร
• หมัน
่ ติดตามผลงาน และประเมินผลงานของตนเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานขององค์กร
• คิดหาวิธีการใหม่ๆ ในการปรับปรุงงานของตนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิง่ ขึ้ นอยูเ่ สมอ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อพัฒนาผลงานให้โดดเด่นเกินกว่าเป้ าหมายมาตรฐานที่องค์กรกาหนด
• ปรับปรุงวิธีการที่ทาให้ทางานได้ดีขน
ึ้ เร็วขึ้ น มีคุณภาพดีขนึ้ หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้ น
• ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบ และวิธีการทางานให้มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นและเกินกว่าเป้ าหมายที่องค์กรกาหนดไว้
• เสนอหรือทดลองวิธีการทางานแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพื่อให้ได้ผลงานตามที่กาหนดไว้
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอุตสาหะมานะบากบั ่นเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ทา้ ทาย หรือได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครทาได้มาก่อน
• บรรลุเป้ าหมายที่ทา้ ทายในงานที่ยากหรือไม่เคยมีใครทาได้มาก่อน โดยใช้วิธีการพัฒนาระบบ ประยุกต์ และบริหารจัดการ เพื่อให้ได้ผลงานที่ โดดเด่น และแตกต่างอย่างที่ไม่เคย
มีผใู ้ ดในองค์กรกระทาได้มาก่อน
• กาหนดเป้ าหมายที่ทา้ ทาย และเป็ นไปได้ยาก เพื่อทาให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชด
ั
• ทาการพัฒนาระบบ ขัน
้ ตอน วิธีการทางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างไม่เคยมีใครทาได้มาก่อน
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวิเคราะห์ผลได้และผลเสีย และสามารถตัดสินใจได้ แม้จะมีความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย
• ตัดสินใจได้ โดยมีการคานวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และดาเนิ นการ เพื่อให้องค์กรและประชาชนได้ประโยชน์สงู สุด
• วิเคราะห์ และคานวณผลได้ ผลเสีย และความคุม
้ ค่า รวมทั้งกล้าคิด กล้าทา และกล้าเสี่ยงโดยอาศัยวิสยั ทัศน์ ประสบการณ์และการบริหารในเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป้ าหมายและ
ประโยชน์สาคัญขององค์กร
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การยึดมั ่นในความถูกต้องและจริยธรรม
(Integrity- ING)
คาจากัดความ: การครองตนและประพฤติปฏิบตั ิถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่ ง
ประโยชน์ของประชาชน สังคม ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อเป็ นกาลังสาคัญในการสนับสนุ นผลักดันให้ภารกิจหลักขององค์กรบรรลุเป้ าหมายที่กาหนด
ไว้
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ อย่างชัดเจน
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ระดับที่ 1: ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัย
• ปฏิบต
ั ิหน้าที่ดว้ ยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัยที่หน่ วยงาน และองค์กรกาหนดไว้
• มีจิตสานึ กในการปฏิบต
ั ิตนในหน้าที่ความรับผิดชอบ/ตาแหน่ งงานของตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานของหน่ วยงานและองค์กร
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสจั จะเชื่อถือได้
• มีสจั จะเชื่อถือได้ และรักษาวาจา พูดอย่างไรทาอย่างนั้ น ไม่บิดเบือนอ้างข้อยกเว้นให้ตนเอง
• เป็ นคนตรงไปตรงมา กล้าพูด และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบต
ั ิงานของหน่ วยงานและองค์กร
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ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั ่นและแน่วแน่ในจรรยาบรรณ หลักคุณธรรม ยุติธรรม และปฏิบตั ิตนกับผูอ้ ื่นอย่างเท่าเทียมกัน
• ยึดมัน
่ ในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ส่วนตน
• ยึดมัน
่ และมีความแน่ วแน่ ในหลักการ คุณธรรม และประพฤติปฏิบตั ิตนกับผูอ้ ื่นอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิกบั ผู ้อื่น
• ยึดหลักความยุติธรรม และความเป็ นธรรมเป็ นที่ต้งั แม้ตอ้ งกระทบกับบุคคลที่มีอานาจหน้าที่ที่สูงกว่า
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และธารงความถูกต้องเพื่อองค์กร
• ธารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทก
ั ษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์กรแม้ในสถานการณ์ที่อาจสร้างความลาบากใจให้
• ตัดสินใจในหน้าที่ หรือปฏิบต
ั ิงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต แม้ผลของการปฏิบตั ิอาจสร้างศัตรูหรือก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรือเสีย
ประโยชน์
• เสียสละความสุขสบาย ประโยชน์ ส่วนตน ตลอดจนความพึงพอใจส่วนตนหรือของครอบครัว โดยมุ่งให้ภารกิจในหน้าที่สม
ั ฤทธิ์ผลและเน้นประโยชน์ขององค์กรเป็ น
ที่ต้งั
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อองค์กร และประเทศชาติ
• อุทิศตน ธารงความถูกต้อง และยืนหยัดพิทก
ั ษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์กร หรือประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ที่อาจสร้างความลาบากใจให้ หรือแม้ใน
สถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมัน่ คงในตาแหน่ งหน้าที่การงาน หรืออาจเสียงภัยต่อชีวติ
• ไม่ประพฤติปฏิบต
ั ิตนเพื่อฉ้อฉลหรือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็ นที่ต้งั ทั้งในเชิงวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายขององค์กร โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเพื่อองค์กร
ประชาชน และประเทศชาติเป็ นสาคัญ
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ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
(Organization and Process Understanding - OPU)
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คาจากัดความ: ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางาน และมาตรฐานการทางานของตนและ
ของหน่ วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุผล ความเข้าใจนี้ รวมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ่ (Big Picture) และการ
คาดการณ์เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ต่อระบบและกระบวนการทางาน
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ อย่างชัดเจน
ระดับที่ 1: เข้าใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางานและมาตรฐานในงานของตน
• เข้าใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางานและมาตรฐานในงานที่ตนสังกัดอยู่ รวมทั้งกฎระเบียบ ตลอดจนขัน
้ ตอนกระบวนการปฏิบตั ิงานต่า งๆ และนา
ความเข้าใจนี้ มาใช้ในการปฏิบตั ิงาน ติดต่อประสานงาน หรือรายงานผล ฯลฯ ในหน้าที่ได้ถูกต้อง
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบและกระบวนการทางานของตนกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ตดิ ต่ออย่าง
ชัดเจน
• เข้าใจและเชื่อมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางาน ขัน
้ ตอนกระบวนการปฏิบตั ิงานต่างๆ ของตนกับหน่ วยงานอื่นที่ติดต่อด้วยอย่างถูกต้อง รวมถึงนา
ความเข้าใจนี้ มาใช้เพื่อให้การทางานระหว่างกันเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกันสูงสุด
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถมองภาพรวมแล้วปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพขึ้ น
• เข้าใจข้อจากัดของเทคนิ ค ระบบหรือกระบวนการทางานของตนหรือหน่ วยงานอื่นๆ ที่ติดต่อด้วย และรูว้ า่ สิ่งใดที่ควรกระทาเพื่อ ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง
ระบบให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้ นได้
• เมื่อเจอสถานการณ์ที่แตกต่างจากเดิมสามารถใช้ความเข้าใจผลต่อเนื่ องและความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบและกระบวนการทางาน เพื่อนามาแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างเหมาะสมทันเวลา
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจกระแสภายนอกกับผลกระทบโดยรวมต่อเทคโนโลยี ระบบหรือกระบวนการทางานของหน่วยงาน
• เข้าใจกระแสหรือสถานการณ์ภายนอก (เช่น นโยบายการเมืองและการปกครองในภาพรวม ทิศทางของภาครัฐ เศรษฐกิจ และสังคม เป็ นต้น) และสามารถ
นาความเข้าใจนั้นมาเตรียมรับมือหรือดาเนิ นการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
• ศึกษาเรียนรูค
้ วามสาเร็จหรือความผิดพลาดของระบบหรือกระบวนการการทางานที่เกี่ยวข้องและนามาปรับใช้กบั การทางานของหน่ วยงานอย่างเหมาะสม
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจความต้องการที่แท้จริงขององค์กร
• เข้าใจสถานะของระบบ เทคโนโลยี และกระบวนการการทางานขององค์กรอย่างถ่องแท้ จนสามารถกาหนดความต้องการหรือดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงใน
ภาพรวมเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืน
• เข้าใจและสามารถระบุจุดยืนและความสามารถในการพัฒนาในเชิงระบบ เทคโนโลยี กระบวนการทางานหรือมาตรฐานการทางานในเชิงบูรณาการระบบ
(Holistic View) ขององค์กร
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การบริการเป็ นเลิศ
(Service Mind- SERV)
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คาจากัดความ: การให้บริการที่ดีแก่ผูร้ บั บริการ หรือประชาชนด้วยความใส่ใจในความต้องการที่แท้จริงของผูร้ บั บริการ หรือประชาชน อีกทั้งโดยมุ่งประโยชน์และความ
พึงพอใจของผูร้ บั บริการ หรือประชาชนเป็ นหลัก
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ อย่างชัดเจน
ระดับที่ 1: แสดงความเต็มใจในการให้บริการ มีอธั ยาศัยไมตรีอนั ดี และให้บริการที่ผรู ้ บั บริการต้องการได้
• ให้บริการด้วยความยิ้ มแย้มแจ่มใส เป็ นมิตร เต็มใจต้อนรับ และสร้างความประทับใจอันดีแก่ผูร้ บ
ั บริการ หรือประชาชน
• ติดต่อสื่อสาร ตอบข้อซักถาม รายงานความคืบหน้าและให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ แก่ผูร้ บ
ั บริการ หรือประชาชน เมื่อมีคาถามหรือข้อสงสัย
• ให้คาแนะนา และคอยติดตามเรื่อง เมื่อผูร้ บ
ั บริการหรือประชาชนมีคาถาม ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับภารกิจของหน่ วยงาน
• แจ้งให้ผูร้ บ
ั บริการหรือประชาชนทราบความคืบหน้าในการดาเนิ นเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการอยู่
• ประสานงานภายในหน่ วยงาน และกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผูร้ บ
ั บริการหรือประชาชนได้รบั บริการที่ต่อเนื่ องและรวดเร็ว
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเต็มใจช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กบั ผูบ้ ริการได้
• รับเป็ นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้ นแก่ผูร้ บ
ั บริการอย่างรวดเร็ว เต็มใจ ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตวั หรือปั ดภาระ
• คอยดูแลให้ผูร้ บ
ั บริการได้รบั ความพึงพอใจ และนาข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการ (ถ้ามี) ไปพัฒนาการให้บริการให้ดียงิ่ ขึ้ น
• อานวยความสะดวก ให้บริการด้วยความเต็มใจ ดาเนิ นการต่างๆ ให้ลูกค้าได้รบ
ั ความพึงพอใจเต็มที่
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้บริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั ่วไปของผูร้ บั บริการ
• ให้เวลาแก่ผูร้ บ
ั บริการ โดยเฉพาะเมื่อผูร้ บั บริการประสบความยากลาบาก เช่น ให้เวลาและความพยายามพิเศษในการให้บริการ เพื่อช่วยผูร้ ับบริการแก้ปัญหา
• คอยให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ความรูท
้ ี่เกี่ยวข้องกับงานที่กาลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็ นประโยชน์แก่ผูร้ บั บริการ แม้วา่ ผูร้ บั บริการจะไม่ ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน
• ใช้ความพยายามเป็ นพิเศษในการให้บริการและดาเนิ นการต่างๆ ให้แก่ผูร้ บ
ั บริการ หรือประชาชนในระดับที่เกินความคาดหวังทัว่ ไป
• เสียสละเวลาส่วนตน อาสาให้ความช่วยเหลือเป็ นพิเศษเมื่อผูร้ บ
ั บริการหรือประชาชนเผชิญปั ญหาหรือความยากลาบาก
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผูร้ บั บริการได้
• เข้าใจความจาเป็ นและความต้องการที่ แท้จริงของผูร้ บ
ั บริการ หรือประชาชนแม้ในกรณีที่ผูร้ บั บริการ หรือประชาชนอาจจะยังไม่ได้คานึ งถึ งหรือไม่เคยขอความ
ช่วยเหลือมาก่อน และนาเสนอบริการที่เป็ นประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการนั้นๆ ได้อย่างแท้จริง
• ให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ แก่ผูร้ บ
ั บริการ หรือประชาชน เพื่อตอบสนองความจาเป็ นหรือความต้องการที่แท้จริงของผูร้ บั บริการ หรือประชาชนได้
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมองการณ์ไกล และสามารถให้บริการที่เป็ นประโยชน์อย่างแท้จริงและยั ่งยืนให้กับผูร้ บั บริการ
• เล็งเห็นผลประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้ นกับผูร้ บ
ั บริการในระยะยาว และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้ผูร้ บั บริการได้ประโยชน์สูงสุด
• ปฏิบต
ั ิตนเป็ นที่ปรึกษาที่ผูร้ บั บริการไว้วางใจ ตลอดจนมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของผูร้ บั บริการ
• สามารถให้ความเห็นส่วนตัวที่อาจแตกต่างไปจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผูร้ บ
ั บริการต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับความจาเป็ น ปั ญหา โอกาส ฯลฯ เพื่อเป็ นประโยชน์
อย่างแท้จริงหรือในระยะยาวแก่ผูร้ บั บริการ
• นาเสนอบริการด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ อน
ั ยัง่ ยืนหรือผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่ผูร้ บั บริการ หรือประชาชน
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การทางานเป็ นทีม
(Teamwork- TW)
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คาจากัดความ: การมีจิตสานึ กในความสมานฉันท์ ความร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะเป็ นส่วนหนึ่ งของทีม เพื่อให้ทีมงาน กลุ่ม หรือหมู่คณะนั้นๆ
บรรลุเป้ าหมายร่วมกันได้อย่างดีที่สุด
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ อย่างชัดเจน
ระดับที่ 1: รูบ้ ทบาทหน้าที่ของตน และทาหน้าที่ของตนในทีมให้สาเร็จ
• ทางานในส่วนที่ตนได้รบ
ั มอบหมายได้สาเร็จ และสนับสนุ นการตัดสินใจในกลุ่ม
• รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดาเนิ นงานในกลุ่ม หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการทางานอย่างต่อเนื่ อง
• รูบ
้ ทบาทหน้าที่ของตนในฐานะสมาชิกคนหนึ่ งในทีมและทางานในส่วนของตนได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
• แบ่งปั นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงาน สมาชิกในทีมคนอื่นๆ แม้วา่ ผูอ้ ื่นไม่ได้รอ้ งขอ
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีทศั นคติที่ดีตอ่ เพื่อนร่วมงาน และให้ความร่วมมือในการทางานกับเพื่อนร่วมงาน
• สร้างสัมพันธ์ และเข้ากับผูอ้ ื่นในกลุ่มได้ดี
• เอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ ให้ความร่วมมือกับผูอ้ ื่นในทีมด้วยดี
• เชื่อมัน
่ ในความรูค้ วามสามารถของผูอ้ ื่นและกล่าวถึงผูอ้ ื่นในทางที่ดี หรือในเชิงสร้างสรรค์
• เคารพการตัดสินใจหรือความเห็นของผูอ้ ื่นโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจาเป็ น
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และรับฟั งความคิดเห็น และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม
• เต็มใจรับฟั งความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจ้ ากผูอ้ ื่น รวมถึงผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และผูร้ ่วมงานเพื่อประโยชน์ในการทางานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้ น
• ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุ นการทางานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น
• ขอความคิดเห็น ประมวลความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานไม่วา่ จะเป็ นผูบ
้ งั คับบัญชาหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจหรือปฏิบตั ิงานร่วมกัน

แจ
ก

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และรักษามิตรภาพที่ดี ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้งานประสบความสาเร็จ
• แสดงน้ าใจ รับอาสาช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่มีเหตุจาเป็ นโดยไม่ตอ้ งร้องขอ
• ให้กาลังใจเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจและรักษามิตรภาพที่ดีระหว่างกันเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวม
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และส่งเสริมความสามัคคีในหมูค่ ณะเพื่อมุง่ ให้ภารกิจประสบผลสาเร็จ
• ส่งเสริมความสามัคคีในทีมโดยปราศจากอคติระหว่างกัน เพื่อมุง่ หวังให้ทีมประสบความสาเร็จ
• ประสานรอยร้าว หรือคลี่คลายแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้ นในทีม และส่งเสริมขวัญกาลังใจระหว่างกัน เพื่อให้ปฏิบต
ั ิงานร่วมกัน ได้อย่างราบรื่น
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หนังสือคู่มือการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(ที่โครงการได้มีการจัดทำ และเผยแพร่)

หนังสือ
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

หนังสือ
หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ หนังสือตอบข้อหารือ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗

หนังสือ
ความรู้ และทักษะที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติ
งานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ
สมรรถะหลัก

หนังสือ
สมรรถะประจำตำแหน่งงาน

หนังสือ
ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ
ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ
หนังสือ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของ
รวมประกาศมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
หนังสือสั่งการ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

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

หนังสือ
สมรรถนะประจำผู้บริหาร

หนังสือ
สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

