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 ค าอธิบายสมรรถนะหลักและพฤติกรรมบ่งชี ้

(ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552) 
 
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)    
ค าจ ากัดความ  : ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็น ผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเองหรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์
พัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มา
ก่อน 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน     
  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 0 รายการ 

1 แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี    
 1) พยายามท างานในหน้าที่ให้ถูกต้อง 5  รายการ 

2) พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
3) มานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการท างาน 
4) แสดงออกว่าต้องการท างานให้ได้ดีขึ้น 
5) แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่าหรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 1) ก าหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการท างานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี 9 รายการ 

(ตัวอย่าง
พฤติกรรม 

ระดับ 1 – 2) 

2) ติดตามและประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
3) ท างานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดหรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
4) มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ   

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 1) ปรับปรุงวิธีการที่ท าให้ท างานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือท าให้

ผู้รับบริการพึงพอใจมากข้ึน 
11 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1 – 3 ) 
2) เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ที่คาดว่าจะท าให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถก าหนดเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนางาน เพื่อให้ได้ผลง านที่โดดเด่นหรือ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ  

 1) ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และเป็นไปได้ยากเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด 13 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1– 4 ) 

2) พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน  เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นหรือแตกต่างไม่เคยมีผู้ใดท าได ้
มาก่อน 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกล้าตัดสินใจ แม้ว่าการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงานหรือส่วนราชการ 

 1) ตัดสินใจได้  โดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจนและด าเนินการเพื่อให้ภาครัฐและ
ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 

15 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1– 5) 
 2) บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของ

หน่วยงานตามที่วางแผนไว้ 
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2. บริการที่ดี (Service  Mind )  
ค าจ ากัดความ  : ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน ข้ารา ชการ หรือหน่วยงาน
อื่นๆที่เก่ียวข้อง 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน

ในแต่ละระดับ 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 0 รายการ 

1 สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการ ต้องการได้ด้วยความเต็มใจ 
 1) ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ 4 รายการ 
 2) ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 
 3) แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนินเร่ืองหรือขั้นตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการอยู่ 
 4) ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อให้ ผู้รับบริการได้รับบริการ             

ที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว   
2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 

 1) รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว             
ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ 

6 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1 - 2 ) 
2) ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และน าข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการไปพัฒนาการ
ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น  

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก 
 1) ให้เวลาแก่ผู้บริการเป็นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 9 รายการ 

(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1 -  3 ) 

 2) ให้ข้อมูล ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับงานที่ก าลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่า
ผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน 

 3) น าเสนอวิธีการในการให้บริการที่ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด 
4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการได้ 

 1) เข้าใจ หรือพยายามท าความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพื่ อให้บริการได้ตรงตามความต้องการ            
ที่แท้จริงของผู้รับบริการ  

11 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1– 4 ) 
 2) ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการ               

ที่แท้จริงของผู้รับบริการ 
5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ 

 1) คิดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว และพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือข้ันตอนการ
ให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ 

14 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1– 5 ) 
 2) เป็นที่ปรึกษาที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่ผู้รับบริการไว้วางใจ 
 3) สามารถให้ความเห็นที่แตกต่างจากวิธีการหรือข้ันตอนที่ผู้รับบริการต้องการให้สอดคล้องกับ

ความจ าเป็น ปัญหา โอกาสเพื่อเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงของผู้รับบริการ 
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3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  
ค าจ ากัดความ : ความสนใจใฝ่รู้  สั่งสมความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้า 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง 
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน 

ในแต่ละระดับ 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 0 รายการ 
1 แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ในสาขาอาชีพของตนหรือ 

ที่เกี่ยวข้อง 
 1) ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน 3 รายการ 
 2) พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น 
 3) ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใ หม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่จะ

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน 

 1) รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน 

5 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1– 2) 
 2) รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเก่ียวข้องกับงานของตนอย่างต่อเนื่อง 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถน าความรู้ วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

 1) สามารถน าวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 7 รายการ 
(ตัวอย่าง

พฤติกรรมระดับ 
1–3 ) 

 2) สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3  และศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้นทั้งในเชิง
ลึกและเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง 

 1) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเร่ืองที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ และสามารถน าความรู้ไป
ปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง 

9 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   
ระดับ 1–4) 

 2) สามารถน าความรู้ เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิบัติงานใน
อนาคต 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4  และสนับสนุนการท างานของคนในส่วนราชการที่เน้นความเชี่ยวชาญใน
วิทยาการด้านต่างๆ 

 1) สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรร
ทรัพยากร  เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา     

11 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   
ระดับ 1–5) 

 2) บริหารจัดการให้ส่วนราชการน าเทคโนโลยี ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ  มาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในงานอย่างต่อเนื่อง  
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4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)   
ค าจ ากัดความ  การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง 
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน 

ในแต่ละระดับ 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 0 รายการ 
1 มีความสุจริต 

 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต  ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย  และวินัยข้าราชการ 2 รายการ 
 2)  แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได้ 
  1)  รักษาค าพูด  มีสัจจะ และเชื่อถือได้ 4 รายการ 

(ตัวอย่าง
พฤติกรรม 

ระดับ 1 -2) 

 2)  แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตส านึกในความเป็นข้าราชการ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นในหลักการ   
 1) ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติ

หรือผลประโยชน์กล้ารับผิดและรับผิดชอบ   
6 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม   

ระดับ 1 – 3) 
2)  เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง   
 1) ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ แม้ตกอยู่ใน

สถานการณ์ที่อาจยากล าบาก 
8  รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม 
ระดับ 1–4) 

2) กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องเป็นธรรม แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจ
ให้แก่ผู้เสียประโยชน์ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม 
 1) ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อ

ความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต 
9 รายการ 
(ตัวอย่าง
พฤติกรรม 

ระดับ 1–5 ) 
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5. การท างานเป็นทีม (Teamwork)  
ค าจ ากัดความ: ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัตมิี
ฐานะเป็นสมาชิก ไม่จ าเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิก
ในทีม 

ระ
ดับ

สม
รร

ถนะ 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวอย่าง 
พฤติกรรม

บ่งชี้ 
ที่ใช้ประเมิน 
ในแต่ละ
ระดับ 

0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  0 รายการ 

1 ท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ 
 1) สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และท างานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย 3 รายการ 

2) รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานของตนในทีม 
3) ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของทีม 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้ความร่วมมือในการท างานกับเพื่อนร่วมงาน  
 1) สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี 6 รายการ 

(ตัวอย่าง
พฤติกรรม  

ระดับ 1- 2) 

2) ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี 
3) กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วม
ทีมทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม 
 1) รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น 9  รายการ 

(ตัวอย่าง
พฤติกรรม  

ระดับ 1 - 3) 

2) ตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม 
3) ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการท างานร่วมกันให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุน ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้งานประสบความส าเร็จ 
 1)  ยกย่องและให้ก าลังใจเพื่อนร่วมทีมอย่างจริงใจ 12  รายการ 

(ตัวอย่าง
พฤติกรรม  

ระดับ 1- 4) 

2)  ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่วมทีม แม้ไม่มีการร้องขอ 
3)  รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่างๆ ให้งานส าเร็จ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสามารถน าทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลส าเร็จ 
 1) เสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่ค านึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน 15  รายการ 

(ตัวอย่าง
พฤติกรรม  

ระดับ 1 - 5) 

2) คลี่คลาย หรือแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม 
3) ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญก าลังใจของทีม เพื่อปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล   
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