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การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(Achievement Motivation- ACH)
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
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
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)
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 ิงานต่างๆ 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)
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)
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
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
ั ิงานร่วมกันได้อย่างราบรืน่

