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บันทึกข้อความ
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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕ , ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม. (กนก.) JD&lpQ / ๒๕๖๓
วันที่ ^ / / พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาจ้างทำงานด้านติดตามหนี้ และบังคับคดี
เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝบร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ข.ผอก.ฝรอ.๒ สตง. ผอ.สบก.
ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบจ. ผอ.สจท. ผอ.สกม.
ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญ ญาจ้างทำงานด้านติดตามหนี้ และบังคับคดี
เลขที่ จ.๑๖๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิก ายน ๒๕๖๓ กับ นางสาวอภิญ ญา หนูเรือง รายละเอีย ดปรากฏตาม
สำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวซ้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทยสวัสดี้)
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
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สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒ นธรรม เขตห้ว ยขวาง กทม. ๑ 0๓ ๑ 0

โทร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๑-๔, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญญาจ้างทำงานด้านติดตามหนี้และบังคับคดี
สัญญาเลขที่ .ไ.?.!?^./.1? ^.??......
สัญ ญาฉบับ นี้ท ำขึ้น ณ องค์ก ารขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนัก งานใหญ่ ตั้ง อยู่เลขที, ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อ วัน ที่...,?.b...พ ฤศ1กายน..๒.(ะ.๖๓................
ระหว่าง องค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ โดย บางพบิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ
ที, ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวัน ที, ๒๖ ตุล าคม ๒๕๖๑ ซึ่งต,อไปในสัญ ญานี้เรีย กว่า “ผ ู้ว ่า จ ้า ง” ฝ่า ยหนึ่ง กับ
นางสาวอภิญ ญา หนูเรือง บัตรประจำตัวประซาขน เลขที่ ๑ ๒๖๙๙ ๐๐๐๑๙ ๓๙ ๐ อยู่บ ้านเลขที, ๔๓/๑
หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมืข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว ่า จ้า งตกลงจ้า ง และผู้ร ับ จ้า งตกลงรับ จ้า งทำงานด้า นติด ตามหนี้แ ละบัง คับ คดี
กลุ่มงานคดี สำนักกฎหมาย ฝ่ายบริห าร ของผู้ว ่าจ้าง ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ๖ ขั้น องค์การขนส่งมวลขน
กรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามรายละเอียด
และเงื่อนไขแบบท้ายสัญ ญา ซึ่งถือเป็น ส่วนหนึ่งของสัญ ญานี้โดยมีก ำหนดระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี นับตั้งแต่
วันที่ ๑๘ พฤศจิก ายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิก ายน ๒๕๖๔
ข้อ ๒. ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งมาปฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญานี้ ตั้ง แต่ว ัน ที,ไ ต้ร ะบุไ ว้ใ นข้อ ๑ โดย
ปฏิบัติงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์
ข้อ ๓. ผูว้ ่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก'ผูร้ ับจ้างเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ ๑๕,๘๙๐ บาท
(หนึ่งหมื,นห้า พัน แปดร้อ ยเก้า สิบ บาทถ้ว น) ตามคำสั่ง องค์ก ารขนส่ง มวลขนกรุง เทพที, ๕๙๓/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน จำนวน ๑ ขั้น ให้กับนิติกร อัตราจ้าง (ลูกจ้าง) จำนวน ๑๔ คน
ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานได้รับอนุมัติทำสัญญาจ้างปฏิปีติงานต่อกับองค์การ เป็นอัตราเงินเดือนใหม่
ขั้น ที, ๑๑ อัต รา ๑๕,๘๙๐ บาท (หนึ่ง หมื่น ห้า พัน แปดร้อ ยเก้า สิบ บาทถ้ว น) และตามข้อ บัง คับ องค์ก าร
ขนส่งมวลซนกรุงเทพ ฉบับที, ๑๘๖ ว่า ด้ว ยการกำหนดบัญ ชีโ ครงสร้า งอัต ราเงิน เดือ นพนัก งานพนัก งาน
แยกกลุ่ม งาน พ.ศ.๒๕๖๑ ตลอดอายุส ัญ ญา ๑ ปี รวมเป็น เงิน ทั้ง สิ้น ๑๙๐,๖๘๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่น
หกร้อ ยแปดสิบ บาทถ้ว น)โดยผู้ว ่าจ้างจะจ่ายเงิน ค่าจ้างภายในวัน ที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป และผู้รับจ้างจะต้อง
เป็น ผู้รับภาระในการเสียภาษีทั้งสิ้น
ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างใช้สิทธิในระหว่างอายุสัญญาดังนี้
๔.๑ สามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลเฉพาะตัวในสถานพยาบาลของรัฐ
/ ๔.๒...

๒
๔.๒ ได้รับบัตรแสดงตนเพื่อขึ้นรถโดยสารของผู้ว่าจ้างโดยไม,เสีย ค่าใช้จ ่าย และเมือ อายุ
สัญญาสินสุดลง หากผู้รับจ้างไมได้รับว่าจ้างต่อจากผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องคืนบัตรแสดงตนให้แก,ผู้ว่าจ้าง หาก
ผู้ร ับ จ้า งไม่ค ืน บัต รแสดงตนดัง กลำวผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิร ิบ หลัก ประกัน สัญ ญาตามข้ร ๑๖ และดำเนิน การ
ตามกฎหมาย
๔.๓ ลาป่วยไม,เกิน ๓๐ วัน การลาป่ว ยต่อ เนือ งกัน ๓ วัน เมือ ยื่น ใบลาต้อ งมืใบรับ รอง
แพทย์ของผู้ว่าจ้างหรือของทางราชการ หรือแพทย์แผนปีจจุบันขั้นหนึ่ง
๔.๔ ลากิจ ส่ว นตัว ได้ไ ม่เกิน ๒๐ วัน หากลาเกิน ๒๐ วัน ผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิพ ิจ ารณ า
เลิกจ้างผู้รับจ้างได้
กรณีผ ู้ร ับ จ้า งลาป่ว ยตามข้อ ๔.๓ และลากิจ ตามข้อ ๔.๔ เมือ รวมแล้ว ไม่เกิน ๑๐ วัน
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ผู้รับจ้างจะใดรับค่าจ้าง
๔.๔ได้รับสิทธิผลประโยซน่ในการดำเนินคดีเซ่นเดียวกับพนักงานของผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๕. ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ผู้ร ับ จ้างจะต้องลงซื่อหรือบัน ทึก เวลาทำงานตามที่ผู้ว่าจ้าง
กำหนด
กรณีผู้รับจ้างไม่ลงซื่อหรือไม่บันทึกเวลาทำงานตามวรรคแรก ผู้ว ่าจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างใน
วันที่ไม่ลงซื่อหรือไม่บันทึกเวลาในอัตราวันละ ๔๓๐ บาท (ห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ยกเว้น ผู้รับ จ้างสามารถ
พิส ูจ น์ไ ด้ว ่า ผู้ร ับ จ้า งมาปฏิบ ัต ิง านเต็ม เวลาตามที'กำหนดไว้ใ นข้อ ๑ โดยมีห ัว หน้า งานที,รับ ผิด ขอบ
ลงซื่อรับรองการปฏิบัติงาน
ข้อ ๖. หากผู้ร ับ จ้างมาปฏิบ ัต ิง านข้า กว่ากำหนดเวลาหรือ เลิก ปฏิบ ัต ิง านก่อ นกำหนดเวลา
ตามข้อ ๒ ผู้ว ่าจ้างจะหัก ค่าจ้างชั่วโมงละ ๖๗ บาท (หกสิบเจ็ดบาท) เศษของชั่วโมงคิดเป็นหนึ่งชั่วโมง และ
หากผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้รับจ้างจะไม่ได้รับค่าจ้างในวันดังกล่าว และยินยอมให้
ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราวันละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
ข้อ ๗. ผ ู้ว ่า จ้า งจะป ระเม ิน ผลก ารท ำงาน ของผู้ร ับ จ้า งท ุก ๆ ระยะเวลา ๓ เดือ น
ตามหลักเกณฑ์พจนานุกรมความสามารถแนบท้ายสัญญานี้ หากผลการประเมินปรากฏว่าผู้รับจ้างต้องปรับปรุง
การทำงาน รวม ๒ ครั้ง ของการประเมิน ถือว่า ผู้รับจ้างไม่ผ่านการประเมิน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญ ญาได้
และผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
ข้อ ๘. ผู้ร ับ จ้า งสัญ ญาว่า จะปฏิบ ัต ิต ามข้อ บัง คับ ข้อ กำหนด ระเบีย บ ประกาศ คำสั่ง
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ทึผ ู้ว ่าจ้างกำหนดขึ้น เพื่อเป็นหลักในการบริหาร ทั้งที่มือยูในวันทำ
สัญ ญานี้ห รือ ที,จะมีต ่อ ไปภายหน้า ซึ่ง ผู้ว ่า จ้า งอาจเปลี่ย นแปลงได้ต ามความเหมาะสม และให้ถ ือ เป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
ข้อ ๙. ผู้ร ับ จ้างสัญ ญาว่าจะปฏิบ ัต ิง าบด้ว ยความซื่อ สัต ย์ส ุจ ริต และเต็ม กำลัง ความสามารถ
ของตน ทั้ง จะเสาะแสวงหาความรู้เพิ่ม เติม หรือ กระทำการยื่น ๆ อับ เป็น การส่ง เสริม ให้ก ิจ การของผู้ว ่าจ้าง
รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วด้วยดี และสัญญาว่าจะละเว้นจากการกระทำใด ๆ ที่ขัดกับผลประโยซน์ฃองผู้ว่าจ้าง ไม่
ทำงานยื่นใด ๆ ที่ไม่ใช่งานใบสำนักกฎหมาย
ข้อ ๑๐. ในระหว่างอายุสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเลิกจ้างผู้รับจ้างได้ ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด
โดยไม่ต้องจ่ายค่าซดเขยใด ๆ ดังต่อไปนี้ คือ
๑๐.๑ ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก'ผู้ว่าจ้าง
๑๐.๒ จงใจทำให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย
๑๐.๓ ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
บ
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๑๐.๔ ไม่ผ่านการประเมินตามข้อ ๗
๑๐.๕ ฝ่า!ฝ่นไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ ๘ ข้อ ๙ และผู้ว่าจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้น
แต่กรณีที่ร้ายแรง ผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน
๑๐.๖ ละทิงหน้าที่เป็นเวลา ๓ วัน ทำงานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมิวันหยุดคั่นหรือไม่ ก็ตามโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร
๑๐.๗ ลาป่วยและลากิจเกินกว่าเวลาที่กำหนดในข้อ ๔.๓ และข้อ ๔.๔
๑๐.๘ ได้ร ับ โทษจำคุก ตามคำพิพ ากษาถีง ที่ส ุด ให้จ ำคุก ถ้า เป็น ความผิด ที,ได้กระทำ
โดยประมาทหรือความลหุโทษ ต้องเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสืยหาย
ข้อ ๑๑. สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อ
๑๑.๑ ครบอายุสัญญาจ้างและไม่มีการต่อสัญญา
๑๑.๒ ผู้รับจ้างตาย
๑๑.๓ ผู้ว่าจ้างบอกยุติการจ้างในกรณีที่แพทย์ปริญญา หรือแพทย์ที่ผู้ว่าจ้างรับรองได้ตรวจ
และให้ความเห็นว่าผู้รับจ้างมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏินัติงานต่อไป
๑๑.๔ สนสุดตามข้อ ๑๐
๑๑.๔ ยุบหรือเลิกตำแหน่งหรือยุบหน่วยงาน
<9)(9).k) ถูกสั่งให้ออกหรือยุติการจ้าง
ข้อ ๑๒. ในระหว่างอายุสัญญา ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา หากผู้รับจ้างบอกเลิกสัญ ญา
ก่อ นอายุส ัญ ญาสิ้น สุด ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมให้ผ ู้'ว่า จ้า งริบ หลัก ประกัน ตามสัญ ญาข้อ ๑๖ หากผู้ร ับ จ้า งวาง
หลักประกันไม่ครบ ผู้รับจ้างยินยอมให้หักเงินค่าจ้างตามสัญญาข้อ ๓ จนครบจำนวนตามหลักประกัน
ข้อ ๑๓. ในระหว่างการเป็น ลูก จ้างของผู้ว ่าจ้าง หากผู้รับ จ้างปฏิน ัต ิห รือละเว้น ปฏิบ ัต ิห น้าที่
หรือกระทำด้วยประการใด ๆ เป็น เหตุให้เกิด ความเสียหายแก่ผ ู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมขดใข้ค่าเสียหายให้แก่
ผู้ว ่าจ้างทุก ประการ ภายใบกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที,ได้รับ หนังสือ แจ้ง จากผู้ว ่าจ้าง และยิน ยอมให้
ผู้ว ่า จ้า งหัก จากหลัก ประกัน สัญ ญาตามข้อ ๑๖ เป็น การซดใช้ค ่า เสีย หาย เว้น แต่ค วามเสีย หายนั้น เกิด จาก
เหตุสุดวิสัย
ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ข้อ ๑๔. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมด บอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหาย (ถ้ามี) อีกด้วย
ข้อ ๑๖. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญ ญานี้ และประกัน ความเสียหายจาก
การปฏิบ ัต ิง าน ผู้ร ับ จ้า งได้ว างหลัก ประกัน จำนวนร้อ ยละ ๔ ของอัต ราค่า จ้า งทั้ง หมด เป็น เงิน จำนวน
๙,๔๓๔ บาท (เก้าพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) ให้ผ ู้ว ่าจ้างยึด ถือ ไว้ โดยในวันทำสัญ ญานี้ ผู้รับจ้างตกลงนำ
หลัก ประกัน ของสัญ ญาเลขที จ .๕/๒๔๖๒ ลงวนที’ ๓๐ มกราคม ๒๔๖๒ จำนวน ๔ ฉบับ และสัญ ญา
จ.๑๐๓/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิก ายน ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิก ายน ๒๔๖๒ จำนวน ๔ ฉบับ ตามรายละเอีย ด
ใบเสร็จรับเงินองค์การมีรายละเอียด ดังนี้
๑๖.๑ เลขที่ แ-๔๘-Y-RO-ofe๓๐ ลงวับที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๔๘ เป็นเงิน ๑,๔๒๔ บาท
๑๖.๒ เลขที่ แ-๔๘-Z-RO-o®๗๙ ลงวับที่ ๙ ร้นวาคม ๒๔๔๘ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๑๖.๓ เลขที่ 1+๔๙-๑^0-๐๑๑๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๔๔๙ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๑๖.๔ เลขที่ +๔๙-๒ +0-๐๓๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๙ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๑๖.๔ เลขที่ แ-๔๙-๓-RO--๐๑๗๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๔๔๙ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
/ ๑๖.๖...

๑๖.๖ เลขที่ แ-๖๒-Y-RO-ob๔๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ เป็นเงิน ๘๙๔ บาท
๑๖.๗ เลขที่ แ-๖๒-Z-RO-ooce๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๖๒ เป็นเงิน ๘๙๔ บาท
๑๖.๘ เลขที่ แ-๖๓-๑-RO-๐๑๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๔๖๓ เป็นเงิน ๘๙๔ บาท
๑๖.๙ เลขที่ แ-๖๓-๒-RO-๐๐๗๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒ เป็นเงิน ๘๙๔ บาท
๑๖.๑๐ เลขที่ แ-๖๓-Y -R O -o^๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ เป็นเงิน ๘๙ บาท
รวมเป็น ๑๐ ฉบับ เป็น เงิน จำนวน ๙,๐๘๙ บาท (เก้า พ ัน แปดสับ เก้า บาทถ้ว น )
ส่วนหลักประกันที,ยัง ขาดอยู่อ ีก จำนวน ๔๔๔ บาท (สี'ร้อ ยสี่ส ิบ ห้าบาทถ้วน) ผู้ร ับ จ้า งตกลงให้ผ ู้ว ่า จ้า ง
ห้ก เอาจากเงิน ค่า จ้า ง ของผู้ร ับ จ้างที่จ ะโต้รับในวันที่ ๑๐ ของเดือน มอบให้แค่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็น หลัก ประกัน
การปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกัน ที่ผ ู้รับ จ้างนำมามอบไว้ต ามวรรคแรกดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืน ให้แก'ผู้ร ับ จ้าง
โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้ว่งพัน้จากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๑๗. การว่า จ้า งตามสัญ ญานี้ ไม่ท ำให้ผ ู้รับ จ้างมีค วามลัม พัน ธัในฐานะเป็น ลูก จ้างของ
ทางราฃการหรือ มีค วามสัม พัน ธ์ใ นฐานะเป็น ลูก จ้า งของผู้ว ่าจ้างตามกฎหมายแรงงานรัฐ วิส าหกิจ สัม พัน ธ์
แต่อย่างใด
สัญ ญานี้ท ำขึ้น สองฉบับ มีข ้อ ความเป็น อย่า งเดีย วกัน คู่ส ัญ ญาได้อ ่า นและเข้าใจข้อ ความ
โดยละเอีย ดตลอดแล้ว จึง ได้ล งลายมือ ซื่อ พร้อ มทั้ง ประทับ ตรา (ถ้า มี) ไว้เป็น สำคัญ ต่อ หน้า พยานและ
เก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงซื่อ .................../[...เว ้โ....................... ผ้ว่า'จ้าง
(นางพนิดา ทองสุข)

ลงซื่อ ............. .^.น ี้^ ?!....................... ผู้รับจ้าง
(นางสาวอภิญญา หนูเรือง)
ลงขอ.........................ไ...........................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)
ลงขอ..................๖ป..:............................ พยาน
(นายประเสริฐ ขุนเภา)
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(๑) ความ?อบเ■ แคะทวามชํ.านา|บ พมายถึง ความ{และความชำนาญในการทำงานคามหน้าที่และ
ทีเกียวช้องทังด้านวิชาการแส:!;การปฏิบัติงาร(คามวิชาชีพขฐงตน
คีเยี่ยม
ดี
ปกติ
พอใช้
ปรับป)ง 1
ทำงานในหน้าที่
ได้ร ับ การชี้เณะ
ได้รับการชี้แนะ
ได้รับการชี้แนะ
ได้รับการชี้แพะ
คามที่ได้รับ
หรือ แก!ขงาน
หรือแด้ไขงาน
หรือแด้ไขงานเกิน หรือแด้ไพพ
มอบหมายโดยไม่ เป็นบางครั้ง
เกินกว่า ๑๐%
กว่า ๒๕ % ของ
ทุกครั้ง
ด้องชี้แนะทุกครั้ง
ของงานที่
งานที่รับผิดชอบ
1
และมีผลงานตาม
รับผิดชอบ
เป๋าหมาย
________________________ 1

(๒) ความขยันแถะเอาใ'ทใส่ หมา!!(ถึง การพิจารณาถึงความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน โดยไม่ด้อง
รอพีงคาสั่ง และใช้เวลาทำงา•นอย่างเต็มที่
ดีเยี่ยม
ดี
ปกติ
ทอใช้
ปรับปรุง
ทำงานในหน้าที่
ทำงานในหน้าที่
บางครั้งด้องรอพิง ด้องสั่งการใทัทำ
ด้องสั่งการ!พ่าน
โดยไม่ด ้อ งรอพิง โดยไม,ด้องรอพิง คำสั่ง
เป็นบางครั้ง
และตักเตือน
คำสั่ง และใช้เวลา คำสั่งและใช้เวลา
ทุกครั้งไป
ท ำ.งานเป็น นกติ
ทำงานเต็ม ที่แ ละ
;เ||
ใส่ใจในงาน
(๓) ความรอบครบ หมายถึง ทำงานในหน้าที่ด้วยความสะเอียดถี่ด้วนและครบด้วนดามที่ได้รับ
มอบหมายโดยมีผ ถงานปราก!)
«ด ■!:
ปกติ
พอใช้
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
เกิดความผิดพลาด เกิดความผิดพลาด เกิดความผิดพลาด ไม่มีระบบการ
ทำงานที่
ทำงานที่เป็นชี้พ
อยู่บ ่อ ยๆ
ของงานน้อยมา'ก เป็นบางครั้ง
รับผิดฺชอบอย่าง
เป็นคอน แทะ
เป็น ระบบ เป็นขั้น
เกิดความผิดททาค
เป็น คอน โดยไม,
ปอยครั้ง
เกิดความผิดพลาด

£
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(๔) กวามคิคริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง การปรับปรุงระบบและการทำงานให้ดีขึ้นโดยมีช้อเสนอแนะ
ดี!ยี่ยม
ดี
ปกติ
หอใช้
ปรับปมุ
มีความคิดที่จะ
มีความคิดดังเกล่าว มีความติดดังกล่าว นานๆ จึงจะ
ไม่มีความคิดที่ :
ปรับปรุงการ
อยู่บ่อย ๆ '
เป็นบางครั้ง
เกิดขึ้นสักครั้ง
จะทำเช่นนนเทย
ทำงานให้ด ีข ึ้น และ
; i
ลงมือทำตลอดจน
มี,ร'อเสนอแนะ
1
ต่างๆขึ้งเป็น
ประโยชน์ต ่อ งาน
(๕) การมาทำงานและความคู่รงต่ณ วลา หมายถึง การมาทำงานและความตรงต่อ!วลา

3

(๘) การดำรงตน
ดี!ยี่ยม
มีก ารรัก ษาและ
เสริมสรัาง
ความสัมพันธ์ที่ดี
และมีไมตรีจิต
การให้เกียรติ และ
ความสำคัญแก,
ผู้ร่วมงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง
ตลอดเวลา

หมายถึง กา?ปฎบัต ิห เอวางตนต่อ หม่ค flfะ
ดี

มีก ารรัก ษาและ
เสริมสร้าง
ความสัม พัน ธ์
และมีไมตรีสิต
การใพัเกียรติ
และความสำคัญ
แก'ผู้ร่วมงาน
และผู้เกี่ยวข!)ง
บ่อยกรง

ท ี’ ด ี

ปกติ
พอใช้
มีการรักษา และ
มีการรักษา และ
เสริมสร้าง
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดี
และมีไมตรีจิต
และมีไมตรีจิต
การให้เกียรติ และ การให้เกียรติ
ความสำคัญแก่
และความสำคัญ
ผู้ร่วมงานและ
แก่ผู้ร่วมงานและ
ผู้เกี่ยวข้องเป็น
ผู้เกี่ยวข้อง
บางครั้ง
นานๆ ครั้ง

ปรับ!!?ง
มีการรักบาแระ
เสริมสร้าง
ความสัมทับร่ที่คี
และมีไมตรีรด
การให้เกียรติ.-และ
ความสำคัญแก :
ผู้ร่วมงานแทะ
ผู้เกี่ยวข้องนอ่ย
มาก ต้องคักเตือน

(๙) ควานเข้ม แข็งและอดทน หมายถึง ความสามารถในการกล้าเผชิญ กับ ปิญ หาต่างๆ
ดีเยี่ยม
การ!’จัก ใช้เหตุ
และผลในการ
แก้ไ ขบีญ หาและ
อุป สรรคต่างๆ
สามารถแก้ไ ขให้
ลุล ่วงไปไต้ต ้ว ยดี

ดี

มีอยู่เกือบจะ
ทุกครั้ง

ปกติ
มีอยู่ปอยครั้ง

พอใช้
มีอยู่เป็นบางครั้ง

ปรับปรุง
ไม'มีหรือมีอยู่
นอยมาก

(no) การปฏิปัคิคานระ!ปีชุบ'ล้อบังคับ หมายถึง การยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน
ดีเยี่ยม
ปกติ
พอใช้
ค
ปรับปรุง
ปฏิบัติตามระเบียบ ปฏิบัติดามร;ะเบีขบ ปฏิบัติตามระเบียบ ปฏิบัติตามระเบียบ ละเลยที่จะปฏิบัติ
หรือคำสั่งรวมทั้ง หรือกำสั่งร•เมทั้ง หรือคำสั่งรวมทั้ง หรือกำสั่งรวมทั้ง ตามระเบียบบ!อ
ประเพณีปฏิบัติ
ประเพณีปฏิบัติ
ประเพณีป ฏิบัติ
กำสั่ง.รวมทั้ง
ประเพณีปฏิเบติ
เป็นบางครั้ง
นานา ครั้ง
ประเพณีปฏิบัติ
เกือบจะทุกครั้ง
อย่างเคร่งครัด
อยู่เนืองๆ
____________________________________!•
-=1
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รหัส CC-01 จิตสำนึกรักองค์กร
ชื่อความฮามารถ ( Competency Name)
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จิตสำนึกรักองค์กร ( Corporate Mind)
ให้กวามสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยความชื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเพื่อให้องค์กรประสบ
คำนึยาม ( Definition )
ความสำเร็จตามเป๋าหมายอย่างยั่งยืน
พลุตกรรมบงช ( Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับเบื้องดัน
- อธิบายถึงโครงสร้า เของหน่วยงานและ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับองค์กร
- ตอบข้อชักถามแก,ผู้อึ๋นถึงการให้บริการและภารกิจหน้าที่หลักขององค์การได
- เข้าร่วมกิจกรรมหเอโครงการต่างๆ ที่องค์การจัดขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน
องค์การ
ระดับที่ 2 (ระดับปฏิบัติ)
- ชักจูงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและปฏิบัติตาม
แนวทางที่องค์การกำหนดขึ้น
- ใช้จ่ายทรัพยากรต่างๆขององค์การอย่างก้มค่าและมีประสิทธิภาพ
- พูดคุยกับผู้อื่นในทางบวกหเอทางสร้างสรรค์เกี่ยวกับองค์การ หัวหน้างานและเพื่อน
ร่วมงาน
ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา)
- คาดการณ์ถึงบีจจัยพิเป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานขององค์การ
- สอนแนะผู้อื่นในการปฏิบัติตนให้มีความจงรักภักดี ความผูกพันกับองค์การ
- สอนแนะผู้ใดับังคับบัญชาถึงโครงสร้างหน่วยงานกฎระเบียบข้อบังคับและ
นโยบายการทำงาน
ระดับที่ 4 (ระดับก้าวหน้า)
- อธิบายภาพรวมภารกิจ กลยุทธ์เป้าหมายเพื่อหาวิธีการทำงานที่ห้าทายให้แก่
พนักงาน
- กำหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในองค์การให้กับพนักงาน
- ถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการในการติดต่อกับบคลที่ระดับแตกต่างกัน
ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ)
-พัฒนารูปแบบและวิธีการในการสร้างจิตสำนึกในการรักองค์การ
•ติดตามการเคสี่อนไาทการดำเนินงานของคู่แข่งแห้วนำมาเปรียบเทียบกับองค์การ
-ชี้แจงและตอบข้อชักถามถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานขององค์การได้
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รหัส CC -02 ผอสัมถุทธี๋ในการทำงาน
ชื่อความสามารถ ( Competency Name)

&สสั’มฤทธี๋ในการทำงาน (Result of Work)
มงเน้นการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดตามเป้าหมาย
คำนิยาม ( Definition)
พองค์การกำหนด
พฤติกรรมบงชี (Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับเบื้องต้น)
- อธิบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานและหน้าที่ที่ไต้รับมอบหมายไต้อย่าง
ชัดเจน
- ปฏิบัติงานและหน้าที่ ที่ไต้รับมอบหมายใน้เป็นไปตามกรอบหรือแนวทางปฏิบัติที่
กำหนด
ระดับที่ 2 (ระดับปฏิบัติ)
- แสวงหาวิธีการในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
- ช่วยเหลืองาบของผู้อื่นและงานส่วนรวม เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่กำมนต
- แสดงออกว่ายินดีรัาเทัเงข้อยูลป้อนกลับมาจากผู้อื่นถึงผลงานของตน
ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา)
- แก้ไขปีญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
- เสนอแนวทางปรับใเรุงและพัฒนาวิธีการคำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
- ให้คำแนะนำผู้อื่นใาเ'สามารถปฏิบัติงานไต้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
ระดับที่ 4 (ระดับต้าวหน้า)
- อธิบายสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปีญหาและอุปสรรคในการคำเนินงานของ
หน่วยงานไต้
- ปรับปรุงและพัฒนาการคำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ) - กำหนดกลยุทธ์ในการคำเนินงานขององค์การที่ตอบสนองเป้าหมายขององค์การ
- ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้การคำเนินงานบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนด
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รหัส CC -03 ทำงานเป็นทีม
ชื่อความสามารถ ( Competency Name)

ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับผิดชอบในการทำงานให้บรรลุ
คำนิยาม (Definition)
วํตถูประสงค์ที่กำหนดร่วมคันเพื่อผลงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน
พลุตกรรมบงช (Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับเบื้องต้น)
- อธิบายถึงวัตถูประสงค์และเป๋าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ไต้รับมอบหมายไต้ตามกรอบหรือแนวทางที่กำหนด
ระดับที่ 2 (ระดับปฏิบัติ)
- รับพิงความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก,ทีม
- ช่วยเหลือสมาชิกในทีมให้งานบรรธุตามเป้าหมายที่กำหนด
ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา)
- เข้าร่วมกำหนดวัตถูประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของทีม
- ไกล่เกลี่ยและแก้ไข{เญหา หรือข้อพิพาทระหว่างสมาชิกในทีม
- แก้ไขป็ญหาและอุปสรรคในการทำงาน
ระดับที่ 4 (ระดับก้าวหน้า)
- กำหนดวัตถูประสงค์เป๋าหมายและแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
สมาชิกมีส่วนร่วมในการกำหนด
- ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานและความสำเร็จของทีม
ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ) - พูดจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
- ให้คำปเกษาแก,พนักงานให้เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
- ติดตามและตรวจสอบการทำงานเป็นทีมของพนักงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้

พจนานุกรมความสามารถ 29

รหัส CC-04 ปฎิบัติคามพอกเกณฑ์
ขื่อกวามสามารถ (Competency Name)

บ่ฎิบ้ติตามหลักเกณฑ (Rule Compliance)
พฤติกรรมและการปฏิบัติตนของพนักงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
คำนิยาม (Definition )
ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายขององค์การอย่างเคร่งครัค
พฤติกรรมบ่งขี้ ( Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับเบื้องต้น)
- รับทราบและยอมรับระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายขององค์การที่เกี่ยวข้องม!อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องใใเการทำงาน
ระดับที่ 2 (ระดับปฏิบัติ)
- ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา)
- วิเคราะห์การทำงานตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายขององค์การที่เกี่ยวข้อง
- ปรับปรุงแนวทางการทำงาน ตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายขององค์การหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ถ่ายทอดการทำงานตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายขององค์การหรือกฎหมาย
ระดับที่ 4 (ระดับก้าวพน้า)
อื่นที่เกี่ยวข้องในการทางานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตาม
- เสนอแนะแนวทางการทำงานตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายขององค์การหรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการทำงาน เพื่อปรับปรุงให้ไต้แนวทางที่ทันสมัยมากขึ้น
ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ) - แสดงตนเป็นแบบอย่างในการทำงานตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายของ
องค์การ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายขององค์การ
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
- ให้คำปรึกษาแนวท':งในการทำงานตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายขององค์การ
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการทำงาน

^ 3
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รหัส CC-05 บริการเป็นเลิศ
ชื่อความสามารถ (Competency Name)

บริการเป็นเลิศ (Excellence Service)
การให้ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตอบสนองควาฆดัองการ
คำนิยาม (Definition )
ของผู้ใข้บริการหรือผู้มาติดต่องานเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด
พฤติกรรมบ่งชี (Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับเบืองดัน)
- อธิบายไดัถึงคุณลักษณะวิธีการบริการที่ดี และมีประสิทธิภาพ
- แสดงออกถึงความพร้อมและความเต็มใจในการใน้บริการ
ระดับที่ 2 (ระดับปฏิบัติ)
- แสดงพฤติกรรม ท1'เทาง คำพูด และนํ้าเสียงที่เหมาะสมกับผู้'ใช้บริการหรือผู้มาติดต่องาน
- รับพึงข้อร้องเรียนจากผู้ใข้บริการหรือผู้มาติดต่องานอย่างตั้งใจด้วยอัธยาศัยอย่างมีไมตรี
ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา)
- แก้ไขข้อร้องเรียนและป็ญหา1บองผู้ใข้บริการหรือผู้มาติดต่องานอย่างทันที
- ปรับปรุงขั้นตอน และวิธีการใน้บริการ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใข้บริกา5ห!อผู้มา
ติดต่องาน
- สอนผู้อื่นถึงเทคนิค และวิธีการให้บริการแก'ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 4 (ระดับก้าวหน้า)
- ถ่ายทอดเทคนิค และวิธีการให้บริการได้อย่างเหมาะสม
- นำเสนอแนวทางการพัฒนาวิธีการและขั้นตอนการบริการขององค์กร
- ให้คำแนะนำผู้อื่นถึงวิธีการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ) - กำหนดนโยบาย ขั้นตอน และวิธีการให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
- วางแผนฟ้องกันป็ญหาและข้อร้องเรียนของงานบริการ
- ให้คำปรึกษาและจูงใจให้ผู้อื่นตระหนักถึงความสำคัญของงานบริการ
- แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้บริการ
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รหัส FC-03 ความละเอียดรอบคอบ
ชือความสามารถ (Competency Name)
คว■ เมละเอียดรอบคอบ
การให้ความสำคัญกับรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติในประเด็นต่าง ๆ โดยตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยความเคร่งครัค ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อใ,H
กำนิยาม (Definition )
งานที่ปฏิบัติมีความถูกต้องตามระเบียบองค์การ บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
ไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกองค์กร
พลุติกรรมบงชี (Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับเบื้องดัน) - สืกษใระเบียบ กำสั่ง นั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบและงานที่[ที่[[วข้อง
เพื่อให้มีความรู้สามารถนำมาใช้ปฏิบัติไต้อย่างถูกต้อง
- [ข้าใจและอธิบายระเบียบ คำสั่ง ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบและ
งานที่เกี่ยวข้องไต้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ 2 (ระดับปฏิบัติ)
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ไต้รับมอบหมายโดยยึดถือข้อกำหนด ด้วยความเคร่งครัด
- ตรวจสอบข้อมูลอย่าง[ป็นระบบและถูกต้องเพื่อให้งานที่ปฏิบัติไม,เกิดข้อผิดพลาด
- สังเกตและจัดเก็บข้อมูลที่ผิดพลาดไต้ชัดเจนเป็นรูปธรรม
- ติดตามข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเพื่อนำไปตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ละระดับ
ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา)
- นำข้อมูลหรือข้อสงสัยที่มีอยู่ไปหาข้อมูลเพื่มเติมในแต่ละระดับไต้อย่างเป็นระบบ
- ทบทวนการทำงานที่เกิดข้อผิดพลาดโดยใช้ข้อมูลและบีจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไต้
ถูกต้อง
- วิเคราะห์บีญหาอุปสรรคของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อาจทำให้เกิดความเสียงใน
ข้อผิดพลาดของงานหรือเกิดข้อผิดพลาดแก้ว
- ปรับปรง แก้ไข ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงานให้มีประสิทธิภาพสิ่งขึ้น
ระดับที่ 4 (ระดับก้าวหน้า) - ประเมินผลการตรวจสอบข้อมูลและผลงานที่ปฏิบัติโดยมีกำหนดระยะเวลาที่ชัค[จน
- นำ[สนอและถ่ายทอดการประเมินผลการตรวจสอบข้อมูลและผลงานที่ปฏิบัติที่
ตรวจพบข้อผิดพลาดด้วยการสื่อสารที่สร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขข้อผิดพลาด
อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร
- พัฒนารูปแบบการทำงานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ) - แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบอย่างเป็นระบบ จน
เป็นที่ยอมรับของพนักงานในองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ
- ให้คำปรึกษาและแก้บีญหาที่เกิดจากบีจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบจากการทำงานที่
ผิดพลาดเพื่อใข้เป็นข้อมูลในการคิดต้นระบบคุณภาพการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
- สร้างแรงจูงใจ และกระต้นให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานขององค์กร
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รหัส FC-10 การติดตามงาน

ชือความสามารถ (Competency Name)
การติดตามงาน
การดูความคืบหน้าของการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการที่จัคทำไว้ หรืองานกึ๋น ๆ ที่ไดัรับ
มอบหมายเพิ่มเติมทังในและนอกหน่วยงานอย่างต่อเนี๋อง เป็นระบบ โดยพนักงานติดตามงานของ
ตนเอง หรือหัวหน้างาน/ทีมงาน โดยแจ้งหนังสือเวียน เอกสารติดตาม โน๊ค ใช้เครื่องมีอส์จสารต่างๆ
คำนิยาม (Dennition )
หรือช่องทางอื๋น ๆ สอบถามช้อมูลการแล้วเสร็จของการปฏิบัติงานเป็นระยะให้ทันคๅมกํๅหมดเวลาที่
นัดหมาย หรือความเร่งด่วนของงาน รวมทังสอบทามปีญหาที่เกิดขึ้น ให้คำแนะนำ หรือคำปรึกษาใน
การแก้ไขปีญหาที่พบตลอดจนสนับสบุนการดำเนินงาน เพื๋อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปดามเวลาที่
กำหนดอย่างมีประสืทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
พถุติกรรมนงช (Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับเบี้องดัน) - คืกษาขึ้นตอนในงานที่ รับผิดชอบหรืองานที่ไดัรับมอบหมายไดัเช้าใจชัดเจน
- อธิบายงานที่จะค้องปฏิบัติในแผนปฏิบัติการที่รับผิดชอบไค้ถูกค้อง
- รับทราบกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการและงานที่ไดัรับมอบหมายเพิ่มเติม
- ยอมรับช้อตกลงต่างๆ เกยวกับการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเงึ๋อนไขของหน่วยงาน
ระดับที่ 2(ระดับปฏิบัติ)
- คืกษาวีเคราะห้ ความสำคัญ เร่งต่วนและจำเป็นของงานในหน้าที่และงานอึ๋น ๆ ที่ไดัรับมอบหมายไดั
อย่างเหมาะสม
- วางแผนหรือทำปฏิทินกำหนดเวลา การปฏิบัติงานไดัเป็นระบบ
- ปฏิบัติงานให้สำเร็จคามระยะเวลาที่กำหนด
- ตรวจสอบงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย / ระยะเวลาที่กำหนด
- ติดต่อหรือประสานขอช้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวช้องมาใช้เพิ่อการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามกำหนด
- วีเคราะค์จุคแข็งจดอ่อนของวิธีการติดตามงานที่ปฏิบัติอยู่ในป็จจุบันไดั
ระดับที่ 3 (ระดับพัด!นา)
- ทบทวนวิธีการติดตามงานและตัดสินใจการปรับเปลี่ยนวีธีการติดตามงานไดัเหมาะสมกับ
สถานการณ์และทันต่อเห«1การณ์
- ปรับปรุงแกัไขเทคนิควิธีการติดตามงานไค้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ปีจจุบันและ
ปิญหาที่พบไดั
ระดับที่ 4 (ระดับดัาวหน้า) - ชี้แนะ หรือถ่ายทอดการติดตามงานให้บุคคลกึ๋นรับร้ไค้อย่างเช้าใจ
- เปรียบเทียบวิธีการติดตามงานในหน่วยงานกับหน่วยงานกึ๋นที่มีการดำเนินงานในลักบท)ะเคียวกันไดั
- ประเมินความเสียงของการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสมาชิกในฝ่ายที่รับผิดชอบที่อาจล่าช้าหรือส่งผล
ให้งานเสียหายไดั
- พัฒนารุปแบบวิธีการติดตามงานในฝ่ายที่รับผิดชอบโดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการติดตามงานไค้
ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ) - แสดงตนเป็นแบบอย่างที่คีในการติดตามงานอย่างเป็นระบบและต่อเนึ๋อง
- กระตุนและสร้างแรงจูง ใจให้พนักงานคิดดันวิธีติดตามงานที่เหมาะสมกับคนเอง
- สนับสบุนให้พนักงานไดัมีโอกาสเสนอความคิดเห็นในวิธีการติดตามงานของหน่วยงาน
- ให้ดำปรึกษา แนะนำเทคนิคแนวทางในการติดตามงานกับพนักงานในหน่วยงานไค้

พจนาบุก รมความสามารถ 44

รหัส FC-13 การควบคุมอารมณ์

ซอความสามารถ (Competency Name)
การควบคุมอารมณ์
ความสามารถในการการแสดงออกของกิริยา วาจา ใจ หรือการหาวิธีในการระบายอารมณ์เมื่อ
เผชิญหน้ากับบุคคลอื่น โกยการสังเกต เรียนรู้อารมณ์ของตนเองขณะคำลัง1ผชิญกับ1หดุการณ์ต่าง ๆ
แล้วเสือกใช้วิธีการในการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทางและคำพูดที่ทุกดัองเหมาะสมกับเหตุการณ์
คำนิยาม (Definition )
รวมทั้งแสดงความรับผิคชจบในการกระทำของตนเองโดยไม่ล้าวร้าวบุคคลอื่น เพึ๋อลดความตงเครียด
ความโกรธ ความโศกเศร้า เสียใจ ไม่ให้เกิดเรึ๋องร้ายแรงหรือปิญหาหนักขึ้นในภายหลัง รวมทั้ง
ช่วยใน้มีสติ และมีสมาธิที่ค
พฤติกรรมบ':เชิ (Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับฌื้องดัน) - รับรู้และเข้าใจธรรมชาติอารมณ์ของตนเองในสภาวะปกติ
- บอกไค้ถึงการแสดงออกทางอารมณ์ของตนเองเมึ๋อเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ว่าเป็นเช่นไร เช่น
ชักสีหน้าทันที พูดว่าทันที เงียบ ออกไปจากสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ พูดไม่ออกใจสั่นเหงํ่อแตก
เป็นดัน
- ขอมรับและเชี่อใจผู้อื่นเพื่อแกการควบคุมอารมณ์ของตนเอง เช่น ระบายความคิด ความรุ้สีก
ออกมา การพูดคุยกับคนที่วางใจไค้
ระดับที่ 2 (ระดับปฏิบัติ)
- สังเกตและประเมินอารมณ์ของตนเองขณะที่คำลังมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ไค้
- ตรวจสอบความคิดคำพูดท่าทางการแสดงออกของคนเองอยู่เสมอโดยอธิบายไค้ชัดเจนว่ามี
พัฒนาการอย่างไร
- แสดงออกไค้อย่างเหมา:;สมหากตนเองถูกดู่สนทนาปฏิเสธในการกระทำใด ๆ
- สั่อสาร ติดต่อ ประสาน ทนกับบุคคลต่าง ๆ ค้วยกลวิธีความคิดเชิงบวกไค้อย่างเหมาะสมโดยระบุ
ตัวอย่างประสบการณ์ใค้เป็นรูปธรรม
- แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม หากถูกต่อค้าน และกล้าแสดงเหตุและผล เพื่อน่าไปสู่การสราง
ระดับที่ 3 (ระดับv701นา)
แนวคิดใหม่ ๆ
- วิเคราะห์ปีญหาของความตึงเครียดหรือความโกรธของคู่สนทนาอันเนื่องมาจากสาเหตุที่เกิดขึ้นไค้
- ทบทวนความสามารถการควบคุมอารมณํของตนเอง หรือการระงับความโกรธที่ผ่านมาและ
ดัคสีนใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการควบคุมอารมณ์ของคนเองให์เหมาะสมมากขึ้น
ระดับที่ 4 (ระดับกาวหน้า) - ชี้แนะและถ่ายทอดประสบการณ์การควบคุมอารมณ์ ให์กับผู้อื่นๆ ไค้รู้และสามารถปฏิบัติไค้
- ประเมินความเลี่ยงในการแสดงออกทางอารมณ์ของสมาชิกที่อาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์และ
งาน และหาทางป้องกันไค้ทันต่อเหตุการณ์
- พัฒนากระบวนการ หรือวิธีการควบคุมอารมณ์ตามทฤษฎีใหม่ๆทางจิตวิทยาให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดๆ
ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ) - แสดงความเป็นผู้น่ารับผดชอบในการกระทำของตนเอง และ เป็นแบบอย่างที่ดีในการควบคุม
อารมณ์จนเป็นที่ยอมรับของพนักงานในหน่วยงาน
- ส่งเสริม กระตุ้น และสริางแรง จูงใจให้พนักงานใช้วิธีการควบคุมอารมณ์และแสดงออกเมื่อเผชิญ
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ในการติดต่อ ประสานงานกับบุคคลทั้งในและนอกหน่วยงานที่เหมาะสม
- ให้คำปรึกษา ถึงเทคนิคกระบวนการควบคุมอารมณ์ กับพนักงานในหน่วยงานไค้อย่าฬคเจนเป็น
รูปธรรม
< L ^

พจนาบุกรมควานสามารถ 50

รหัส FC-19 การบริหารทอใ

ชื่อความสามารถ (Competency Name)
การนริหารเวลา
ความสามารถในการวางแแนและจัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานอย่างถูกดัองและเหมาะสม โดยแยก
ประเภทของงาน จัดลำดับทวามสำคัญของงานลงตาราง กำหนดเวลาแล้วเสร็จและควบคุมการ
คำนิยาม (Definition )
ปฏิบัติงาน เพื่อส่งมอบงน ที่รคุณภาพให้บุคคลอึ๋นไดัดรงตามเวลา และวัดสุประสงค์ที่กำหนด
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานที่รับผิดชอบ
พสุติกรรมบ่';เชี ( Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับเบื้องดัน)
- เข้าใจและอธิบายขอบเขต'นองงานในหน้าที่หรืองานที่ไดัรับมอบหมายไดัชัดเจน
- รับทราบและยอมรับระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ไดัรับมอบหมาขไดั
- สืกบากรอบเวลาการปฏิบัเ?งานในชิ้นงานนั้นๆ ให้เข้าใจ
- สืกบาหาข้อมูลการบริหาร!วลา ขอคำปรืกบาจากยู่[อื่นถึงเทคนิค วิธีการบริหารเวลาที่สุกดัอง
ระดับที่ 2 (ระดับปฏิบัติ)
- แขกประเภทของงานและจ่ดัลำดับความสำคัญของงานไดัเหมาะสม
- วางแผนหรือทำดารางเวลากำกับงานใดัชัดเจนและเหมาะสมกับปริมาณงานและมาตรฐานงานที๋กำหนด
- ปฏิบัติงานให้ดรงด,อเวลาที่กำหนดขึ้นอย่างจริงจังและเป็นคามแผน
- ติดต่อ ประสานงานกับผิาแอึ๋น หรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปคามเวลาที่กำหนตใดัอย่าง
เหมาะสม
- ตรวจสอบประสิทธิทาพการบริหารงานของตนเองเป็นระยะ ๆ เพื่อเทียบกับผลลัทช้ของงาน
ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา)
- สามารถบริหารเวลาสำหรับงานที่ไดัรับมอบหมายเพื่มเติม งานเร่งต่วน โครงการพิเสษ
ในหน่วยงานไดัเปีนอย่างดี
- วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขแงการบริหารเวลาที่ผ่านมาได้อย่างสุกดัอง
- ทบทวนและดัดสินใจปรันปลี่ยนวิธีการบริหารเวลาให้ใช้เวลาน้อยที่สุดแต่เกิดประสิทธิภาพสูงได้อย่างมี
เหตุผลสอดคล้องกับปีญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดัอย่างเหมาะสม
- สืกบาและเปรขบเทียบวิธีfเารบริหารเวลาต่าง ๆ ไดัโดยระบุจุดเด่นจุดดัอขของวิธีนั้น ๆ ใด
ระดับที่ 4 (ระดับก้าวหนา)
- สามารถบริหารเวลาเป็นดัทเทนของหน่วยงานจัดการกับภารกิจเร่งด่วนกับหน่วยงานอื่นได้
อย่างเหมาะสม
- สามารถบริหารเวลาในการพัดเนาตนเอง พัดเนางาน ความรู้ และพัฒนาทีมงาน ให้พันกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
- ประเมินความเสี่ยงในการ•บริหารเวลาของหน่วยงานไดัอย่างชัดเจน เพื่อหาแนวทางป้องกัน
- แนะนำ วิธีการบริหารเวลาที่ถูกดัอง และถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผู้อื่นเข้าใจไดัชัดเจน และ
ปฏิบัติได้ฎกด้อง
- สามารถบริหารจัดการควไมเสี่ยงและจัดการความขัดแล้งของทีมงานให้สามารถบริหารผลงานใด้ตาม
ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ)
ระยะเวลาไดัเป็นอย่างดี
- แสดงคนเป็นแบบอย่างที่ดีของการบริหารเวลาอย่างมีหลักการจนเป็นที่ยอมรับของบุคคล
อื่นในหน่วยงาน
- ส่งเสริม กระตุ้น และสร้างแรง จงใจให้พนักงานเห็นความสำคัญและประโยชน้ของการบริหารเวลาใน
การปฏิบัติงาน
- ให้กำปรกบาสำหรับเทคนิคการบริหารเวลาสำหรับงานที่มีทวามยู่งยากซับช้อนให้กับพนักงานใด้อย่าง
เหมาะสม
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ชื่อความสามารถ (Competency Name)
ความชื่อสัตย์
การประพฤติปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆ ทั้งทางกาย วาจา ใจ อย่างตรงไปตรงมา ช?งใจ โปร่งใส
ถูกก้อง ไว้วางใจไก้ โดยไม่ติดคดทรยศ ไม่คดโกงทั้งทางตรงและทางก้อม ไม่คอรัปชั่น ไม่ใช้เล่ห์กล
คำนิยาม (Definition )
ไม่หลอกลวงผู้อึ๋น ไม่ลักขโมย ไม่เอารัดเอาเปรียบก้อึ๋น ตรวจสอบไก้ ถูกก้องตานนรักกฎหมาย
จริยธรรม ช้อบังคับของหน่วยงานและระเบียบวินัย เพึ๋อความสามัคคีและประโยชน'บองส่วนรวม
และหน่วยงาน
พฤติกรรมบ,';เชิ (Behavior Indicators)
ระดับที' 1 (ระดับฌื้องต้น) - รับทราบข้อตกลง กฎ ร::เบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
- เข้าใจและอธิบายความจ่าเป็นของหน่วยงานที่ก้องมีสมาชิกที่มีความชื่อสัตย์โก้อย่างมีเหตุผล
- รับรู้ประโยชห์ของความชื่อสัตย์และโทษของการไม่ชื่อสัตย์ที่มีต่อตนเองและหน่วยงานโดยระบุ
ไก้ชัดเจน
- ระบุสึ๋งที่พึงปฏิบัติในหน้าที่รับผิดชอบทางก้านกาย วาจาและใจ ให์ประพฤติชอบถูกตอง
ตานทำนองครองธรรม
ระดับที่ 2(ระดับปฏิบัติ)
- ปฏิบัติหน้าที่ก้วยความๆ•'อสัตย์ ถูกก้องคานกฎหมาย เช่น ตรงต่อเวลา ไม่นำตั๋วเก่านพาเ) ติคราคา
ค่าโดยสารให้ถูกก้อง ไม่เบีบของคนอื๋นไว้เป็นของตัวเอง เป็นก้น
- ทำงบและตรวจสอบได ตามขั้นดอนวิธีปฏิบัติในระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน
- วิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เข้านาเกี่ยวข้องอย่างมีสติโดยระบุไก้ว่ามีจุคประสงค์ที่ตั้งอยู่บนพี้นฐาน
สีลธรรมอันดี
ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา)
- วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองที่มีผลต่อการปฏิบัติงานควยความชื่อสัตย์ไก้อย่างมีเหตุผล
- วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่คำนึงถึงความชื่อสัตย์'โก้เช่น ห้านำคาเก่ามาขาย
อาจจะถูกไล่ออก ติดราค'•ค่าโดยสารไม่ถูกก้องอาจจะถูกรองเรียน เป็นก้น
- ปรับปรงแก้ไขพฤติกรรนในสิ่งที่เกิดข้อผิดพลาดให้ถูกก้องมากขึ้น
- เปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์ของบคคล.ต่าง-ฤน่โดยระ.บุ-,โก้ถึงผลดี-ผลเสีย-[■ส์คษำแ-า—
เป็นอุทาหรณ์ในการปฏิบัติงาน
ระดับที่ 4 (ระดับก้าวหน้า) - อบรมและสอนงานให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์ให้กับผู้อึ๋นเข้าใจ1โก้ชัดเจน และ
สามารถนำไปปฏิบัติไก้อย้างถูกก้อง
- ประเมินความเสียงในการปฏิบัติงานของพนักงานที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ชื่อสัตย์ และหาทาง
ป็องกันแก้ไขได้ โดยไม่กระทบต่อผลประโยขห์ของหน่วยงาน
- พัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่มีประสีทธิภาพ ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์
และสามารถตรวจสอบไก้อย่างมีหลักการและเหตุผล
ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ) - แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎเกณ'ค์ก้วยความชื่อสัตย์ถูกก้อง คำรงคน
อยู่ในสีลธรรมอันดีทั้ง กาย วาจา ใจ จนเป็นที่ยอมรับของพนักงานในหน่วยงาน
- ให้คำปรึกษา ในการปฏิบัติหห้าที่ที่ถูกดัองตามกฎเกณ,ท และแก้ชญหาอยู่บนพื้นฐานความชื่อสัตย์
โดยไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน
- ส่งเสริมและสนับสนุนทารสร้างบรรยากาศการทำงานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ ก้วยความชื่อสัตย์

