
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะประจํากลุมงานของขาราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญ 
 



สมรรถนะประจ ากลุ่มงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
 

 
 
 

การจัดท าสมรรถนะประจ ากลุ่มงานมีจุดประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ
หน้าที่ และส่งเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น โดยส านักงาน ก.ก. ได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ ทบทวนและ
ปรับปรุงสมรรถนะประจ ากลุ่มงานมาอย่างต่อเนื่อง โดย อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา  พัฒนาบุคลากร และการ
ประเมิน ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 อนุมัติการปรับปรุงสมรรถนะประจ ากลุ่ม
งานจาก 34 กลุ่มงาน 104 สมรรถนะ เป็น 35 กลุ่มงาน 20 สมรรถนะ และ ก.ก. มีมติรับทราบในการประชุม    
ครั้งที ่10/2558  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 

สมรรถนะประจ ำกลุ่มงำน (Common Functional Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม          
ที่ก าหนดเฉพาะส าหรับกลุ่มงานที่มีลักษณะงาน วัตถุประสงค์ของงาน และผลสัมฤทธิ์ของงานใกล้เคียงกัน (Job Family)   
โดยผู้ที่ด ารงต าแหน่งในกลุ่มงานเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใดควรจะมีสมรรถนะเหมือนกันเพ่ือให้ได้ผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

 กรุงเทพมหานครจึงก าหนดให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญมีสมรรถนะประจ ากลุ่มงานเพ่ือใช้เป็น
แนวทางเชิงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่งได้อย่างเหมาะสมและมีผลการปฏิบัติ งานเป็นเลิศตามที่
องค์กรคาดหวัง โดยปัจจุบันได้ก าหนดให้มีสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน จ านวน  35 กลุ่มงาน  ดังนี้ 

 

1)  กลุ่มงานสนับสนุนทั่วไป 
2)  กลุ่มงานสถิติ 
3)  กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 
4)  กลุ่มงานนิติการ 
5)  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
6)  กลุ่มงานปกครองและทะเบียน 
7)  กลุ่มงานเทศกิจ 
8)  กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9)  กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 
10) กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 
11) กลุ่มงานการท่องเที่ยว 
12) กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
13) กลุ่มงานเศรษฐกิจและการพาณิชย์ 
14) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
15) กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ 
16) กลุ่มงานสถาปัตยกรรม 
17) กลุ่มงานเกษตรกรรม 

18) กลุ่มงานวิทยาศาสตร์ 
 
 

19) กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
20) กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ 
21) กลุ่มงานเภสัชกรรม 
22) กลุ่มงานจิตวิทยา 
23) กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
24) กลุ่มงานการพยาบาล 
25) กลุ่มงานการบ าบัดและฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน     
26) กลุ่มงานสัตวแพทย์ 
27) กลุ่มงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
28) กลุ่มงานสาธารณสุข 
29) กลุ่มงานการศึกษา 
30) กลุ่มงานวิศวกรรม 
31) กลุ่มงานผังเมือง 
32) กลุ่มงานศิลปะสังคมและวัฒนธรรม 
33) กลุ่มงานช่างเทคนิค 
34)  กลุ่มงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
35) กลุ่มงานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ    



 
สมรรถนะประจ ากลุ่มงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

กลุ่มงาน  ต าแหน่ง สมรรถนะ  
1. สนับสนุนท่ัวไป 1. นักจัดการงานท่ัวไป 

2. เจ้าพนักงานธุรการ  
3. เจ้าพนักงานพัสด ุ
4. นักวิชาการพัสด ุ

1. การจดัการและควบคมุงาน 
2. ความละเอียดรอบคอบ 
3. การปรับตัวในการท างานภายใต้ภาวะกดดัน  
 

2. สถิต ิ
 

1. นักวิชาการสถติิ  
2. เจ้าพนักงานสถติ ิ
3. เจ้าพนักงานเวชสถิติ  

1. การคดิวิเคราะห์  
2. การสืบเสาะหาข้อมลู 
3. ความละเอียดรอบคอบ 

3. คอมพิวเตอร ์ 1. เจ้าหน้าทีร่ะบบงาน     
    คอมพิวเตอร์ 
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

1. การคดิวิเคราะห ์
2. ความคดิสร้างสรรค ์
3. การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า   

4. นิติการ 1. นิติกร 
2. นักวิชาการจัดหาที่ดิน 
 

1. ความละเอียดรอบคอบ 
2. การสืบเสาะหาข้อมลู 
3. การคดิวิเคราะห ์

5. ทรัพยากรบคุคล 1. นักทรัพยากรบคุคล 1. การมองภาพองค์รวม 
2. การคดิวิเคราะห ์
3. การให้ค าปรึกษาแนะน า  

6.ปกครองและทะเบยีน 1. พนักงานปกครอง 
2. เจ้าพนักงานปกครอง 
 

1. ความละเอียดรอบคอบ  
2. การให้ค าปรึกษาแนะน า 
3. การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 

7. เทศกิจ 1. เจ้าพนักงานเทศกิจ 
2. พนักงานเทศกิจ 
 

1. จิตวิญญาณในการปฏิบตัิงาน 
2. ความคดิเชิงบวก  
3. การจดัการและควบคมุงาน  

8. วิเคราะห์นโยบายและแผน  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2. นักวิจัยการจราจร 
 

1. การคดิวิเคราะห ์
2. การมองภาพองค์รวม 
3. ความคดิเชิงบวก 

9. วิเทศสัมพันธ ์ 1. นักวิเทศสัมพันธ ์
 

1. จิตวิญญาณในการปฏิบตัิงาน  
2. การมองภาพองค์รวม  
3. ศิลปะการสื่อสาร 

10. สิ่งแวดล้อม 1. เจา้หนา้ที่รักษาความสะอาด 
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

1. ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม 
2. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
3. การจดัการและควบคมุงาน  

11. การเงินและบัญชี 1. เจา้พนักงานการเงินและบญัชี 
2. นักวิชาการคลัง 
3. เจา้พนักงานการคลัง 
4. นักบญัชี 
5. นักวิชาการเงินและบญัชี 
6. นักวิเคราะห์งบประมาณ 
7. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

1. ความละเอียดรอบคอบ  
2. การคดิวิเคราะห ์
3. การให้ค าปรึกษาแนะน า  
 



 
 

กลุ่มงาน ต าแหน่ง สมรรถนะ 
12. เศรษฐกิจและการพาณิชย ์ 1. เจา้พนักงานจดัเก็บรายได ้

2. นักวิชาการจดัเกบ็รายได ้
 

1. ความละเอียดรอบคอบ 
2. การด าเนินการเชิงรุก  
3. ความยดืหยุ่นผ่อนปรน 

13. ประชาสมัพันธ์ 
 

1. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ ์
2. นักประชาสัมพันธ์  
 

1. ศิลปะการสื่อสาร  
2. ความคดิสร้างสรรค ์
3. การสืบเสาะหาข้อมลู 

14. โสตทัศนูปกรณ ์ 1. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
2. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
3. นายช่างภาพ 
4. นักเวชนิทัศน์ 

1. การด าเนินการเชิงรุก 
2. การปรับตัวในการท างานภายใต้ภาวะกดดัน  
3. ความคดิสร้างสรรค์  

15. เกษตรกรรม 1. นักวิชาการเกษตร  
2. เจ้าพนักงานการเกษตร 
 

1. จิตวิญญาณในการปฏิบตัิงาน 
2. การให้ความส าคญักับบริบทของพื้นที่ 
3. การให้ค าปรึกษาแนะน า 

16. วิทยาศาสตร ์ 1. นักวิทยาศาสตร ์
2. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร ์
 

1. การคดิวิเคราะห ์
2. การจดัการและควบคมุงาน 
3. ความละเอียดรอบคอบ  

17. บริการทางการแพทย ์ 1. นายแพทย ์
2. ทันตแพทย์  
3. ผู้ช่วยทันตแพทย ์
4. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 

1. จติวิญญาณในการปฏิบตัิงาน  
2. ความละเอียดรอบคอบ 
3. ศิลปะการสื่อสาร  

18. เภสัชกรรม 1. เภสัชกร 
2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
 

1. จิตวิญญาณในการปฏิบตัิงาน 
2. การคดิวิเคราะห ์
3. ความละเอียดรอบคอบ 

19. จติวิทยา 
 
 

1. นักจิตวิทยา 1. การให้ค าปรึกษาแนะน า 
2. การคดิวิเคราะห ์
3. ศิลปะการสื่อสาร 

20. การพยาบาล 
 
 

1. พยาบาลเทคนิค 
2. นักวิชาการพยาบาล 
3. พยาบาลวิชาชีพ 

1. จิตวิญญาณในการปฏิบตัิงาน  
2. การคดิวิเคราะห์  
3. การปรับตัวในการท างานภายใต้ภาวะกดดัน 

21. การบ าบัดและฟื้นฟู
สุขภาพประชาชน 
 

1. นักกายภาพบ าบดั 
2. นักกิจกรรมบ าบัด 
3. ช่างกายอุปกรณ ์
4. นักเวชศาสตร์การสื่อ
ความหมาย 

1. จิตวิญญาณในการปฏิบตัิงาน 
2. ความละเอียดรอบคอบ 
3. การคดิวิเคราะห์  
 

22. สัตว์แพทย ์
 

1. นายสตัว์แพทย์  
2. สัตว์แพทย ์

1. จิตวิญญาณในการปฏิบตัิงาน  
2. ความยดืหยุ่นผ่อนปรน  
3. ความคดิเชิงบวก    
 



กลุ่มงาน ต าแหน่ง สมรรถนะ 
23. วิทยาศาสตร์การแพทย ์ 1.  นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์

2.  เจา้พนักงานรังสกีารแพทย ์
3.  นักรังสีการแพทย ์
4.  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
5.  นักเทคนิคการแพทย ์

1. ความละเอียดรอบคอบ 
2. การคดิวิเคราะห ์
3. ความตระหนักและเข้มงวดด้านความปลอดภัย 
 

24. สาธารณสุข 1. โภชนากร 
2. นักโภชนาการ 
3. นักวิชาการสาธารณสุข 
4. นักวิชาการสุขาภิบาล 
5. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

1. จิตวิญญาณในการปฏิบตัิงาน 
2. การคดิวิเคราะห ์
3. ศิลปะการสื่อสาร  

 
 

25. วิศวกรรม 1. วิศวกร 
2. วิศวกรโยธา 
3. วิศวกรเครื่องกล 
4. วิศวกรไฟฟ้า 
5. วิศวกรสุขาภิบาล 

1. การคดิวิเคราะห ์
2. ความตระหนักและเข้มงวดด้านความปลอดภัย 
3. การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
 

26. สถาปัตยกรรม 
 

1. สถาปนิก 
2. มัณฑนากร 

1. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
2. การคดิวิเคราะห ์
3. ความคดิสร้างสรรค ์

27. ช่างเทคนิค 
 

1. เจ้าพนักงานสื่อสาร 
2. นายชา่งโยธา 
3. นางช่างส ารวจ 
4. นายช่างเครื่องกล 
5. เจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
6. นายช่างเทคนิค 
7. นายช่างไฟฟ้า 
8. นายช่างเขียนแบบ 

1. ความละเอียดรอบคอบ 
2. การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
3. การให้ค าปรึกษาแนะน า  
 

28. ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

1. พนักงานป้องกันและ      
บรรเทาสาธารณภยั 
2. เจ้าพนักงานป้องกันและ  
บรรเทาสาธารณภยั 

1. จิตวิญญาณในการปฏิบตัิงาน 
2. ความตระหนักและเข้มงวดด้านความปลอดภัย 
3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

29. เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ 1. นักวิชาการแผนท่ี 
 

1. ความละเอียดรอบคอบ  
2. การสืบเสาะหาข้อมลู 
3. การจดัการและควบคมุงาน   

30. ผังเมือง 1. นักวิเคราะห์ผังเมือง 
2. นักผังเมือง 

1. การมองภาพองค์รวม 
2. จิตวิญญาณในการปฏิบตัิงาน  
3. ความยดืหยุ่นผ่อนปรน 
 

 



กลุ่มงาน  ต าแหน่ง สมรรถนะ  
31. ศลิปะสังคมและวัฒนธรรม 1. ดุรยิางคศิลปิน 

2. คีตศลิปิน 
3. นักวิชาการละครและดนตร ี
4. นักวิชาการวัฒนธรรม 
5. นายช่างศิลป ์
6. นักวิชาการช่างศิลป ์

1. จิตวิญญาณในการปฏิบตัิงาน 
2. การคดิวิเคราะห ์
3. ความคดิสร้างสรรค ์
 

32. การศึกษา 1. นักวิชาการศึกษา 
2. นักพัฒนาการกีฬา 
3. บรรณารักษ ์
4. เจ้าพนักงานห้องสมดุ 
 

1. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
3. ศิลปะการสื่อสาร  

33. สังคมสงเคราะห ์ 1. นักสังคมสงเคราะห ์
 
 

1. การสืบเสาะหาข้อมลู 
2. การคดิวิเคราะห ์
3. การให้ค าปรึกษาแนะน า 

34.การท่องเที่ยว 1. นักพัฒนาการท่องเที่ยว 1. ความคดิสร้างสรรค ์
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
3. การมองภาพองค์รวม 

35. พัฒนาชุมชนและ 
สวัสดิการสังคม 

1. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 
2. นักพัฒนาสังคม 
3.  เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 
4.  นักวิชาการศูนย์เยาวชน 

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
3. ความคดิเชิงบวก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมรรถนะประจ ากลุ่มงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญมีจ านวน 19 สมรรถนะ ดังนี้ 
1) การให้ค าปรึกษาแนะน า 
2) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
3) การคิดวิเคราะห์ 
4) ศิลปะการสื่อสาร 
5) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน  
6) ความละเอียดรอบคอบ 
7) การสืบเสาะหาข้อมูล 
8) การด าเนินการเชิงรุก  
9) จิตวิญญาณในการปฏิบัติงาน 
10) ความคิดสร้างสรรค์ 
11) การมองภาพองค์รวม  
12) การปรับตัวในการท างานภายใต้ภาวะกดดัน 
13) การจัดการและควบคุมงาน  
14) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
15) ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม  
16) การให้ความส าคัญกับบริบทของพ้ืนที่   
17) ความตระหนักและเข้มงวดด้านความปลอดภัย  
18) ความคิดเชิงบวก  
19) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  
     พยายามท าความเข้าใจปัญหา สาเหตุและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ รวมทั้งพยายามเสนอ
ข้อสรุปและแนวทางเพ่ือตอบสนองให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ 

 

ระดับ มาตรฐานพฤติกรรม 

1 

เปิดใจรับฟังปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ 
 รับฟังข้อมูลเบื้องต้นจากผู้รับบริการเก่ียวกับปัญหาหรือความต้องการ  
 รวบรวมข้อมูลและพยายามท าความเข้าใจปัญหาหรือความต้องการผู้รับบริการใน
สถานการณ์ต่างๆ  
 ให้ข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการได้ เช่น บอกชื่อผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงาน   
ที่เก่ียวข้องในเรื่องที่ต้องการจะติดต่อสอบถามได้ เป็นต้น 

2 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 พยายามท าความเข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการ 
  รับฟังและสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหาหรือความต้องการของผู้รับบริการ 
 พยายามท าความเข้าใจปัญหา หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่าย  
 วิเคราะห์ แยกแยะ และระบุประเด็นปัญหาหรือความต้องการของผู้รับบริการเพ่ือให้ค าปรึกษา 

3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และพยายามเสนอแนวทางเลือกที่ถูกต้องตามระเบียบ หรือ
หลักเกณฑ ์หรือมาตรฐานวิชาชีพ หรือแนวปฏิบัติ และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 
 วิเคราะห์ หรือแยกแยะ และระบุประเด็นปัญหาและสาเหตุของปัญหาของผู้รับบริการ 
เสนอทางออก หรือทางเลือกให้ผู้รับบริการ ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลามากก็ตาม 
 เสนอแนวทางเลือกที่ถูกต้องตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานวชิาชีพ หรือแนวปฏิบัติ 
 พยายามท าให้ผู้รับบริการเข้าใจ ยอมรับหรือเห็นด้วยกับค าแนะน าหรือแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เสนอ  

4 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และให้ค าปรึกษาในเรื่องที่มีความยุ่งยากซับซ้อน 
 ให้ค าปรึกษาในเรื่องที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือไม่สามารถหาข้อสรุป หรือผู้รับบริการ 
ไม่ยอมรับในแนวทางแก้ไขปัญหาที่น าเสนอ  
 พยายามเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหา รวมถึงชี้แจงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในแต่ละ
ทางเลือก เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้รับบริการจะสามารถเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับตนเอง 

5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และหาแนวทางในการท าให้ผู้รับบรกิารสามารถตอบสนองความต้องการ 
หรือแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 พยายามสร้างกลไก หรือแนวทาง หรือระบบ หรือเครื่องมือที่ให้ผู้รับบริการสามารถแก้ไข
ปัญหา หรือหาค าตอบต่อปัญหา หรือตอบสนองในเรื่องความต้องการของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ระดับสมรรถนะประจ ากลุ่มงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามญั 



 
 
2. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
พยายามหาทางแก้ไขหรือท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

 

ระดับ มาตรฐานพฤติกรรม 

1 
ไม่นิง่เฉยต่อปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น 
 หาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ตนเองสามารถแก้ไขได้ 
  ไม่นิ่งดูดายทั้งๆ ที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

2 
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง  
 พยายามหาวิธีการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นเพ่ือบรรเทาปัญหา 
 ประสานผู้รับผิดชอบให้เข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาให้จบสิ้น 

3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในภารกิจงานที่รับผิดชอบให้เสร็จ
สิ้น โดยไม่ตื่นตระหนก 
 ไม่แสดงพฤติกรรมตื่นตระหนกเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาระดับใดก็ตาม  
  พยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เก่ียวข้องกับภารกิจงานในความรับผิดชอบให้จบสิ้นด้วย
แนวทางหรือวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม 

4 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และจัดการกับปัญหาในเชิงรุก  
 พยายามโน้มน้าวชักจูงผู้ที่มีความสามารถหรือมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาให้มาร่วมกันช่วย
แก้ปัญหา  
 สร้างกลไกหรือระบบ หรือแนวทางในการลดโอกาสในการเกิดปัญหาเฉพาะหน้าที่เคย
เกิดข้ึนมาแล้ว เพื่อไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ าอีก 

5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพยายามสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 พยายามอธิบายถึงสาเหตุของปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นแกผู่้มีส่วนได้สว่นเสยีหรือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบให้เข้าใจ แม้บุคคลดังกล่าวจะไม่เห็นด้วยกับค าอธิบายหรืออยู่ในอารมณ์ใดก็ตาม    
อย่างไม่ลดละ 
 พยายามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้าให้
ความเห็นชอบ หรือให้ความร่วมมือ หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 



 
3. การคิดวิเคราะห์  
ใช้การคิดเชิงเหตุผลเพื่อท าความเข้าใจสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
 

ระดับ มาตรฐานพฤติกรรม 

1 
ใช้สามัญส านึก(Common Sense) ในการท างาน 
 สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือปัญหาสาเหตุ และผลกระทบที่จะเกิดจากปัญหา 
 รู้วิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมในแต่ละเรื่องหรือแต่ละสถานการณ์ 

2 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมองเห็นความผิดปกติและแยกแยะประเด็นปัญหาในงานได้ 
  สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือปัญหาสาเหตุ และผลกระทบที่จะเกิดจากปัญหา 
 มองเห็นความผิดปกติหรือแนวโน้มความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในงาน 
 แตกประเด็นปัญหาเพ่ือแยกย่อยในการด าเนินการ 

3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และพยายามค้นหา เชื่อมโยงเหตุผลของข้อมูลทั้งในอดีตและ          
ในปัจจุบัน 
 พยายามค้นหาความไม่สอดคล้อง (Discrepancies) หรอืแนวโน้ม (Trends) หรือความ 
สัมพันธ์ (Interrelationships) ของข้อมูล 
 เชื่อมโยงเหตุและผล หรือข้อดี ข้อเสีย รวมทั้งจัดล าดับตามความส าคัญของเหตุการณ์ต่างๆ  
 พยายามค้นหาความแตกต่าง (Crucial Differences) หรือความเหมือนระหว่าง
สถานการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ในปัจจุบันกับสถานการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เคยเกิดข้ึนมาก่อน  

4 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และพยายามแยกแยะข้อมูล คาดคะเนอุปสรรค และสร้างความ
เข้าใจสถานการณ์ให้กับผู้อ่ืน 
 พยายามแยกแยะข้อมูลที่ซับซ้อนให้อยู่ในลักษณะหรือกรอบแนวคิดท่ีเป็นระบบเพ่ือท าให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 คาดคะเนอุปสรรคต่างๆ ข้างหน้า รวมทั้งคิดล่วงหน้าถึงขั้นตอนต่างๆ ที่จะด าเนินการต่อไป
อย่างมีเหตุผล 
 ใช้ความไม่สอดคล้องของข้อมูล หรือแนวโน้มของข้อมูล หรือความสัมพันธ์ของข้อมูลในการ
อธิบายหรือสร้างความเข้าใจสถานการณ์ให้กับผู้อ่ืน 

5 
 
 
 
 
 
 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และแยกแยะปัญหาและผูกประเด็นความคิดเพ่ือสร้างตัวแบบใน
การอธิบายสถานการณ์ 
 แยกแยะปัญหาหรือกระบวนการที่ซับซ้อนและมีหลายมิติ (Multidimensional) ออกเป็น
องค์ประกอบต่าง ๆ โดยมีการใช้เทคนิคในการวิเคราะห์หลากหลายในการระบุและชั่งน้ าหนัก
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น 
 ผูกประเด็น (Organize) ความคิด และสิ่งที่สังเกตมาให้เป็นกรอบความคิดที่ชัดเจนหรือ         
สร้างตัวแบบที่ใช้อธิบายสถานการณ์หรือปัญหาที่ซับซ้อน  
 



4. ศิลปะการสื่อสาร 
พยายามหาแนวทางหรือวิธีการในการสื่อสารเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามที่ตนเองต้องการ 

 

ระดับ มาตรฐานพฤติกรรม 

1 
ตั้งใจรับฟังและให้ข้อมูลได้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 ตั้งใจรับฟังและพยายามเลือกใช้วิธีการสื่อสารให้สอดคล้องกับประเภทของผู้ฟัง 
 ให้ข้อมูลหรือตอบค าถามในสิ่งที่ผู้รับบริการหรือคู่สนทนาผู้ต้องการได้ 

๒ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเลือกใช้แนวทาง หรือวิธีการ หรือช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสม 
  ตั้งใจรับฟังผู้รับบริการ หรือคู่สนทนา โดยหยุดกระท าสิ่งใดๆในระหว่างการรับฟัง 
 สรุปค าพูด หรือประเด็นค าถามส าคัญของคู่สนทนา หรือการใช้ค าพูดแสดงความเข้าใจ 
อารมณ์ ความรู้สึกของผู้สนทนา 
 ใช้แนวทาง หรือวิธีการ หรือช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
สถานการณ์จนคู่สนทนาเกิดความเข้าใจ ยอมรับ และมีพฤติกรรมตามที่ต้องการ 

3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเลือกใช้เทคนิค หรือวิธีการ หรือช่องทางการสื่อสารที่สอดคล้อง
กับความหลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 เปิดใจรับฟังผู้รับบริการ หรือคู่สนทนา และสรุปค าพูดและประเด็นส าคัญของผู้รับบริการ 
หรือคู่สนทนา 
 ใช้เทคนิค หรือวิธีการ หรือช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสม หรือสอดคล้องกับความ
หลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
ยอมรับและตอบสนองตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

4 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใช้ศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสารทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร
ให้เกิดผลส าเร็จ 
 มีเทคนิคในการรับฟังผู้รับบริการ หรือคู่สนทนาในเรื่องที่ซับซ้อนให้คู่สนทนาทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรให้เข้าใจได้อย่างกระจ่างชัดจนเกิดการยอมรับและปฏิบัติตาม 
 เลือกใช้เทคนิค หรือวิธีการ หรือช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมในประเด็นที่ซับซ้อนหรือ
ละเอียดอ่อนได้อย่างเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานหรือสาธารณะเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจ ยอมรับและตอบสนองตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และก าหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อสร้างความยอมรับจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 ก าหนดกลยุทธ์ หรือกลไก หรือระบบการสื่อสารของสายงานเพ่ือสร้างการยอมรับถึงความ 
ส าคัญของสายงาน หรือภาพลักษณ์ หรือผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) ของสายงาน หรือองค์กร     
จนท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีพฤติกรรมให้การสนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรในเรื่องต่างๆ                
ที่ต้องการ 
 ก าหนดกลยุทธ์ในการรวบรวมความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมาใช้ในการปรับปรุงระบบ 
การตอบสนองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม จนเป็นที่พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



 
5. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน  
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และกลุ่มคนที่หลากหลาย การรับฟัง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ของผู้อ่ืน  รวมถึงปรับเปลี่ยนวิธีการท างานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้ยังคง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ระดับ มาตรฐานพฤติกรรม 

1 

ยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น 
 รับฟังข้อเสนอแนะ หรือความเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ที่แตกต่างกันจากตนโดยไม่มีอคติ 
 พยายามเลือกใช้ถ้อยค า หรือประโยค หรือวิธีการในการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องให้เหมาะกับ
คุณลักษณะของบุคคลดังกล่าว 

2  

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และควบคุมอารมณ์ และแสดงออกอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่
ไม่พึงปรารถนา 
  เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้ 
 พยายามควบคุมอารมณ์ รวมถึงแสดงออกอย่างเหมาะสมเม่ือต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่
สร้างความอึดอัดคับข้องใจแก่ตน 

3  

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และพยายามท าความเข้าใจสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่ตรงกับทัศนคติ หรือความ
คิดเห็นของตน และปรับทัศนคติให้สอดคล้องกับสิ่งใหม่ๆ  
 ยินดีปฏิบัติงานในสิ่งที่ไม่เคยท า หรือได้รับมอบหมายมาก่อนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

4  

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
หรือสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง  

5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลี่ยนระบบงานหรือกระบวนงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณแ์ต่ยังคงเป้าหมายในการท างานเดิม 
 ปรับเปลี่ยนระบบงานหรือวิธีการท างาน หรือเป้าหมายภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ   
เพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. ความละเอียดรอบคอบ    
ให้ความส าคัญกับรายละเอียดของงานในทุกแง่มุม และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หรืองานที่ปฏิบัติ
ก่อนส่งมอบงาน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพ หรือถูกต้องครบถ้วน   
 

ระดับ   มาตรฐานพฤติกรรม 

1 
ตรวจทานงานของตนเอง  
 ตรวจทานรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติด้วยตนเองทุกครั้งก่อนส่งมอบเพ่ือให้งานที่ส่งมอบ
ถูกต้องครบถ้วน  

2 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตรวจสอบความถูกต้องงานของผู้อื่นที่อาจเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
คุณภาพงานตนเอง 
ตรวจทานรายละเอียดของงานให้มีความถูกต้องและครบถ้วนทุกครั้ง โดยตระหนักถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดภายหลังจากที่ได้ส่งมอบงานไปแล้ว                                  

3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 
 สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ   
 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน เช่น สืบค้นระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อมูลเชิงวิชาการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานในเชิงของวิชาชีพ เป็นต้น 

4 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใช้แนวทาง หรือเทคนิค หรือกลไกต่างๆ ในการสอบทานงาน 
ใช้แนวทาง หรือเทคนิค หรือกลไกต่างๆ ในการสอบทานงานอย่างเหมาะสม เช่น อธิบาย
ขั้นตอนในการท างาน หรือตรวจสอบวิธีการได้มาของข้อมูลของงานที่มอบหมาย หรือให้
ผู้เชี่ยวชาญ (ภายในและภายนอก)ตรวจสอบ หรือตรวจสอบความถูกต้องของงานที่มอบหมาย
ให้บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน  

5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้างกลไกหรือเงื่อนไขหรือระบบการตรวจสอบความถูกต้อง
ของงาน 
 พยายามสร้างกลไก หรือเงื่อนไข หรือระบบการตรวจสอบความถูกต้องของงานที่จะท าให้
มั่นใจได้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เช่น การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน           
ให้มีระบบการตรวจสอบงาน หรือการเสริมแรงทางบวกและทางลบให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของงาน หรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจสอบคุณภาพของงาน  

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
7. การสืบเสาะหาข้อมูล  
แสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท างานโดยตรงและโดยอ้อมหรือท่ีช่วยให้การท างานของตนมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ  
 

ระดับ มาตรฐานพฤติกรรม 

1 

แสวงหาข้อมูลทั่วไปทีน่ ามาใช้ในการท างานด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่ตนเองถนัดหรือสะดวก 
 น าข้อมูลที่มีอยู่หรือจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาใช้ในการท างาน 
 พยายามสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องใช้ในการท างานหรือ
เกี่ยวข้องกับงานของตนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต เอกสาร เป็นต้น 

2 
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และพยายามแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้องโดยตรง 
 แสวงหาข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงเช่น สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
หรือผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการท างาน เป็นต้น 

3 
 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2  และพยายามรวบรวมหรือแสวงหาข้อมูลที่กระจัดกระจาย 
จากแหล่งอ้างอิงที่หลากหลาย 
 พยายามรวบรวมหรือแสวงหาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ เพื่อน ามาใช้ปะติดปะต่อจนท า
ให้ข้อมูลนั้นมีความหมายหรือสามารถน ามาใช้ในการท างานได้ 

4 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3  และมีวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งที่เข้าถึงได้ยาก 
 พยายามหาวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าข้อมูล
ดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลที่มีอุปสรรค หรือความล าบาก หรือมีความเสี่ยงใน
การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว 

5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางแผนเพื่อสร้างระบบหรือกลไกในการให้ได้มาซึ่งข้อมูล       
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 วางแผนในการก าหนดข้อมูลส าคัญท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่าง
เป็นระบบ 
 พยายามสร้างระบบหรือกลไกในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ หรืออย่างต่อเนื่อง หรือรวดเร็ว หรือมีความน่าเชื่อถือ ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะมี
การเปลี่ยนแปลงเกือบตลอดเวลา 

 

 

 

 

 



 
 
8. การด าเนินการเชิงรุก  
เล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสที่จะเกิดข้ึนในงาน พร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้นๆ หรือเตรียมป้องกันแก้ไข
ปัญหา หรือใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์ต่องาน ตลอดจนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ เกี่ยวกับงานด้วย     
เพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

ระดับ มาตรฐานพฤติกรรม 

1 

คาดคะเนปัญหาหรือความต้องการของผู้รับบริการภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตนได้
อย่างถูกต้องและเตรียมการรับมือเบื้องต้นได้ 
 คาดคะเนปัญหาหรือความต้องการของผู้รับบริการภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน
ได้อย่างถูกต้อง 
 เตรียมการรับมือกับปัญหาหรือความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้นได้ 

2 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และคาดคะเนปัญหาหรือความต้องการของผู้รับบริการภายใต้
ขอบเขตความรับผิดชอบของตนได้อย่างถูกต้องและเตรียมการรับมือได้อย่างเป็นระบบ 
 คาดคะเนปัญหาหรือความต้องการของผู้รับบริการภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน
ได้อย่างถูกต้อง 
 เตรียมการรับมือกับปัญหาหรือความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างเป็นระบบ 

3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และคาดการณป์ัญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตพร้อมทั้ง
สร้างสรรค์วิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหาไว้ล่วงหน้า 
 คาดการณ์ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 คิดสร้างสรรค์วิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหาไว้ล่วงหน้าอย่างได้ผล 

4 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์ปัญหาหรือความ
ต้องการในอนาคตและวางแผนป้องกันปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้
อย่างมีประสิทธิผล 
 มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์ปัญหาหรือความต้องการในอนาคต 
 วางแผนป้องกันปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิผล 

5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาและความต้องการในอนาคตระยะยาว
และออกแบบมาตรการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 
 วิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาและความต้องการในอนาคตระยะยาว 
 ออกแบบมาตรการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 

 

 

 

 



 

 
9. จิตวิญญาณในการปฏิบัติงาน  
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในอุดมการณ์และปรัชญาในวิชาชีพ เช่น พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเป็น
ผู้ที่มีใจรักในงาน ทุ่มเทอุทิศตน สละทั้งแรงกาย แรงใจให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการอย่างเต็มก าลัง รวมทั้งมี
ความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่น โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค 
 

ระดับ มาตรฐานพฤติกรรม 

1 

อุทิศเวลาส่วนตัวในการปฏิบัติงาน 
 ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ส าเร็จ ถึงแม้ว่าจะอยู่นอกเวลาท างานปกติของตนเอง     
ก็ตาม โดยไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ จากองค์กรหรือผู้เกี่ยวข้อง  
 เข้าช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานถึงแม้ว่าจะมิได้ร้องขอ หรือมิใช่เวลาปฏิบัติงาน
ปกติของตน  

2 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเสียสละประโยชน์และความสุขส่วนตัวเพ่ือให้ภารกิจที่
รับผิดชอบประสบความส าเร็จ 
 น าทรัพยากรของตนเอง เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ เงิน เวลา เป็นต้น มาใช้ปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบ ในกรณีท่ีบางครั้งทรัพยากรเหล่านี้ไม่มีหรือขาดแคลนเพื่อให้งานในความ
รับผิดชอบบรรลุเป้าหมาย 
 ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้ทันทีในทุกสถานการณ์โดยไม่มีข้ออ้างใดๆ ที่จะไม่
ปฏิบัติงานเมื่อมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน 

3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมุ่งม่ันในการปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือจรรณยาบรรณวิชาชีพ/
บรรทัดฐานในสายงาน 
 ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน หรือจรรณยาบรรณของวิชาชีพหรือบรรทัดฐานในสายงาน 
ที่ก าหนดไว้ เช่น มาตรฐานด้านความปลอดภัย หรือด้านคุณภาพ หรือด้านจริยธรรม เป็นต้น 
อย่างเคร่งครัด ถึงแม้จะท าให้ตนเองมีภาระเพ่ิมข้ึน หรือใช้เวลามากข้ึน หรือมีความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆ มากข้ึนก็ตาม 

4 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และคิดค้น หรือน าเสนอโครงการ หรือปรับปรุงงานในส่วนที่
รับผิดชอบเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตอบสนองดีขึ้น 
 คิดค้น หรือน าเสนอโครงการ หรือปรับปรุงงานในส่วนที่รับผิดชอบตลอดเวลา เพ่ือท าให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจหลักของตนได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งๆ ที่การ
ด าเนินการดังกล่าว ตนเองจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ เลย ในทางตรงกันข้ามอาจท าให้
ตนเองมีภาระเพ่ิมข้ึนหรือมีความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 
 



 

5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และยืนหยัด หรือแสดงความคิดเห็น หรือด าเนินการโดยยึดมั่น       
ในหลักการของวิชาชีพ หรือความถูกต้อง 
 ยืนหยัด หรือแสดงความคิดเห็น หรือด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพตามหลักการ
ของวิชาชีพ หรือความถูกต้อง ถึงแม้จะขัดแย้งกับความคิดเห็นของผู้มีอ านาจก็ตาม 
 เลือกแนวทางการด าเนินการในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพตามหลักการท่ีถูกต้องของ
วิชาชีพ  ถึงแม้จะสร้างความไม่พอใจ หรือส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มีอ านาจก็ตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. ความคิดสร้างสรรค์   
ค้นหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ ๆอย่างไม่หยุดนิ่งเพ่ือพัฒนา หรือปรับปรุงงานให้ดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพ หรือ
ประสิทธิผลมากข้ึน  

 

ระดับ มาตรฐานพฤติกรรม 

1 
 

หาวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ มาใช้ในการท างานของตน 
 พยายามหาวิธีการ แนวทางการปฏิบัติงานใหม่ๆมาใช้ในการท างานของตน 
 ทดลองใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการในการท างานใหม่ๆ เพ่ือให้งานดีขึ้น 

2 
 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และพยายามปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ 
 พยายามหาวิธีการ แนวทางการปฏิบัติงานใหม่ๆมาใช้ในการท างานของตน 
 หาทางใช้วิธีการ แนวทางปรับปรุงงานที่ตนเองรับผิดชอบเพ่ือให้งานเร็วขึ้นหรือมีคุณภาพ
มากขึ้น เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการท างาน เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น หรือสร้างความพึงพอใจ
กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น 

3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์และทดลองใช้ความรู้ใหม่ๆในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 พยายามน าความรู้ แนวคิด เทคนิค หรือวิธีการใหม่ๆ ที่ตนได้ศึกษามาทดลองประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  
 พยายามหาทางปรับปรุงวิธีการใหม่ท่ีตนได้ศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะต้องเผชิญ
อุปสรรคในการทดลองปฏิบัติก็ตาม เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 
4 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และพยายามค้นหาแนวทาง หรือวิธีการ หรือเทคโนโลยีจาก
หน่วยงานที่เป็น Best Practice มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตน 
 พยายามติดตาม ศึกษาและน าระบบ แนวทาง หรือวิธีการนวัตกรรม (innovation)หรือ
เทคโนโลยีจากองค์กรภายนอกท่ีได้รับการยอมรับ (Best Practice) มาประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานในความรับผิดชอบของตนตลอดเวลา เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากข้ึน 

5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และหาทางพัฒนางานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้คุณภาพงาน
ดีขึ้น 
 หาทางพัฒนาระบบงาน หรือกระบวนการ หรือ นวัตกรรม(innovation) ในการท างานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้คุณภาพงานดีขึ้น หรือใช้ทรัพยากรทุกด้านน้อยลง หรือสร้าง
ความยอมรับมากขึ้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ปรับปรุง
กระบวนงานหลัก (Core process) ของหน่วยงาน หรือผลผลิตใหม่ของหน่วยงาน หรือสร้าง
ตัวแบบใหม่ (MODEL)  หรือเปลี่ยน Know how หรือเทคโนโลยีใหม่ เป็นต้น 

 
 
 



 
 

11. การมองภาพองค์รวม  
การรวบรวมข้อมูลและน ามาท าการศึกษาวิเคราะห์ หรือประมวลองค์ความรู้ โดยการจับประเด็นเพ่ือหาความ
เชื่อมโยงในทุกๆด้าน และก าหนดกรอบแนวคิดใหม่ เพ่ือน ามาประยุกต์ในการด าเนินงานตามสถานการณ์
ต่างๆ ได้ทันเหตุการณ์ 

 

ระดับ มาตรฐานพฤติกรรม 

1 
  พยายามค้นหา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการท างานอย่างรอบด้านเพื่อระบุ
ประเด็นปัญหา 
  น าข้อมูลที่สืบค้นมาอย่างรอบด้านมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้ 

2 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1  และใช้วิธีการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 
 ใช้การวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อให้เห็นแนวโน้มของปรากฏการณ์ หรือ 
ประเด็นปัญหา 
 น าผลการวิเคราะห์อย่างรอบด้านมาใช้ในการแก้ปัญหา 

3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2  และพยายามสื่อสารด้วยการสรุปภาพรวมของข้อมูลหรือปัญหา
หรือเหตุการณ์ด้วยวิธีการต่างๆ  
 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านมาสรุปเป็นภาพรวมของปรากฏการณ์ หรือ 
ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน 
 สามารถน าเสนอข้อสรุปในภาพรวมเพ่ือสื่อสารให้กับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ
ยอมรับ 

4 

แสดงสมรรถนะล าดับที่ 3 และใช้กรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ (Conceptual Framework) 
หรือแบบจ าลองใหม่ (Model) ในการพัฒนางาน 
 พยายามสร้างกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ (Conceptual Framework) หรือ
แบบจ าลองใหม่ (Model) จากการสังเคราะห์ หรือการเชื่อมโยงข้อมูล หรือทัศนะต่างๆ เพื่อ
พัฒนาระบบงาน  

5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และบูรณาการองค์ความรู้จากสหวิชาชีพ หรือ สหวิทยาการเข้า
กับบริบทขององค์กร 
 พยายามปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ หรือแนวทางการท างานของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ทันต่อ
สถานการณ์แวดล้อม 
 น าองค์ความรู้ที่เป็นสหวิชาชีพหรือสหวิทยาการมาบูรณาการเพ่ือสร้างหรือออกแบบ
ระบบงาน หรือโครงการ หรือหลักเกณฑ์ หรือองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของหน่วยงาน 

 
 
 



12. การปรับตัวในการท างานภายใต้ภาวะกดดัน  
      เต็มใจท างานภายใต้ภาวะกดดันในด้านต่างๆ เช่น ภาวะกดดันจากสถานการณ์ ทรัพยากร หรือระยะเวลา
ในการท างานจ ากัด กลุ่มบุคคลที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร  

ระดับ มาตรฐานพฤติกรรม 

1 

แสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมภายใต้ภาวะกดดัน 
 แสดงออกด้วยน้ าเสียง หรือกิริยาท่าทางที่เหมาะสมด้วยความเต็มใจเมื่อเผชิญกับภาวะ
กดดัน 

2 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และพยายามท างานให้ส าเร็จภายใต้ภาวะกดดัน 
 ไม่หลีกเลี่ยงการท างานที่ต้องเผชิญกับผู้รับบริการที่มีความคิด หรือความเชื่อ หรือค่านิยม 
หรือทัศนคติ หรือพฤติกรรมที่แตกต่างจากตน หรือมีพฤติกรรมที่ตนไม่พึงประสงค์  
 หาแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานในความรับผิดชอบส าเร็จ ทั้งๆท่ีมี
ระยะเวลาในการท างานจ ากัด  

3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2  และหาทางท างานให้ส าเรจ็ภายใต้ข้อจ ากัดหลายด้าน 
 พยายามหาวิธีการท างานที่ตนเองยังมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอในการท างานดังกล่าว
ให้ส าเร็จ เช่น เป็นงานใหม่ที่เพ่ิงได้รับมอบหมาย หรือเป็นงานที่ตนต้องไปปฏิบัติแทนผู้อื่น 
 พยายามหาแนวทางหรือวิธีการท างานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จ ถึงแม้ว่าจะเผชิญกับข้อจ ากัด
ทางด้านทรัพยากรที่ต้องใช้ในการท างานก็ตาม เช่น คน เงิน เวลา อุปกรณ์/เครื่องมือ 

4 

แสดงสมรรถนะล าดับที่ 3 และใช้ความคิดอย่างมีสติเมื่อเผชิญกับภาวะกดดันทั้งจากภายใน
หรือภายนอกองค์กร 
 ใช้ความคิดอย่างมีสติในการจัดการเมื่อเผชิญกับปัญหาอุปสรรค หรือค าวิจารณ์หรือการ
ไม่ได้รับความร่วมมือ หรือการไม่ได้รับการยอมรับความคิดเห็นของตนที่น าเสนอในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับงาน จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภายในหรือภายนอกองค์กร 

5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้างระบบหรือกลไกการท างาน เพื่อลดภาวะกดดัน 
 พยายามสร้างระบบหรือกลไกท่ีช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพ่ือลดโอกาส
ในการเกิดภาวะกดดันด้านต่างๆ ในการท างาน เช่น ภาวะกดดันจากข้อจ ากัดด้านเวลา  
หรือทรัพยากรที่ต้องใช้ในการท างาน หรือการไม่ยอมรับของผู้รับบริการ หรือการไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. การจัดการและควบคุมงาน  
ใช้หลักการจัดการในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เช่น มีการวางแผนงาน การจัดโครงสร้างองค์กร การจัด
ก าลังคน การประสานงาน การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ ในการด าเนินงาน รวมทั้งการมอบหมาย
การควบคุมการติดตาม และการประเมินผล 

 

ระดับ มาตรฐานพฤติกรรม 

1 

ใช้หลักการจัดการเบื้องต้นในการปฏิบัติงานของตน 
 จัดล าดับความส าคัญของงาน 
 ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ติดตามความก้าวหน้าของงาน 
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามเวลาและวิธีการที่ก าหนดไว้ 

2 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และวางแผนงานรวมถึงปฏิบัติตามแผนงาน 
 วางแผนการปฏิบัติงานประจ าวันร่วมกับทีมอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการเขียนแผนงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกแผนงานลงในระบบสารสนเทศ 
 ประสานงานและติดตามความก้าวหน้าของงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
 ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานของทีมให้มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการบันทึกการปรับปรุงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกลง
ในระบบสารสนเทศ 
 รายงานผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 วางแผนและมอบหมายงานหรือแบ่งงานให้สมาชิกในทีมหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม  
 วางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเองโดยมีการก าหนดรายการ หรือประเด็นส าคัญใน
แผน เช่น กิจกรรม กรอบเวลาของกิจกรรม งบประมาณท่ีต้องใช้ วิธีการด าเนินการ  
 สร้างความเข้าใจแผนงานของหน่วยงานให้กับสมาชิกในทีมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการ
ต่างๆ ก่อนน าแผนไปปฏิบัติ 
 มอบหมายงานหรือแบ่งงานตามความเหมาะสมกับคุณลักษณะของสมาชิกในทีมหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม 
 ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

4 

แสดงสมรรถนะล าดับที่ 3 และติดตามและประเมินผลการท างานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงาน 
 ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการท างานของทีมเพ่ือขับเคลื่อนให้งานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือแผนงานที่วางไว้ โดยใช้วธิีการต่างๆ เช่น จัดประชุมทีมงานเพ่ือ 
การติดตามงานหรือก าหนดให้ทีมจัดท ารายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติตามแผนมาส่ง หรือ
ออกไปสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในพื้นท่ี หรือใช้กลไกอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนอย่างสม่ าเสมอ 
 หาทางพัฒนางาน หรือระบบงาน หรือมาตรฐานงานของหน่วยงาน เพ่ือปรับการท างาน
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอย่างสม่ า 



 

ระดับ มาตรฐานพฤติกรรม 
5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และก าหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ในการท างาน 

 ก าหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ในการท างานของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์หลักขององค์กร เพ่ือให้หน่วยงานสามารถสนับสนุนความส าเร็จขององค์กร  
เช่น  กลยุทธ์ด้านก าลังคน กลยุทธ์ด้านการให้บริการ หรือกลยุทธ์ด้านระบบงาน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
      พยายามท าให้ทุกภาคส่วน (ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ) เข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงาน หรือองค์กร เพ่ือสร้างและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการและกลไกการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและยั่งยืน 

 

ระดับ มาตรฐานพฤติกรรม 

1 

ยอมรับและเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
 ชี้แจงหรือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 สนใจหรือตั้งใจรับฟังข้อมูล หรือความคิดเห็นของผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟังความคิดเห็นของผู้มี

ส่วนร่วมตลอดการสนทนา หรือบันทึกข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วม 

2 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และแสดงความเต็มใจ หรือการยอมรับ และพยายามชักจูง
ผู้เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานของตน 
 สนใจหรือตั้งใจรับฟังข้อมูล หรือความคิดเห็นของผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟังความคิดเห็นของผู้มี

ส่วนร่วมตลอดการสนทนา หรือบันทึกข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วม 
ชักจูงให้ผู้อ่ืน หรือประชาชน หรือเครือข่าย หรือกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้มามีส่วนร่วม 

ในการด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของตน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมใน 
การด าเนินงานมากขึ้น 

3 

แสดงสมรรถนะล าดับที่ 2 และเป็นตัวกลางในการส่งเสริมสนับสนุน หรือผลักดันให้เกิดการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม 
 ชักจูงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภารกิจงานของตนให้เข้ามาร่วมวางแผนและลงมือแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ  
 ประสานและส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการผลักดัน หรือด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

4 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และพยายามสร้างเครือข่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 พยายามแสวงหาความร่วมมือด้วยการเจรจา หรือขายความคิด หรือโน้มน้าวชักจูงให้
หนว่ยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในภารกิจที่
เกี่ยวข้องหรือสร้างผลกระทบต่อทุกหน่วยงาน 
 สร้างเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
สร้างกิจกรรมที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี หรือเกิดการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

5 
แสดงสมรรถนะล าดับที่ 4 และสร้างระบบและกลไกให้เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน 
 สร้างระบบและกลไกให้เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน 

 
  



 

15. ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม 
      มีพฤตกิรรมที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ที่ให้ความส าคัญกับการสร้าง หรือการพัฒนา หรือการรักษา หรือ
การระมัดระวังต่อการสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ เช่น อากาศ เสียง น้ า ทรัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนความสะอาดโดยทั่วๆ ไป เป็นต้น 

 

ระดับ มาตรฐานพฤติกรรม 

1 
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
 ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่าง
เคร่งครัดตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานก าหนดไว้ 

2 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และพยายามค้นหาปัญหา และหาเทคนิค หรือวิธีการใหม่ๆ ในการ
ควบคุม หรือป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
 ค้นหาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ อยู่ตลอดเวลาด้วยวิธีการต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ใช้วิธีการส ารวจ หรือสังเกตจากการปฏิบัติงาน หรือผ่านการพูดคุยกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง หรือใช้วิธีการวิจัย เป็นต้น เพ่ือน าผลลัพธ์มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงงาน 
 หาเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการควบคุม หรือป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของตน 

3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และพยายามหาวิธีการในการเสนอแนะและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในเรื่องที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
 หาวิธีการในการเสนอแนะนโยบาย หรือแผนงาน หรือมาตรฐานงาน หรือหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้าง หรือการพัฒนา หรือการป้องกัน หรือการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อผู้มี
อ านาจที่เกี่ยวข้องทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร 
 ใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆ ในการสร้างจิตส านึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในเรื่องการที่เก่ียวข้องกับการสร้าง หรือการพัฒนา หรือการป้องกัน หรือการรักษา หรือ 
การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ  

4 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
 หาแนวทาง หรือวิธีการในการสร้างเครือข่ายหรือภาคีด้านสิ่งแดล้อมกับองค์กร หรือ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 หาแนวทางหรือวิธีการในการสร้างจิตส านึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องการแก้ไขปัญหา การรักษา และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ 

5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพยายามขับเคลื่อนให้องค์กรต่างๆ มีการก าหนดนโยบาย        
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 หาแนวทางในการผลักดันให้องค์กรต่างๆ บูรณาการ หรือผนวกมิติด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายองค์กร  

 
  



 

16. การให้ความส าคัญกับบริบทของพื้นที่ 
      มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการพยายามสร้างความเข้าใจรวมถึงการยอมรับในความแตกต่างในเรื่อง
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และด้านกายภาพของพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพื่อที่จะท าให้การ
ให้บริการของตนต่อผู้รับบริการสอดคล้องกับความแตกต่างของปัจจัยดังกล่าว  

 

ระดับ มาตรฐานพฤติกรรม 

1 

ติดตามข้อมูลข่าวสารของพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 สนใจและติดตามข้อมูลข่าวสารของพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
  รวบรวมข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวในเรื่องที่เก่ียวข้องกับบริบทพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

อย่างสม่ าเสมอ 

2 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้บริการในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของ 
แต่ละพ้ืนที่ 
 ติดตามและรวบรวมข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริบทพ้ืนที่ที่ 

รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ 
  ใช้แนวทาง หรือวิธีการปฏิบัติ หรือวิธีการในการให้ความรู้ ความช่วยเหลือค าแนะน า 

ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในพื้นทีท่ีแ่ตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2  และศึกษา หรือวิเคราะห์ หรือวิจัยในเรื่องที่สอดคล้องกับปัญหา
หรือความต้องการในพื้นที่ หรือความจ าเป็น หรือข้อจ ากัด 
 ศึกษาหรือวิเคราะห์หรือวิจัยในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจงานของตนในแต่ละพ้ืนที่ที่
รบัผิดชอบแตกต่างกัน 

  จัดท าข้อเสนอแนะแนวทาง หรือวิธีการตอบสนองต่อปัญหาหรือความต้องการหรือความ 
จ าเป็นของแต่ละพ้ืนที่ 

4 
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3  และก าหนดแผนหรือประเด็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
 ก าหนดแผนหรือประเด็นในการพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหา หรือความต้องการ  
หรือความจ าเป็น หรือข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และสร้างระบบหรือกลไกหรือก ากับดูแลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่                                                  
 สร้างระบบหรือกลไกในการขับเคลื่อนหรือการก ากับดูแลการน าแผนพัฒนาในแต่ละพ้ืนที่ไป
ปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะประจ ำกลุ่มงำน 



 
17. ความตระหนักและเข้มงวดด้านความปลอดภัย 
      พยายามลดความไม่แน่นอนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่น าไปสู่ ความไม่ปลอดภัย เช่น ติดตาม 
เฝ้าระวัง ตรวจสอบ พร้อมทั้งหาทางลดความไม่แน่นอนเหล่านั้นเป็นต้น 
 

ระดับ   มาตรฐานพฤติกรรม 

1 

ยึดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
 ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย ทั้งในการปฏิบัติงานของ
ตนเองหรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน ถึงแม้ว่าจะท าให้ตนเองไม่ได้
รับความสะดวกก็ตาม 
 เมื่อพบปัญหาใด ๆ ที่น าไปสู่ความไม่ปลอดภัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน
จะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามระบบ หรือแนวทางที่ก าหนดไว้ 

2 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบเบื้องต้น 
 ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย ทั้งในการปฏิบัติงานของ
ตนเองหรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน ถึงแม้ว่าจะท าให้ตนเองไม่ได้
รับความสะดวกก็ตาม 
 แจ้งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง หรือ 
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบเบื้องต้น 

3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวิเคราะห์และเสนอแนะการแก้ปัญหาที่จะน าไปสู่ความไม่
ปลอดภัยในงานของตน 
 พยายามคาดคะเนปัญหาต่างๆ อันเกิดจากความไม่แน่นอนในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์  
หรือกระบวนการท างาน (Process) ของตน ซึ่งอาจน าไปสู่ความไม่ปลอดภัยทั้งตนเองและบุคคลอ่ืน  
 เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลที่ผ่านมาอย่างเป็นระบบ  
 แจ้งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือจัด 
ระบบงานมีความปลอดภัยมากข้ึน 

4 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และวิเคราะห์และเสนอแนะการแก้ปัญหาที่น าไปสู่ความไม่ปลอดภัย
ในงานของตน และงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น  
 พยายามคาดการณ์ปัญหาอันเกิดจากความไม่แน่นอนต่างๆ ในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ
ขั้นตอนการท างาน (Process) ของหน่วยงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานที่ประกอบไป
ด้วยขั้นตอนการท างานทั้งของส่วนงานตนและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะน าไปสู่
ความไม่ปลอดภัยในการท างาน  
 เสนอแนะการปรับปรุงกระบวนงานดังกล่าวใหม่ ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมความ 
ปลอดภัยของงานโดยรวม 

 
 



 
ระดับ   มาตรฐานพฤติกรรม 

5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ มีการด าเนินการเรื่องความ
ปลอดภัย 
 สร้างกลไก หรือขับเคลื่อนให้ส่วนงานต่างๆ พิจารณาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ของเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือกระบวนการท างาน (Work Process) ภายในองค์กร และหา
วิธีการจัดหรือปรับปรุงปัจจัยเหล่านั้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น  
เสนอให้หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับข้อเสนอในการปรับปรุงในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยที่ตนจัดท าขึ้น ซึ่งอาจใช้วิธีการปรึกษาหารือหรือเสนอที่ประชุมเพ่ือให้เกิด
การยอมรับ แม้ว่าต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งครั้ง หรือต้องมีการน าข้อเสนอมาปรับปรุงบางส่วน
เพ่ือน าเสนอให้เป็นที่ยอมรับในครั้งต่อไปก็ตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. ความคิดเชิงบวก  
พยายามหาวิธีการตอบสนอง หรือบริหารจัดการกับปัญหาอุปสรรค หรืสถานการณ์ในเชิงลบอย่างสร้างสรรค์ 
หรือในแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือเป็นคุณ 

 

ระดับ มาตรฐานพฤติกรรม 

1 

พยามตอบสนองต่อสถานการณ์เชิงลบในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  
 ไม่แสดงอารมณ์หงุดหงิดหรือโกรธ เช่น การใช้ค าพูด หรือน้ าเสียง หรือท่าทางในเชิงลบเมื่อ
เผชิญกับปัจจัยด้านสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ หรือปัญหา หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์   

 พยายามหาทางจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคอย่างมีความหวัง 

2 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเลือกแนวทางตอบสนองสถานการณ์ต่างๆในเชิงสร้างสรรค์ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน หรือต่อหน่วยงาน 
 ยอมรับหรือเข้าใจปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการท างาน 
พยายามมองหาข้อดีหรือประโยชน์ของสถานการณ์ท่ีก าลังเผชิญอยู่ 
  เลือกแนวทางตอบสนองสถานการณ์ต่างๆในเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ 
ปฏิบัติงาน หรือต่อหน่วยงาน 

3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และหาแนวทางพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนให้ดีขึ้น 
 มองเห็นโอกาสในปัญหาอุปสรรคหรือสถานการณ์ที่ยากล าบากและท้าทาย 
 หาทางปฏิบัติงานภายใต้ทรัพยากรที่จ ากัด เช่น การพัฒนาการปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบของตนให้ดีขึ้น  ถึงแม้ว่าปัจจัยที่จ าเป็นต้องใช้ในการพัฒนาดังกล่าวจะไม่เอ้ืออ านวย 
ไม่ว่าจะเป็นการมีทรัพยากรหรือเวลาที่ต้องใช้จ ากัด หรือการไม่ได้รับความร่วมมือดังกล่าว 
หรือไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง แต่จะแสวงหาวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับข้อจ ากัด
เหล่านั้น 

4 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และหาแนวทางหรือวิธีการน าเสนองานเพ่ือให้ผู้มีอ านาจยอมรับ
หรืออนุมัติ 
 หาแนวทางหรือวิธีการในการน าเสนองานหรือโครงการหรือความคิดของตนต่อผู้มีอ านาจ
หรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้ยอมรับหรืออนุมัติ ถึงแม้ว่าจะต้องน าเสนองานหลายครั้งก็ตาม โดยเชื่อว่า
ตนเองสามารถปรับเปลีย่นวธิีการหรือรูปแบบหรือล าดับขั้นในการน าเสนอ โดยยังคงเป้าหมายหลัก
ของตนเองจนท าให้ผู้มีอ านาจหรือผู้เกี่ยวข้องยอมรับได้  

5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และบริหารงานในความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายภายใต้
สถานการณ์ที่เต็มไปด้วยปัญหาหรือุปสรรคท่ามกลางข้อจ ากัดของสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก 
 หาวิธีการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ท่ีเต็มไปด้วย
ปัญหาหรือุปสรรคท่ามกลางข้อจ ากัดของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

 
 
 
 
 



 

19. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
พยายามท าความเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจตามกฎหมาย และอ านาจหน้าที่ท่ีไม่เป็นทางการในองค์กรของตน 
หรือองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งคาดการณ์ว่านโยบายภาครัฐ 
แนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ์ที่ 
จะเกิดขึ้น จะมีผลต่อหน่วยงานหรือองค์กรอย่างไร 
 

ระดั
บ 

มาตรฐานพฤติกรรม 

1 

ศึกษาปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร หรือหน่วยงานของตน 
 พยายามที่จะเรียนรู้และท าความเข้าใจโครงสร้างองค์กรหรือหน่วยงาน หรือสายการบังคับบัญชา กฎ 
ระเบียบ นโยบาย และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน พร้อมทั้งเลือกแนวทาง 
หรือวิธีการปฏิบัติให้สอดรับกับปัจจัยดังกล่าว โดยยังคงมุ่งเน้นให้งานบรรลุเป้าหมาย 

2 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1  และท าความเข้าใจประเพณีปฏิบัติ ค่านิยม และวัฒนธรรมของ 
แต่ละองค์กรที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อจ ากัดขององค์กร 
 ท าความเข้าใจประเพณีปฏิบัติ ค่านิยม และวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของตน รวมทั้งหาวิธีการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับปัจจัยดังกล่าว เพื่อให้งาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 พยายามที่จะเข้าใจข้อจ ากัดขององค์กร รู้ว่าสิ่งใดอาจจะกระท าได้หรือไม่อาจกระท าให้บรรลุผลได้ 

3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2  และเข้าใจความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการและปรับกระบวนการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับความสัมพันธ์ดังกล่าว 
 ท าความเข้าใจความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการระหว่างบุคคลในองค์กร เช่น พยายามวิเคราะห์ว่าผู้ใดมี
อ านาจตัดสินใจ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรือผู้ใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับต่างๆ 
และน าความเข้าใจนี้มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของตนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

4 

แสดงสมรรถนะล าดับที่ 3  และท าความเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจของผู้มีบทบาทส าคัญ 
ในองค์กร เพื่อหาแนวทางปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับปัจจัยดังกล่าว 
ท าความเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจของผู้มีบทบาทส าคัญในองค์กร พร้อมทั้งหาทาง 
ในการใช้อ านาจของผู้มีบทบาทส าคัญในองค์กรมาช่วยในการผลักดันภารกิจตามหน้าที่ 
ความรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิผล 

5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4  และท าความเข้าใจพัฒนาการสภาพแวดล้อมในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งทีส่่งผลกระทบต่อองค์กรและระบบราชการ 
 พยายามพัฒนาหรือปรับปรุงกรอบภารกิจหรือกระบวนงาน หรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงขององค์กร และระบบราชการที่เกิดจากพัฒนาการ  
หรือสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศล่วงหน้า เพื่อให้ภารกิจใน
ความรับผิดชอบประสบความส าเร็จ 
 


