
การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ

(Achievement Motivation- ACH)

ค าจ  ากดัความ: ความตั้งใจ และความขยนัหมัน่เพียรปฏบิติังานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานตามเป้าหมายและมาตรฐานท่ีองคก์รก าหนดไวอ้ยา่งดีท่ีสุด อีกทั้งหมายความรวมถึงความมุ่งมัน่

ในการปรบัปรุงพฒันาผลงานและกระบวนการปฏบิติังานใหม้ีคุณภาพและประสิทธิภาพสงูสุดอยูเ่สมอ

ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดา้นน้ีอยา่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: แสดงความพากเพียรพยายาม และตั้งใจท างานใหด้ี

• มีความมานะอดทน ขยนัหมัน่เพียรในการท างาน และตรงต่อเวลา

• มีความรบัผิดชอบในงาน สามารถส่งงานไดต้ามก าหนดเวลา

• ตั้งใจ และพากเพียรพยายามท างานในหน้าท่ีและในส่วนของตนใหดี้ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย

• แสดงความประสงคห์รือขอ้คิดเห็นเพื่อปรบัปรุงและพฒันางานของตนใหดี้ยิง่ๆขึ้ นไป

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และสามารถท างานไดผ้ลงานตามเป้าหมายท่ีวางไว ้หรือตามมาตรฐานขององคก์ร

• ท างานไดผ้ลงานตามเป้าหมายท่ีผูบ้งัคบับญัชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

• มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตราความถูกตอ้งของงาน เพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพ

• ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีตามมาตรฐานขององคก์ร

• หมัน่ติดตามผลงาน และประเมินผลงานของตนเพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานขององคก์ร

• คิดหาวิธีการใหม่ๆ ในการปรบัปรุงงานของตนใหม้ีคุณภาพและประสิทธิภาพยิง่ขึ้ นอยูเ่สมอ

ระดบัท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และปรบัปรุงวิธีการท างานเพื่อพฒันาผลงานใหโ้ดดเดน่เกินกว่าเป้าหมายมาตรฐานท่ีองคก์รก าหนด

• ปรบัปรุงวิธีการท่ีท าใหท้ างานไดดี้ขึ้ น เร็วขึ้ น มีคุณภาพดีขึ้ น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้ น

• ปรบัปรุง และเปล่ียนแปลงระบบ และวิธีการท างานใหม้ีคุณภาพ เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีโดดเด่นและเกินกว่าเป้าหมายท่ีองคก์รก าหนดไว้

• เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพื่อใหไ้ดผ้ลงานตามท่ีก าหนดไว้

ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และอตุสาหะมานะบากบัน่เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายท่ีทา้ทาย หรือไดผ้ลงานท่ีโดดเดน่ และแตกตา่งอยา่งไม่เคยมีใครท าไดม้าก่อน 

• บรรลุเป้าหมายท่ีทา้ทายในงานท่ียากหรือไม่เคยมีใครท าไดม้าก่อน โดยใชว้ิธีการพฒันาระบบ ประยุกต ์และบริหารจดัการ เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีโดดเด่น และแตกต่างอยา่งท่ีไม่เคย

มีผูใ้ดในองคก์รกระท าไดม้าก่อน 

• ก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทาย และเป็นไปไดย้าก เพื่อท าใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีกว่าเดิมอยา่งเห็นไดช้ดั

• ท าการพฒันาระบบ ขัน้ตอน วิธีการท างาน เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีโดดเด่น และแตกต่างไม่เคยมีใครท าไดม้าก่อน

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และวิเคราะหผ์ลไดแ้ละผลเสีย และสามารถตดัสินใจได ้แมจ้ะมีความเสี่ยง เพื่อใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมาย

• ตดัสินใจได ้โดยมีการค านวณผลไดผ้ลเสียอยา่งชดัเจน และด าเนินการ เพื่อใหอ้งคก์รและประชาชนไดป้ระโยชน์สงูสุด

• วิเคราะห ์และค านวณผลได ้ผลเสีย และความคุม้ค่า รวมทั้งกลา้คิด กลา้ท า และกลา้เส่ียงโดยอาศยัวสิยัทศัน์ ประสบการณแ์ละการบริหารในเชิงกลยุทธ ์เพื่อเป้าหมายและ

ประโยชน์ส าคญัขององคก์ร
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การยึดมัน่ในความถูกตอ้งและจริยธรรม

(Integrity- ING)

ค าจ  ากดัความ: การครองตนและประพฤติปฏิบติัถูกตอ้งเหมาะสมทั้งตามหลกักฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลกัแนวทางในวชิาชีพของตนโดยมุ่ง

ประโยชน์ของประชาชน สงัคม ประเทศชาติมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน เพ่ือเป็นก าลงัส าคญัในการสนับสนุนผลกัดนัใหภ้ารกิจหลกัขององคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด

ไว ้

ระดบัท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะดา้นน้ีอยา่งชดัเจน

ระดบัท่ี 1: ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความถูกตอ้งตามหลกักฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัย

• ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความถูกตอ้งตามหลกักฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวนัิยท่ีหน่วยงาน และองคก์รก าหนดไว ้

• มีจิตส านึกในการปฏิบติัตนในหน้าท่ีความรบัผิดชอบ/ต าแหน่งงานของตนใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั มาตรฐานของหน่วยงานและองคก์ร

ระดบัท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 1 และมีสจัจะเช่ือถือได้

• มีสจัจะเช่ือถือได ้และรกัษาวาจา พูดอยา่งไรท าอยา่งน้ัน ไม่บิดเบือนอา้งขอ้ยกเวน้ใหต้นเอง

• เป็นคนตรงไปตรงมา กลา้พูด และกลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมา เพ่ือใหเ้กิดความถูกตอ้งในการปฏิบติังานของหน่วยงานและองคก์ร

ระดบัท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และยึดมัน่และแน่วแน่ในจรรยาบรรณ หลกัคุณธรรม ยุติธรรม และปฏิบติัตนกบัผูอ่ื้นอยา่งเท่าเทียมกนั

• ยดึมัน่ในหลกัการและจรรยาบรรณของวชิาชีพ ไม่เบ่ียงเบนดว้ยอคติหรือผลประโยชน์ส่วนตน

• ยดึมัน่และมีความแน่วแน่ในหลกัการ คุณธรรม และประพฤติปฏิบติัตนกบัผูอ่ื้นอยา่งเสมอภาค และเท่าเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติักบัผู้อ่ืน

• ยดึหลกัความยุติธรรม และความเป็นธรรมเป็นท่ีตั้ง แมต้อ้งกระทบกบับุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีสูงกวา่

ระดบัท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และธ ารงความถูกตอ้งเพ่ือองคก์ร 

• ธ ารงความถูกตอ้ง ยนืหยดัพิทกัษ์ผลประโยชน์และช่ือเสียงขององคก์รแมใ้นสถานการณ์ท่ีอาจสรา้งความล าบากใจให้

• ตดัสินใจในหน้าท่ี หรือปฏิบติังานดว้ยความถูกตอ้ง โปรง่ใส ซ่ือสตัยสุ์จริต แมผ้ลของการปฏิบติัอาจสรา้งศตัรูหรือก่อความไม่พึงพอใจใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือเสีย

ประโยชน์

• เสียสละความสุขสบาย ประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนความพึงพอใจส่วนตนหรือของครอบครวั โดยมุ่งใหภ้ารกิจในหน้าท่ีสมัฤทธ์ิผลและเน้นประโยชน์ขององคก์รเป็น

ท่ีตั้ง

ระดบัท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และอุทิศตนเพ่ือองคก์ร และประเทศชาติ

• อุทิศตน ธ ารงความถูกตอ้ง และยนืหยดัพิทกัษ์ผลประโยชน์และช่ือเสียงขององคก์ร หรือประเทศชาติแมใ้นสถานการณ์ท่ีอาจสรา้งความล าบากใจให ้หรือแมใ้น

สถานการณ์ท่ีอาจเส่ียงต่อความมัน่คงในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน หรืออาจเสียงภยัต่อชีวติ

• ไม่ประพฤติปฏิบติัตนเพ่ือฉอ้ฉลหรือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้งทั้งในเชิงวสิยัทศัน์ กลยุทธ ์และนโยบายขององคก์ร โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือองคก์ร 

ประชาชน และประเทศชาติเป็นส าคญั
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ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

(Organization and Process Understanding - OPU)

ค าจ  ากดัความ: ความเขา้ใจและสามารถประยุกตใ์ชค้วามสมัพนัธเ์ช่ือมโยงของเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างาน และมาตรฐานการท างานของตนและ

ของหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้รรลุผล ความเขา้ใจน้ีรวมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ่ (Big Picture) และการ

คาดการณเ์พ่ือเตรียมการรองรบัการเปล่ียนแปลงของส่ิงต่างๆ ต่อระบบและกระบวนการท างาน

ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดา้นน้ีอยา่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: เขา้ใจเทคโนโลย ีระบบ กระบวนการท างานและมาตรฐานในงานของตน

• เขา้ใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างานและมาตรฐานในงานท่ีตนสงักดัอยู ่รวมทั้งกฎระเบียบ ตลอดจนขัน้ตอนกระบวนการปฏิบติังานต่างๆ และน า

ความเขา้ใจน้ีมาใชใ้นการปฏิบติังาน ติดต่อประสานงาน หรือรายงานผล ฯลฯ ในหนา้ท่ีไดถู้กตอ้ง

ระดบัที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และเขา้ใจความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงของระบบและกระบวนการท างานของตนกบัหน่วยงานอื่นๆ ที่ตดิตอ่อยา่ง

ชดัเจน

• เขา้ใจและเช่ือมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างาน ขัน้ตอนกระบวนการปฏิบติังานต่างๆ ของตนกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีติดต่อดว้ยอยา่งถูกตอ้ง รวมถึงน า

ความเขา้ใจน้ีมาใชเ้พ่ือใหก้ารท างานระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดรบักนัสูงสุด

ระดบัที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และสามารถมองภาพรวมแลว้ปรบัเปล่ียนหรือปรบัปรุงระบบใหมี้ประสิทธิภาพข้ึน

• เขา้ใจขอ้จ ากดัของเทคนิค ระบบหรือกระบวนการท างานของตนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีติดต่อดว้ย และรูว้า่ส่ิงใดท่ีควรกระท าเพ่ือปรบัเปล่ียนหรือปรบัปรุง

ระบบใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้ นได ้

• เมื่อเจอสถานการณท่ี์แตกต่างจากเดิมสามารถใชค้วามเขา้ใจผลต่อเน่ืองและความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงของระบบและกระบวนการท างาน เพ่ือน ามาแกไ้ข

ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมทนัเวลา

ระดบัที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และเขา้ใจกระแสภายนอกกบัผลกระทบโดยรวมตอ่เทคโนโลย ีระบบหรือกระบวนการท างานของหน่วยงาน

• เขา้ใจกระแสหรือสถานการณภ์ายนอก (เช่น นโยบายการเมืองและการปกครองในภาพรวม ทิศทางของภาครฐั เศรษฐกิจ และสงัคม เป็นตน้) และสามารถ

น าความเขา้ใจน้ันมาเตรียมรบัมือหรือด าเนินการการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

• ศึกษาเรียนรูค้วามส าเร็จหรือความผิดพลาดของระบบหรือกระบวนการการท างานท่ีเก่ียวขอ้งและน ามาปรบัใชก้บัการท างานของหน่วยงานอยา่งเหมาะสม

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และเขา้ใจความตอ้งการที่แทจ้ริงขององคก์ร

• เขา้ใจสถานะของระบบ เทคโนโลยี และกระบวนการการท างานขององคก์รอยา่งถ่องแท ้จนสามารถก าหนดความตอ้งการหรือด าเนินการเปล่ียนแปลงใน

ภาพรวมเพ่ือใหอ้งคก์รเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

• เขา้ใจและสามารถระบุจุดยืนและความสามารถในการพฒันาในเชิงระบบ เทคโนโลยี กระบวนการท างานหรือมาตรฐานการท างานในเชิงบรูณาการระบบ

(Holistic View) ขององคก์ร
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การบริการเป็นเลิศ

(Service Mind- SERV)

ค าจ  ากดัความ: การใหบ้ริการท่ีดีแก่ผูร้บับริการ หรือประชาชนดว้ยความใส่ใจในความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูร้บับริการ หรือประชาชน อีกทั้งโดยมุ่งประโยชน์และความ

พึงพอใจของผูร้บับริการ หรือประชาชนเป็นหลกั

ระดบัท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะดา้นน้ีอยา่งชดัเจน

ระดบัท่ี 1: แสดงความเต็มใจในการใหบ้ริการ มีอธัยาศยัไมตรีอนัดี และใหบ้ริการท่ีผูร้บับริการตอ้งการได้

• ใหบ้ริการดว้ยความยิ้ มแยม้แจม่ใส เป็นมิตร เต็มใจตอ้นรบั และสรา้งความประทบัใจอนัดีแก่ผูร้บับริการ หรือประชาชน

• ติดต่อส่ือสาร ตอบขอ้ซกัถาม รายงานความคืบหน้าและใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูร้บับริการ หรือประชาชน เม่ือมีค าถามหรือขอ้สงสยั

• ใหค้ าแนะน า และคอยติดตามเร่ือง เม่ือผูร้บับริการหรือประชาชนมีค าถาม ขอ้เรียกรอ้งท่ีเก่ียวกบัภารกิจของหน่วยงาน

• แจง้ใหผู้ร้บับริการหรือประชาชนทราบความคืบหน้าในการด าเนินเร่ือง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ท่ีใหบ้ริการอยู่

• ประสานงานภายในหน่วยงาน และกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหผู้ร้บับริการหรือประชาชนไดร้บับริการท่ีต่อเน่ืองและรวดเร็ว

ระดบัท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 1 และเต็มใจช่วยเหลือ และแกปั้ญหาใหก้บัผูบ้ริการได้

• รบัเป็นธุระ ช่วยแกปั้ญหาหรือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้ นแก่ผูร้บับริการอยา่งรวดเร็ว  เต็มใจ ไม่บ่ายเบ่ียง ไม่แกต้วั หรือปัดภาระ

• คอยดูแลใหผู้ร้บับริการไดร้บัความพึงพอใจ และน าขอ้ขดัขอ้งใดๆ ในการใหบ้ริการ (ถา้มี) ไปพฒันาการใหบ้ริการใหดี้ยิง่ขึ้ น

• อ านวยความสะดวก ใหบ้ริการดว้ยความเต็มใจ ด าเนินการต่างๆ ใหลู้กคา้ไดร้บัความพึงพอใจเต็มท่ี

ระดบัท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และใหบ้ริการท่ีเกินความคาดหวงัในระดบัทัว่ไปของผูร้บับริการ 

• ใหเ้วลาแก่ผูร้บับริการ โดยเฉพาะเม่ือผูร้บับริการประสบความยากล าบาก เช่น ใหเ้วลาและความพยายามพิเศษในการใหบ้ริการ เพ่ือช่วยผูร้ับบริการแกปั้ญหา

• คอยใหข้อ้มูล ขา่วสาร ความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานท่ีก าลงัใหบ้ริการอยู ่ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผูร้บับริการ แมว้า่ผูร้บับริการจะไม่ไดถ้ามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน

• ใชค้วามพยายามเป็นพิเศษในการใหบ้ริการและด าเนินการต่างๆ ใหแ้ก่ผูร้บับริการ หรือประชาชนในระดบัท่ีเกินความคาดหวงัทัว่ไป

• เสียสละเวลาส่วนตน อาสาใหค้วามช่วยเหลือเป็นพิเศษเม่ือผูร้บับริการหรือประชาชนเผชิญปัญหาหรือความยากล าบาก 

ระดบัท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และสามารถเขา้ใจและใหบ้ริการท่ีตรงตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูร้บับริการได ้

• เขา้ใจความจ าเป็นและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูร้บับริการ หรือประชาชนแมใ้นกรณีท่ีผูร้บับริการ หรือประชาชนอาจจะยงัไม่ไดค้ านึงถึงหรอืไม่เคยขอความ

ช่วยเหลือมาก่อน และน าเสนอบริการท่ีเป็นประโยชน์ไดต้รงตามความตอ้งการน้ันๆ ไดอ้ยา่งแทจ้ริง

• ใหค้ าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูร้บับริการ หรือประชาชน เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูร้บับริการ หรือประชาชนได้

ระดบัท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และมองการณไ์กล และสามารถใหบ้ริการท่ีเป็นประโยชนอ์ยา่งแทจ้ริงและยัง่ยืนใหก้ับผูร้บับริการ

• เล็งเห็นผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้ นกบัผูร้บับริการในระยะยาว และสามารถเปล่ียนแปลงวธีิหรือขั้นตอนการใหบ้ริการ เพ่ือใหผู้ร้บับริการไดป้ระโยชน์สูงสุด

• ปฏิบติัตนเป็นท่ีปรึกษาท่ีผูร้บับริการไวว้างใจ  ตลอดจนมีส่วนช่วยในการตดัสินใจของผูร้บับริการ

• สามารถใหค้วามเห็นส่วนตวัท่ีอาจแตกต่างไปจากวธีิการ หรือขั้นตอนท่ีผูร้บับริการตอ้งการ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็น ปัญหา โอกาส ฯลฯ เพ่ือเป็นประโยชน์

อยา่งแทจ้ริงหรือในระยะยาวแก่ผูร้บับริการ

• น าเสนอบริการดว้ยความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เพ่ือรกัษาผลประโยชน์อนัยัง่ยนืหรือผลประโยชน์ระยะยาวใหแ้ก่ผูร้บับริการ หรือประชาชน
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การท างานเป็นทีม 

(Teamwork- TW)

ค าจ  ากดัความ: การมีจิตส านึกในความสมานฉนัท ์ความร่วมแรงร่วมใจกนัปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของทีม เพ่ือใหที้มงาน กลุ่ม หรือหมู่คณะน้ันๆ 

บรรลุเป้าหมายร่วมกนัไดอ้ยา่งดีท่ีสุด

ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะดา้นน้ีอยา่งชดัเจน

ระดบัที่ 1: รูบ้ทบาทหนา้ที่ของตน และท าหนา้ที่ของตนในทีมใหส้  าเร็จ

• ท างานในส่วนท่ีตนไดร้บัมอบหมายไดส้ าเร็จ และสนับสนุนการตดัสินใจในกลุ่ม 

• รายงานใหส้มาชิกทราบความคืบหนา้ของการด าเนินงานในกลุ่ม หรือขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานอยา่งต่อเน่ือง

• รูบ้ทบาทหนา้ท่ีของตนในฐานะสมาชิกคนหน่ึงในทีมและท างานในส่วนของตนไดอ้ยา่งไมข่าดตกบกพร่อง

• แบ่งปันขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์แก่เพ่ือนร่วมงาน สมาชิกในทีมคนอ่ืนๆ แมว้า่ผูอ่ื้นไมไ่ดร้อ้งขอ

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และมีทศันคตทิี่ดีตอ่เพื่อนร่วมงาน และใหค้วามร่วมมือในการท างานกบัเพื่อนร่วมงาน

• สรา้งสมัพนัธ ์และเขา้กบัผูอ่ื้นในกลุ่มไดดี้

• เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นในทีมดว้ยดี

• เช่ือมัน่ในความรูค้วามสามารถของผูอ่ื้นและกล่าวถึงผูอ่ื้นในทางท่ีดี หรือในเชิงสรา้งสรรค์

• เคารพการตดัสินใจหรือความเห็นของผูอ่ื้นโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจ าเป็น

ระดบัท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และรบัฟังความคิดเห็น และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม

• เต็มใจรบัฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจ้ากผูอ่ื้น รวมถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูร้่วมงานเพ่ือประโยชน์ในการท างานร่วมกนัใหดี้ยิ่งขึ้ น

• ประสานและส่งเสริมสมัพนัธภาพอนัดีในทีม เพ่ือสนับสนุนการท างานร่วมกนัใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

• ขอความคิดเห็น ประมวลความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานไมว่า่จะเป็นผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจหรือปฏิบติังานร่วมกนั

ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และรกัษามิตรภาพที่ดี ใหก้ารสนบัสนุน และช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม เพ่ือใหง้านประสบความส าเร็จ

• แสดงน ้าใจ รบัอาสาช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานท่ีมีเหตุจ าเป็นโดยไมต่อ้งรอ้งขอ

• ใหก้ าลงัใจเพื่อนร่วมงานอยา่งจริงใจและรกัษามิตรภาพท่ีดีระหวา่งกนัเพ่ือประโยชน์ต่อองคก์รโดยรวม

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และส่งเสริมความสามคัคีในหมูค่ณะเพ่ือมุง่ใหภ้ารกิจประสบผลส าเร็จ

• ส่งเสริมความสามคัคีในทีมโดยปราศจากอคติระหวา่งกนั เพ่ือมุง่หวงัใหที้มประสบความส าเร็จ

• ประสานรอยรา้ว หรือคล่ีคลายแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในทีม และส่งเสริมขวญัก าลงัใจระหวา่งกนั เพ่ือใหป้ฏิบติังานร่วมกนัไดอ้ยา่งราบร่ืน
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