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ระหว่าง องค์การขบส่งมวลซบกรุงเทพ โดย บางพบิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ที, ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที, ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต,อไปในส ัญญาน ี้เร ียกว ่า “ผ ู้ว ่า จ ้า ง ” ฝ ่ายหน ึ่ง กับ 
นายปุรเซษฐ์ คงเหลือ บัตรประจำตัวประขาซน เลขที, ๓ ๙๓๐๔ ๐๐๑๔๓ ๓๗ ๑ อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๐/๑๔  
ซอย'โพธแก้ว แยก ๔-๒ แขวงนวมิบทร์ เขตบึงกุ,ม กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง,' 
อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ . ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานด้านคดี กลุ่มงานคดี สำนักกฎหมาย 

ฝ่ายบริหาร ของผู้ว่าจ้าง ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๖๔ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๖๔

ข ้อ  ๒. ผ ู้ร ับ จ ้างจะต ้องมาป ฏ ิบ ัต ิงาน ตามส ัญ ญ าน ี้ ต ั้งแต ่ว ันท ีได ้ระบ ุไว้ในข้อ ๑ โดย 
ปฏิบัตงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทีตย์ และวันหยุด 
นักขัตฤกษ์

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แกผู้่รับจ้างเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ ๑๔,๘๙๐ บาท 
(ห น ึ่งหม ื่นห ้าพ ันแปดร ้อยเก ้าส ิบบาทถ ้วน) ตามคำส ั่งองค ์การขนส ่งมวลขนกรุงเทพท ี' ๔๙๓/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๔๖๓ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน จำนวน ๑ ขั้น ให้กับนิติกร อัตราจ้าง (ลูกจ้าง) จำนวน ๑๔ คน 
ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานได้รับอนุมิติทำสัญญาจ้างปฏิบัติงานต่อกับองค์การ เป็นอัตราเงินเดือนใหม่ 
ข ั้นที ๑๑ อ ัตรา ๑๔,๘๙๐ บาท (หน ึ่งหม ื่นห ้าพ ันแปดร้อยเก ้าส ิบบาทถ้วน) และตามข้อบ ังค ับองค ์การ 
ขนส่งมวลขนกรุงเทพ ฉบับที, ๑๘๖ ว่าด ้วยการกำหนดบัญซีโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานพนักงาน 
แยกกลุ่มงาน พ.ศ.๒๔๖๑ ตลอดอายุส ัญญา ๑ ปี รวมเป็นเงินตั้งส ิ้น ๑๙๐,๖๘๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่น 
หกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)โดยผู้ว ่าจ ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างภายใบวับที๑๐ ของเดือนถัดไป และผู้รับจ้างจะต้อง 
เป็น ผู้รับภาระในการเสียภาษีทั้งสิ้น

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างใข้สิทธิในระหว่างอายุสัญญาด้งนี้ 
๔.๑ สามารถใข้สิทธิการรักษาพยาบาลเฉพาะตัวในสถานพยาบาลของรัฐ
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๔.๒ ได้รับบัตรแสดงตนเพื่อขึ้นรถโดยสารของผู้ว่าจ้างโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเมื่ออายุ 

สัญญาสินสุดลง หากผู้รับจ้างไม่ได้รับว่าจ้างต่อจากผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องคืนบัตรแสดงตนให้แก'ผู้ว่าจ้าง หาก 
ผ ู้ร ับจ ้างไม ่ค ืนบ ัตรแสดงตนด ังกล ่าวผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิทร ิร ิบหล ักประก ันส ัญญ าตามข ้อ ๑๖ และดำเน ินการ 
ตามกฎหมาย

๔.๓ ลาปวยไม'เกิน ๓๐ วัน การลาป่วยต่อเน ืองกัน ๓ วัน เมือยืนใบลาต้องมีใบรับรอง 
แพทย์ของผู้ว่าจ้างหรือของทางราชการ หรือแพทย์แผนบีจจุบันชั้นหนึ่ง

๔.๔ ลากิจส่วนตัว ไดไม่เกิน ๒๐ วัน หากลาเกิน ๒๐ วัน ผู้ว ่าจ้างมีสิทธิพ ิจารณาเลิกจ้าง
V Q J %> Vi 1 /ผู้รับจ้างได้

กรณ ีผ ู้ร ับจ ้างลาป ่วยตามข้อ ๔.๓ และลากิจตามข้อ ๔.๔ เมือรวมแล้ว ไม'เกิน ๑๐ วัน 
ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้าง

๔.๔ได้รับสิทธิผลประโยชน์ในการดำเนินคดีเซ่นเดียวกับพนักงานของผู้ว่าจ้าง

กำหนด
ข้อ ๕. ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ผู้รับจ้างจะต้องลงชื่อหรือบันทึกเวลาทำงานตามที่ผู้ว่าจ้าง

กรณีผู้รับจ้างไม่ลงชื่อหรือไม่บันทึกเวลาทำงานตามวรรคแรก ผู้ว่าจ้างจะไม'จ่ายค่าจ้างใน 
วันที่ไม่ลงชื่อหรือไม'บันทึกเวลาในอัตราวันละ ๔๓๐ บาท (ห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ยกเว้นผู้รับจ้างสามารถ 
พ ิส ูจน ์ได ้ว ่าผ ู้ร ับ จ ้างม าป ฏ ิบ ัต ิงาน เต ็ม เวลาต าม ท ี,กำหนดไว้ในข้อ ๑ โดยม ีห ัวหน ้างานท ี,ร ับผ ิดขอบ 
ลงชื่อรับรองการปฏิบัติงาน

ข้อ ๖ . หากผู้ร ับจ้างมาปฏิบัติงานข้ากว่ากำหนดเวลาหรือเลิกปฏิบัต ิงานก่อนกำหนดเวลา 
ตามข้อ ๒ ผู้ว ่าจ้างจะหักค่าจ้างชั่วโมงละ ๖๗ บาท (หกสิบเจ็ดบาท) เศษของชั่วโมงคิดเป็นหนึ่งชั่วโมง และ

ร -'<น ' y  H I I GV <บ<ะ\ ร ' VI I c j  <น ' %แบ V M |VJ %แบ I 6) เบ เบ I ร} Vหากผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่มเหตุผลอันสมควร ผู้รับจ้างจะไม่ได้รันค่าจ้าง เนวันด้งกล่าว และยินยอม เห้ 
ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราวันละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๗. ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการทำงาบของผู้รับจ้างทุก  ๆ ระยะเวลา ๓ เดือน ตามหลักเกณฑ์ 
พจนานุกรมความสามารถแนบท้ายสัญญานี้ หากผลการประเมินปรากฏว่าผู้รับจ้างต้องปรับปรุงการทำงาน 
รวม ๒ คร้ัง ของการประเมินถือว่า ผู้รับจ้างไม่ผ่านการประเมิน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และผู้รับจ้าง 
จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด  ๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๘. ผ ูร้ ับจ ้างส ัญ ญ าว ่าจะปฏ ิบ ัต ิตามข ้อบ ังค ับ  ข ้อกำหนด ระเบ ียบ ประกาศ คำส่ัง 
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง  ๆ ทึผู้ว ่าจ้างกำหนดขึ้น เพื่อเป็นหลักในการบริหาร ทั้งที่มีอยูในวันทำ 
สัญญานี้หรือที่จะมีต่อไปภายหน้า ชื่งผู้ว่าจ้างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๙ . ผู้ร ับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริตและเต็มกำลังความสามารถ 
ของตน ทั้งจะเสาะแสวงหาความรู้เพ ิ่มเติมหรือกระทำการอื่น  ๆ อันเป็นการส่งเสริมให้กิจการของผู้ว ่าจ้าง 
รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วด้วยดี และสัญญาว่าจะละเว้นจากการกระทำใด  ๆ ที่ข้ดกับผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง 
ไม่ทำงานอื่นใด  ๆ ที่ไมใช่งานในสำนักกฎหมาย

ข้อ ๑ ๐ . ในระหว่างอายุสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเลิกจ้างผู้รับจ้างได้ ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด 
โดยไม่ต้องจ่ายค่าซดเชยใด  ๆ ด้งต่อไปนี้ คือ

๑๐.๑ ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก'ผู้ว่าจ้าง 
๑๐.๒ จงใจทำให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย

/ ๑๐.๓...
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๑๐.๓ ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย0 ย่างร้ายแรง 
๑๐ .๔ ไม่ผ่านการประเมินตามข้อ ๗
๑๐.๕ ฝ่าสินไม,ปฏิบัต ิตามสัญญาข้อ ๘ ข้อ ๙ และผู้ว ่าจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว 

เว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรง ผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน
๑๐.๖ ละทิงหน้าที่เป็นเวลา ๓ วัน ทำงานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ ก็ตามโดย

ไม่มีเหตุอันสมควร
๑๐.๗ ลาป่วยและลากิจเกินกว่าเวลาที่กำหนดในข้อ ๔.๓ และข้อ ๔.๔ 
๑๐.๘ ได ้ร ับโทษจำค ุกตามคำพ ิพากษาถ ึงท ี่ส ุดให ้จำค ุก ถ้าเป ็นความผิดที่ได ้กระทำ 

โดยประมาทหรือความลหุโทษ ต้องเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย
ข้ อ©®.  สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อ

๑๑.๑ ครบอายุสัญญาจ้างและไม่มีการต่อสัญญา 
๑๑.๒ ผู้รับจ้างตาย
๑๑.๓ ผู้ว่าจ้างบอกยุติการจ้างในกรณีที่แพทย์ปริญญา หรือแพทย์ที่ผู้ว่าจ้างรับรองได้ตรวจ 

และให้ความเห็นว่าผู้รับจ้างมีสุฃภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิป่ติงานต่อไป 
๑๑.๔ สินสุดตามข้อ ๑๐ 
๑๑.๔ ยุบหรือเลิกตำแหน่งหรือยุบหน่วยงาน 
๑๑.๖ ถูกสั่งให้ออกหรือยุติการจ้าง

ข้อ ๑๒. ในระหว่างอายุสัญญา ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา หากผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญา 
ก่อนอายุส ัญญาสิ้นสุด ผ ู้ร ับจ ้างย ินยอมให ้ผ ู้ว ่าจ ้างร ิบหล ักประก ันตามส ัญญาข ้อ ๑๖ หากผ ู้ร ับจ ้างวาง 
หลักประกันไม'ครบ ผู้รับจ้างยินยอมให้หักเงินค่าจ้างตามสัญญาข้อ ๓ จนครบจำนวนตามหลักประกัน

ข้อ ©๓. ในระหว่างการเป็นผู้รับจ้างของผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ 
หรือกระทำด้วยประการใด  ๆ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ 
ผู้ว ่าจ้างทุกประการ ภายใบกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้าง และยินยอมให้ 
ผู้ว ่าจ ้างห ักจากหลักประกันสัญญาตามข้อ ๑๖ เป ็นการขดใช้ค ่าเส ียหาย เว ้นแต่ความเส ียหายนั้นเก ิดจาก 
เหตุสุดวิสัย

ข้อ ©๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด  ๆ อันเกิดจากการI O/A 2/0/ ft/ปฏิบตงานของผู้รับจ้าง
ข้อ ©๔. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

ทั้งหมด นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหาย (ล้ามี) อีกด้วย
ข้อ ©๖. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงือบไขสัญญานี้ และประกันความเสียหายจาก 

การปฏ ิบ ัต ิงาน ผ ู้ร ับจ ้างได ้วางหลักประก ันจำนวนร้อยละ ๕ ของอ ัตราค ่าจ ้างท ั้งห มด เป ็นเงินจำนวน 
๙,๔๓๔ บาท (เก้าพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) ให้ผู้ว ่าจ้างยึดถือไว้ โดยในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงนำ 
หลักประกันของสัญญาเลขที่ จ.๒๖/๒๔๖๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๖๒ สัญญาเลขที่ จ.๓๐/๒๔๖๓ ลงวันท่ี 
๘ เมษายน ๒๔๖๓ และบันทึกข้อตกลงเลขที่ จ.๑๔๒/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๔๖๓ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑๖.๑ เลขที่ แ-๖๒-๔-R0-๐๑๘๙ ลงวันที่ ๑๐ ฌษายน ๒๔๖๒ เป็นเงิน ๑,๖๑๔ บาท 
๑๖.๒ เลขท่ี แ-๖๒-๔-R 0-๐๔๑๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๖๒ เป็นเงิน ๑๘๖ บาท

/ ๑๖.๓...
' ๖ - ฯ ’
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๑๖.๓ เลขท แ-๖๒-๖-RO-๐๑๓๗ ลงวันที ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท 
๑๖.๔ เลขที่ แ-๖๒-๗-R(ว-๐๒๔๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท 
๑๖.๕ เลขท่ี แ-๖๒-๘-RC>-๐๓๑๔ ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท 
๑๖.๖ เลขที่ แ-๖๒-๙-RO--๐๑๒๐ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท 
๑๖.๗ เลขที ่ แ-๖๓-X-RO-om๐๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๑๒ บาท 
๑๖.๘ เลขที่ 1-1-๖๔--X-RO-ote๖๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๒๒ บาท 
รวมเป็น ๘ ฉบับ ๙,๕๓๔ บาท (เก้าพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อ เป็น 

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้ร ับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคแรกดังกล่าว ผู้ว ่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ร ับจ้าง 

โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ©๗. การว่าจ้างตามสัญญาน ี้ ไม่ทำใหผ้ ู้รับจ้างมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของ 

ทางราขการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว ่าจ้าง ตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
แต่อย่างใด

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ ม ีข ้อความเป ็นอย่างเด ียวกัน คู'สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอ ียดตลอดแล้ว จ ึงได ้ลงลายมือซ ื่อพร้อมทั้งประท ับตรา (ถ้าม ี) ไว้เป ็นสำค ัญต่อหน ้าพยานและ 
เก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงซ่ือ

ลงซ่ือ

(นางพนดา ทองสุข)

(นายปุรเซษฐ์ คงเหลือ)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)
พยาน

ลงซ่ือ .... (บับั.....
(นายประเสริฐ ฃุนเภา)

พยาน



ITารประเมนิพจกา?ปฏิไทัฅิ งาน

(๑) £133มรอบรู และความชำนารา] หมายถึง ความ!'และความชำนาญในการทำงานตามหน้าที่เแ)ะ : 
ที่เกี่ยว,ของทังด้านวิชาการและการปฏิบัติงานคามวิชาพี■ บองตน
ฒียี่ยม ดี ' ปกติ พอใช ้ ปรับป?ง 1

ทำงานโนหน้าท ี่ ได้รับการชี้!:นะ ได้รับการชี้แนะ ได้รับการชี้แนะ ได้รับการช้ี!!นะ
ตามที่ได้รับ หรือแด้ไขงาม หรือแกไขงาน หรือแด้ไขงานเกิน หรือแด้ไ'ขงาน
มอบหมายโดยไม  ่
ด้องชี้แนะทุกครั้ง 
และมีผลงานตาม 
เป้าหมาย

เป็นบางครั้ง' เกินกว่า ๑0% 
ของงานที่ 
รับผิดชอบ

กว่า ๒๕ % ของ 
งานที่รับผิดชอบ

ทุกครั้ง

1

(๒) ความ1ชยันแฉะ!อา'ใจ'ใส่ หมายถึง การพิจารณาถึงความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน โดยไม่ต้อง 
รอพิงคาสั่ง และใช้ทลาทำงามอย่าง[ฅ็มที่
ดีเข่ีขม ด ี ปกติ พอใช้ ปรับป?ง

ทำงานในหน้าท ี่ ทำงานในหน้าที่ บางครั้งด้องรอพิง ด้องสั่งการใทัทำ ด้องส่ังการใต้ทำ
โดยไม่ตองรอพิง 
คำสั่งและใช ้เวลา 
ทำงานเค็มที่และ 
ใส ่ใจในงาน

โดย'ไม่ด้องร-อพิง 
คำสั่งและใช้[วลา
ทำ:งานเป็นนกติ1!

คำสั่ง เป็นบางครั้ง และตักเดือน 
ทุกครั้งไป

(๓) ความรอบคอบ หมายถึง ทำง่านในหน้าที่ด้วยความละเอียดถี่ถึวนและครบถ้วนตามที่ได้รับ 
มอบหมายโดยมีผลงานปรากล

ดีเยี่ยม
___________ il_____a ■!ด : ปกติ พอใช้ ปรับป?ง

ทำงานที ่
รับผิดชอบอย่าง 
เป็นระบบ เป ็น1ชั้น 
เป็นตอน โดยไม  ่
เกิดความผิดพลาด

เกิดความผิดพลาด 
ของง่านน้อยมาก

เกิดความผิดพลาด 
เป็นบาง่ครั้ง่

เกิดความผิดพลาด 
อยู่บ ่อยๆ

ไม่มีระบบการ 
ทำง่านท่ีเป็นข้ัน 
เป็นตอนและ 
เกิดความผิดหลาด 
ปอยครั้ง
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(๔) ความคิด?!ริ่มสร้างสรรค์ หนาขถึง ๓?ปรับปรุง?ะหบและการทำงานให้ดีขึ้นโดแนีช้ค[สนคเญ;:
สีเย่ียม สี ปกติ พอใช้ ปรับปรุง

มีความคิดที่จะ 
ปรับปรุงการ 
ทำงานให้ดีขึ้นและ 
ลงมือทำตลอดจน 
มีช้อเสนอแนะ 
ต่างๆขึ้งเป็น 
ประโยชน์ต่องาน

มีความคิดดังเกล่าว 
อยู่บ ่อยๆ ■

มีความคิดดังกล่าว 
เป็นบางครั้ง

นานๆ จึงจะ 
เกิดขึ้นสักครั้ง

ไม่มีความคิดท่ี : 
จะทำเช่นน้ันเลย

j i j 

1

(๕) การมาทำงานและความครงต่อเวลา หมายถึง การมาทำงานและความตรงต่อเวลา
ดีเยี่ยม ด ี : ■ ปกติ พอใช้ ปรับปรุง

ไม่มี-วันลา, วันมา 
ทำงานสาย หรือ 
ขอกลับก่อน

ไม่มีวันลา 
มาทำงานสายหรือ 
ขอกลับก่อนไม  ่
เกิน ๑ ครั้ง/เดือน

ไม่มีวันลา 
มาทำงานสาย,หรือ 
ขอกลับก่อนไม่ 
เกิน ๒ ครั้ง/เดือน

มีวันลาอยู่ห้า.ง 
: มาทำงานสาย หรือ 
ขอกลับก่อนไม่ 
เกิน ๓ ครั้ง/เดือน

มีวันลาบ่อยๆ 
มาทำงานสายหรือ 
ขอกลับก่อนเกิน 
๒ ครั้ง/เดือน

(๖) ปริมาณแคะคุณภาพของงาน หมายถึง ความสัมฤทธิ'ผลและความสัาเรืจฃฺองงาน
ดีเยี่ยม สี ปกติ พอใช้ ปรับปรุง

ปฏิบ ัต ิงานให้เป ็น  
ผลดีก่อน 
กำหนดเวลาโดยมี 
ปริมาณและ 
คุณภาพดีกว่าที่ 
กำหนดไวั

ปฏิบัติงานใjjใ'เป็น 
ผลดีฅาม
กำหนดเวลา'โดยม ี
ปริมาณและ 
คุณภาพดามที่ 
กำหนดไว้

ปฏิบ ัต ิงานให้ 
เป็นผลดีตาม 
กำหนดเวลา 
โดยมีปริมาณ 
และคุณภาพ

ด้องมีการเร่งรัด 
ติดตามเป็น 
บางครั้ง

ด้องมีการเร่งรัด 
ติดคามทุกคร“ง

(๗) ความเชื่อมั่นในตนเอง หมายเถึง ไหวพริบในการทำงานและแก้ปัญหา
ดีเยี่ยม สี •' ปกติ พอใช้ ปรับปรุง

มีไหวพริบในการ แก้ไขปัญหาต่างๆ แก้ไขปีญหาต่างๆ แก้ไขปีญหาต่างๆ ด้องไต,ถามวิธีการ
ทำงานและ ให ้ล ุล ่วงไปได้ ให ้ล ุล ่วงได ้ ให ้ล ุล ่วงไปได้ แก้ไขปัญหาต่างๆ
สามารถแก้ไข 
ปัญหาต่างๆ ให  ้
ลุล ่วงได้ท ุกครั้ง

บ่อยครั้ง บางครั้ง นา.นๆครั้ง เกือบทุกครั้ง
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(๘) ท')รดารงคน หมายถึง กา;ปฏิบัติหรือวางตนต่อหมูคูณ•ะ
ดีเย่ียม ด ี ปกติ พอใช ้ ปรับป;[ง

มีการรักษา และ มีการรักษาและ มีการรักษา และ มีการรักษา และ มีการรักบา และ
เสริมสรัาง เสริมสรัาง เสริมสร้าง เสริมสร้าง เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์'ที่ดี ความสัมพันธ์ทด ความสัมพันธ์ที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดี ความส้มพันร์ท่ีดี
และมีไมตรีจิต และมีไมตรีจิต และมีไมตรีจิต และ'มีไมตรีจิต และผีไมตรีพิเ
การให ้เก ียรติและ การใบัเกียรติ การให้เกียรติ และ การให้เกียรติ การให้เกียรติและ .
ความสำคัญแก' และความสำคัญ ความสำคัญแก, และความสำคัญ ความสำคัญแก :
ผู้ร่วมงานและ แก่ผู้ร่วมงาน; ผู้ร่วมงานและ แก'ผู้ร่วมงานและ ผู้ร่วมงานแทะ
ผู้เกี่ยว‘{เอง และผู้เกี่ยวขเ)ง ผู้เกี่ยวข้องเป็น ผู้เกี่ยวข้อง ผู้เกี่ยว1ข้องนอข
ตลอดเวลา บ่อยกรง บางครั้ง นานๆ ครั้ง มาก ด’องตักเตือน

(๙) ควใมเข้มแข็งและอดทน หมายถึง ความสามารถในการกลาเผชิญกับปิญหาต่างๆ
ดีเย่ียม ด ี ปกติ พอใช ้ ปรับปรุง

การรู้จักใช้เหตุ 
และผลในการ 
แกัไขปีญหาและ 
อุปสรรคต่างๆ 
สามารถแกัไขให ้ 
ลุล่วงไปไห้ห้วยดี

มีอยู่เกอ่'บจะ 
ทุกครั้ง

มีอยู่บ่อยครั้ง มีอยู่เป็นบางครั้ง ไม’มีหรือมีอยู่ 
ห้อยมาก

(ao) การปฏิบัติฅามระเบียบข้อบังคับ หมายถึง การยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน
ดีเย่ียม ด ี ปกติ พอใช้ ปรันปรุง

ปฏิบัติตามระเบียบ ปฏิบัติตามร,,ะเปียบ ปฏิบัติตามระเบียบ ปฏิบัติดามระเบียบ ละเลยท่ีจะปฏิบัติ
til D ผ่. V 1 V

หรอคำสังรวมทง หริอคำสังร•เมพัง 
ประเพณีปฏิเบติ

หริอคำสังรวมพัง หริอคำสังรวมพัง ตามระฒยบหริอ
ประเพณีปฏิบัติ ประเพณีปฏิบัติ ประเพณีปฏิบัติ คำส่ัง.รวมท้ัง
อย่างเคร่งครัค เกือบจะทุกคุรั้ง เป็นบางครั้ง นานๆ คร้ัง ประเพณีปฏิบัติ 

อยู่เนืองๆ
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พจนานุกรมควาบสามารถ 26

'ซอความสามารถ (Competency Name) จต(ร่านกรกองคกร ( Corporate Mind)

คำนึยาม (Definition)
ให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมี 
ปร:;สิทธิภาพด้วยความชึ๋อสัตย์สุจริตโปร่งใส เพ่ือให้องค์กรประสบ 
คว'•มสำเร็จตามเป้าหมายอย่างย่ังยืน

พลุติกรรมบ่งชี (Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับเบื้องดัน - อธิบายถึงโครงสร้างของหน่วยงานและ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับองค์กร

- ตอบข้อชักถามแก่ผู้อื่นถึงการให้บริการและภารกิจหน้าที่หลักขององค์การใก้
- เข้าร่วมกิจกรรมหรื!)โครงการต่างๆ ท่ีองค์การจัดข้ึน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน 
องค์การ

ระดับที่ 2 (ระดับปฏิบัติ) - ชักจูงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและปฏิบัติตาม 
แนวทางที่องค์การกำหนดขึ้น
- ใช้จ่ายทรัพยากรต่างๆขององค์การอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
- พูดคุยกับผู้อื่นในทางบวกหรือทางสร้างสรรค์เกี่ยวคับองค์การ หัวหน้างานและเพ่ือน 
ร่วมงาน

ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา) - คาดการณ์ถึงบีจจัยทิเป็นความเลื่ยงในการปฏิบัติงานขององค์การ
- สอนแนะผู้อื่นในการปฏิบัติตนให้มีความจงรักภักดี ความผูกพันกับองค์การ
- สอนแนะผู้ใดับังคับบัญชาถึงโครงสร้างหน่วยงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ 
นโยบายการทำงาน

ระดับที่ 4 (ระดับก้าวหน้า) - อธิบายภาพรวมภารกิจ กลยุทธ์เปึาหมายเพื่อหาวิธีการทำงานที่ท้าทายให้แก, 
พนักงาน
- กำหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในองค์การให้กับพนักงาน
- ถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการในการติดต่อกับบุคลที่ระดับแตกต่างกัน

ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ) •พัฒนารูปแบบและวิธีการในการสร้างจิตสำนึกในการรักองค์การ
•ติดตามการเคลื่อนไหวการดำเนินงานของดู,แข่งแก้วนำมาเปรียบเทียบกับองค์การ
•ชี้แจงและตอบข้อชักถามถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานขององค์การได้
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รหัส C C -0 2  ผลสัมฤทข้ึในการทำงาน

ชอความสามารถ ( Competency Name) ผลสัมฤทธิ๋ในการทำงาน (Result of Work)

คำนิยาม ( Definition ) ม่งเน้นการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จสูงสูดตามเป้าหมาย 
พองค์การกำหนด

พฤติกรรมบงชี (Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับเบื้องดัน) - อธิบายเป้าหมายแล:::วัตถุประสงค์ของงานและหน้าที่ท่ีไดัรับมอบหมายไค้อย่าง 

ชัดเจน
- ปฏิบัติงานและหน้าที่ ที่ไดัรับมอบหมายให้เป็นไปตามกรอบหรือแนวทางปฏิบัติที ่
กำหนด

ระดับที่ 2 (ระดับปฏิบัติ) - แสวงหาวิธีการในกเรทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
- ช่วยเหลืองานของผู้อื่นและงานส่วนรวม เพ่ือให้งานบรรลุตาม[ป้าหมายท่ีกำหนด
- แสดงออกว่ายินดีรับทัเงข้อมูลป้อนกลับมาจากผู้อื่นถึงผลงานของตน

ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา) - แก้ไขปีญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
- เสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนาวิธีการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
- ให้คำแนะนำผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงานไดัสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ระดับที่ 4 (ระดับก้าวหน้า) - อธิบายสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปีญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานไค้
- ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ) - กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานขององค์การที่ตอบสนองเป้าหมายขององค์การ
- ติดตามและตรวจสElบการดำเนินงานของหน่วยงานเพ่ือให้การดำเนินงานบรรล ุ
เป้าหมายที่กำหนด
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รหัส C C -03  ทำงานเป็นทีม

ชอความสามารถ (Competency Name) ทำงานเป็นทีม (Teamwork)

คำนิยาม ( Definition ) ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับผิดชอบในการทำงานให้บรรล ุ
วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดร่วมคันเพ่ือผลงานท่ีมีลุณภาพมาตรฐาน

พฤติกรรมบ่งชี้ (Behavior Indicators)
ระคับที่ I (ระดับเบื้องต้น) - อธิบายถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน

- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ไต้รับมอบหมายไต้ตามกรอบหรือแนวทางที่กำหนด
ระดับที่ 2 (ระดับปฏิบัติ) - รับพังความคิดเห็นชองเพื่อนร่วมทีม

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน้แก,ทีม
- ช่วยเหลือสมาชิกใา!ทีมให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา) - เข้าร่วมกำหนดวัตถุ ประสงค์เป๋าหมาย และแผนการดำเนินงานของทีม
- ไกล่เกลี่ยและแก้ไข!เญหา หรือข้อพิพาทระหว่างสมาชิกในทีม
- แก้ไขป็ญหาและอุปสรรคในการทำงาน

ระดับที่ 4 (ระดับก้าวหน้า) - กำหนดวัตถุประสงค์เป๋าหมายและแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให ้
สมาชิกมีส่วนร่วมในการกำหนด
- ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานและความสำเร็จของทีม

ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ) - พูดจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
- ให้คำปรึกษาแก,พนักงานให้เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
- ติดตามและตรวจสอบการทำงานเป็นทีมของพนักงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที ่
กำหนดไว้



H
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รหัส CC-04 ปฏิบัติคามหลักเกณฑ์

ชื่อความสามารถ (Competency Name) ปฎิบัติดามหลักเกณฑ์ (Rule Compliance)

คำนิยาม (Definition ) พฤติกรรมและการปฏิบัติตนของพนักงานท่ีด้องปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายขององค์การอย่างเคร่งครัค

พฤติกรรมบงใ! (Behavior Indicators)
ระดับท่ี 1 (ระดับเบื้องด้น) - รับทราบและยอมรันระเบียบข้อบังดับ คำส่ัง นโยบายขององค์การท่ีเก่ียวข้องหรือ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
ระดับที่ 2 (ระดับปฏิบัติ) - ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง นโยบายหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการทำงาน
ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา) - วิเคราะห์การทำงานตามระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง นโยบายขององค์การท่ีเก่ียวข้0ง

- ปรับปรุงแนวทางก'.รทำงาน ตามระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง นโยบายขององค์การหรือ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

ระดับที่ 4 (ระดับด้าวหน้า) - ถ่ายทอดการทำงานตามระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง นโยบายขององค์การหรือกฎหมาย 
อื่นที่เกี่ยวข้องในการทำงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตาม
- เสนอแนะแนวทางการทำงานตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายขององค์การหรือ 
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการทำงาน เพ่ือปรับปรุงให้ได้แนวทางที่ทันสมัยมากข๋ึห

ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ) - แสดงตนเป็นแบบอย่างในการทำงานตามระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง นโยบายของ 
องค์การ หรือกฎหมาชอื่นที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานตามระเบียบข้อบังคับคำสั่ง นโยบายขององค์การ 
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
- ให้คำปรึกษาแนวทางในการทำงานตามระเบียบ ข้อบังคับคำสั่งนโยบายขององค์การ 
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
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รหัส CC-05 บริการเป็นเลิศ

ชอกวามสามารถ (Competency Name) บรกใรเปนเสศ (Excellence Service)

คำนิยาม (Definition )
การให้ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตอบสนองความด้องการ 
ของผู้ใช้บริการหรือผู้มาติดต่องานเพ่ือให้ได้รับความพึงพอใจ 
สูงสุด

พฤติกรรมบงชี ( Behavior Indicators)
ระดับท่ี 1 (ระดับเบื้องดัน) - อธิบายได้ถึงคุณลักษณะวิธีการบริการที่ดี และมีประสิทธิภาพ

- แสดงออกถึงความพร้อมและความเต็มใจในการให้บริการ
ระดับที่ 2 (ระดับปฏิบัติ) - แสดงพฤติกรรม ท่าทาง คำพูด และนํไเสียงท่ีเหมาะสมกับผู้ใช้บริการหรือผู้มาติดต่องาน

- รับพึงข้อร้องเรียนจเกผู้ใช้บริการหรือผู้มาติดต่องานอย่างต้ังใจด้วยอัธยาศัยอย่างมีไมตรี
ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา) - แก้ไขข้อร้องเรียนแสะปีญหาของผู้ใช้บริการหรือผู้มาติดต่องานอย่างทันที

- ปรับปรุงขันตอน และวิธีการให้บริการ เพ๋ึอเพ่ิมความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหรอผู้มา 
ติดต่องาน
- สอนผู้อื่นถึงเทคนิค และวิธีการให้บริการแก'ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับที่ 4 (ระดับก้าวหน้า) - ถ่ายทอดเทคนิค และวิธีการให้บริการได้อย่างเหมาะสม
- นำเสนอแนวทางกา;พัฒนาวิธีการและขั้นตอนการบริการขององค์กร
- ให้คำแนะนำผู้อื่นถึงวิธีการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ) - กำหนดนโยบาย ข้ันตอน และวิธีการให้บริการที่คีและมีประสิทธิภาพ
- วางแผนป้องกันใ]ญหาและข้อร้องเรียนของงานบริการ
- ให้คำปรึกษาและจูงใจให้ผู้อื่นตระหนักถึงความสำคัญของงานบริการ
- แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้บริการ
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รหัส FC-03 ความสะเอียดรอบคอบ

ชอความสามารถ (Competency Name) ความสะเอียดรอบคอบ

คํในยาม (Definition)

การให้ความสำคัญกับรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติในประเด็นต่าง ๆ โดยตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูล ปฏิบัติตามข้อกำหนดต้วยความเคร่งครัด ละเอียดถ่ีถ้วน เพ่ือให้ 
งานทีปฏิบัติมีความถูกต้ องตามระเบียบองค์การ บรรลุวัตถูประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
ไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือไม'ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งใหและ 
นอกองค์กร

พฤตกรรมบงช (Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับเบองต้น) - สืกษาระเบียบ คำส่ัง บ้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบและงานท่ีเก่ียว'จอง 

เพื่อให้มีความรู้สามารถนำมาใช้ปฏิบัติไต้อย่างถูกต้อง
- เข้าใจและอธิบายระเบียบ คำสั่ง ขันตอนวิธีการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบและ 
งานที่เกี่ยวข้องไต้อย่างถูกต้อง

ระดับที่ 2 (ระดับปฏิบัติ) - ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ไต้รับมอบหมายโดยยึดถือข้อกำหนด ด้วยความเคร่งครัค
- ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นระบบและถูกต้องเพื่อให้งานที่ปฏิบัติไม่เกิดข้อผิดพลาด
- สังเกตและจัดเก็บข้อมูลที่ผิดพลาดไต้ชัดเจนเป็นรูปธรรม
- ติดตามข้อมูลที่ไม่ชัดเวนเพื่อนำไปตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ละระดับ

ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา) - นำข้อมูลหรือข้อสงสัยที่มีอยู่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละระดับไต้อย่างเป็นระบบ
- ทบทวนการทำงานที่เกิดข้อผิดพลาดโดยใช้ข้อมูลและบีจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องไต ้
ถูกต้อง
- วิเคราะห์บีญหาอุปสรรคของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อาจทำให้เกิดความเสั่ยงใน 
ข้อผิดพลาดของงานหรือเกิดข้อผิดพลาดแล้ว
- ปรับปรุง แก้ไข ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระดับที่ 4 (ระดับก้าวหนา) - ประเมินผลการตรวจลอบข้อมูลและผลงานที่ปฏิบัติโดยมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
- นำเสนอและถ่ายทอดการประเมินผลการตรวจสอบข้อมูลและผลงานที่ปฏิบัติที่ 
ตรวจพบข้อผิดพลาดต้ฬการถือสารที่สร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขข้อผิดพลาด 
อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร
- พัฒนารูปแบบการทำงานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ) - แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบอย่างเป็นระบบจน 
เป็นที่ยอมรับของพนักงานในองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ
- ให้คำปรึกษาและแก้ป็ญหาที่เกิดจากบีจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบจากการทำงานที่
ผิดพลาดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการคิดต้นระบบคุณภาพการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุด
- สร้างแรงจูงใจ และกระต้นให้พนักงานปฏิบัติงานต้วยความละเอียดรอบคอบและ 
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานขององค์กร
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รหัส FC- 09 มนุษยสัมพันธ์
4-------ใ(อกวามล เม I1U (Competency Name) มนุษยสมพ่นธ

คำนิยาม (Deflnition )

ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อบุคคลต่างๆ ท้ังภายในและนอก 
หน่วยงาน ด้วยอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแก้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ มีบุคลิกภาพท่าทางอันเป็นมิตร 
มีน่าใจช่วยเหลือผู้อื่น ให้ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานและกิจกรรมให้สำเร็จ เท่ีอให้เกิด 
มิตรภาพ ความร่วมมือในการทำงานที่ดี และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขอันก่อใต้เกิด 
ประโยชน้พังในระดับบุคคล งาน และหน่วยงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์

พฤติกรรมบงช ( Behavior Indicators)
ระดับท่ี 1 (ระดับเบืองต้น) - สืกษาหลักการสร้างด-ทมสัมพันธ์ การปรับปรุงบุคลิกภาพอย่างจริงจังจนเกิดความ!' 

ความเข้าใจอย่างชัดเจนสามารถน่าไปปฏิบัติไต้ถูกต้อง
- รับร้และเข้าใจในเหตุผลการแสดงพฤติกรรมของแต่ละคน
- ยอมรับฟ้งปีญหาที่เกิดขึ้นจากผู้อื่น

ระดับที่ 2 (ระดับปฏิบัติ) - ยิ้มแก้มแจ่มใสพูดจาอ่อนน้อม ถ่อมตน แสดงกิริยาท่ีสุภาพแก่ผู้อ่ืนท่ีเข้ามาติดต่องานด้วยท้ัง 
บุคคลภายในและภายนอกองค์กร
- ยอมรับพังความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยความยินดีและเต็มใจ
- ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานทั้งบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานด้วยความยินดี 
และเต็มใจ
- ควบคุมอารมณ์และแสดงออกเมื่อเผชิญหน้ากับบุคคลที่พูดจาไม่สุภาพ หรือแสดงออกถึง 
ความไม่เป็นมิตรต่อตนเองได้

ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา) - วิเคราะห์ปิญหาและอุปสรรคการทำงานอันฒึ๋องมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้
- มีเทคนิคและวิธีการในการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นในหน่วยงาน
- วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสืย ของเทคนิควิธีการที่ใข้ในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้
- ปรับปรุงแก้ไขเทคนิควิธีการปฏิสัมพันธ์ให้การปฏิบัติงานราบรื๋น คล่องตัวและมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ระดับที่ 4 (ระดับก้าวหน้า) - ประเมินประสิทธิภาพของวิธีการที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้
- ชี้แนะถึงประโยชน์และผลเสียที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดีแก่ทีมงานในหน่วยงานได้
- ถ่ายทอด เทคนิค วิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงานให้สมาชิกในหน่วยงานได้รับร้ 
เข้าใจและน่าไปปฏิบัติ
- พัฒนาเทคนิค วิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี ให้เกิดความเหมาะสม
- สร้างความเป็นมิตรกันบุคคลที่ต่อด้านหรือคัดก้านความคิดเห็น

ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ) - แสดงตนเป็นแบบอย่างของการมีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีด้วยการ คิดดีพูดดี ทำดี 
จนเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในหน่วยงานและบุคคลทั่วไป
- ส่งเสริมสนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกในหน่วยงานมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
- ให้คำปรึกษา แนวทางการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดีท้ังบุคคลภายในและ 
ภายนอกองค์กร
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รห ัสFC-15 ความสามารถในการสื่อสาร

ชือความสามารถ (Competency Name) ความสามารถในการสื่อสาร

ค่านิยาม (Definition)

ความดังใจท่ีจะให้และรับข้อมูลข่าวสารกับบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในเร๋ึองต่างๆให้สำเร็จคัว0การพูด 
การฟ้ง การเขียน การอ่าน การส่ือสารความคิคคัวยสีหน้าท่าทางหรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเหมาะสนอาจเป็น 
การส่ือสารแบบทางเคียวหรือการส่ือสารสองทางหรือสองแบบประกอบกัน รวมท้ังการรับร้!ง 
ความคิด ความสนใจและความคัองการของผู้อ่ืน เพ๋ีอทำใน้เกิดความเข้าใจร่วมกัน เห็นพ่!องคัองกัน 
เกิดหันธะสัญญาร่วมกัน การสรางและรักษาความสัมทันธํ’ บรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางเอาไว้และ 
สามารถปฏิบัติงานไคัอย่าVถูกคัอง

พฤติกรรมบ่ร่เช่ํ (Behavior Indicators)
ระคับท่ี 1 (ระดับเบ้ืองคัน) - รับรและอธิบายถึงประใยชน'’ของการส่ือสารท่ีนิประสิทธิภาพได้

- เข้าใจลักษลเะงานในหน้าท่ีและระบุประเด็นท่ีคัองการจะส่ือสารออกไปไคัอย่างชัคเจน
- สืกษาหาข้อมูล และเรียนร้วิธีของการส่ือสารแบบต่างๆ ตลอดจนข้ันตอนของการส่ือสาร 
ให้ถูกด้องตามขันตอนเพ่ืE ให้เกิดความแม่นยำ กระชับรวดเร็ว เข้าใจง่ายกับบุคคลท่ีรับส่ือข้ัน  ๆ
เพ๋ึอป้องกันความเสืยหาย อันอาจเกิดข้ึนไคัจากการส่ือสารท่ีผิดพลาค

ระดับท่ี 2 (ระดับปฏิบัติ) - กำหนดแผนการส่ือสารไว้ล่วงหน้าและเตรียมข้อมูลไว้อย่างรอบคอบครบก้วน
- วิเคราะห์จุดเด่นหรือจดอ่อนของบุคคลหรือหน่วยงานท่ีจะส่ือสารคัวยไคั เพ๋ึอช่วยให้การส่ือสาร 
เกิตประสิทธิภาพย๋ิงข้ึน
- ปฏิบัติตามข้ันตอน และวิธีการส่ือสารต่างๆ อย่างเคร่งครัดและถูกคัอง ประกอบคัวยการ 
ยกเหตุผล ข้อมูล หรือยกดัวอย่างประกอบอย่างเป็นรุปธรรม
- สังเกตและรับทีงความคิดเห็นย้อนกลับท้ังท่ีเป็นค่าพูดและไม่ใช่ค่าพูด

ระดับท่ี 3 (ระดับพัฒนา) - วิเคราะห์ความสำเร็จ ป็ญหาและอุปสรรคของการส่ือสารท่ีผ่านมาได้อย่างชัดเจน
- ทบทวนและดัดสินใจปรับปรุงวิธีการส่ือสารได้สอดคล้องกับข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้
- เปรียบเทียบวิธีการส่ือสารท่ีคนเองปฏิบัติกับวิธีการของผู้อ่ืนหรือจากแหล่งต่าง ๆ ได้
- ปรับปรุง และแก้!ขรปแบบวิธีการส่ือสารได้เหมาะสมกับงานในหน้าท่ี

ระดับท่ี 4 (ระดับก้าวหน้า) - ก่ายทอดวิธีการส่ือสารท่ีถูกด้อง และเทคนิคการส่ือสารท่ีประสบผลสำเร็จให้กับผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกด้อง
- ประเนินผลความสามารถในการส่ือสารของบุคลากรโคยใข้หลักการได้อย่างถูกด้องและสามารถ 
แนะนำข้อผิดพลาด รวมท่ํงแก้!ขปิญหาให้กับผู้ท่ีได้รับการประเนินได้อย่างเหมาะสม
- ประเนินความเก่ียงในการส่ือสารของพนักงานในหน่วยงาน เพ่ือหาทางป้องกันปิญหาการส่ือสาร 
ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน

ระดับท่ี 5 (ระดับเช่ียวชาญ) - แสดงตนเป็นแบบอย่างท่ีถูกด้องในการส่ือสารท่ีประทับใจจนเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืนๆ 
ในหน่วยงาน
- ให้ค่าปรึกษา ถึงเทคนิคการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและสรัางความประทับใจได้อย่างชัดเจนเป็น 
รุปธรรม
- ส่งเสรีม กระด้น และสร้างแรง จงใจให้พนักงานเห็นความสำคัญในการส่ือสารท่ีถูกด้องและ 
เหมาะสมกับสถานการณ'’ต่าง ๆ ได้



พจนาบุกรมความสาขารถ 62 

รหัส FC- 31 ความสใมใรถในการไกล่เกลี่ย

ชื่อความสามารถ (Competency Name) ความสามารถในการไกล่เกลี่ย

คำนิยาม (Definition)

ความสามารถในการรทข ้อย ูต ิ ระงับข้อพิพาทด้วยความตกลงยินยอมของดู่กรณีเอง 
โดยผู้ไกล่เกลี่ยเป็นสื่อกทางหรือบุคคลที่สามในการสื่อสาร ช่วยเหลือ แนะนำและเสนอแนะ 
ทางออกให้กับถู่กรณีนันที่ตังอยู่บนพื้นฐานของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
เพื้อช่วยให้คู่กรณีต่อรองกันได้สำเร็จ บรรลุแนวทางแก้ปีญหาอย่างมีประสิทจิภาพ และ  
ข้อพิพาทยุติเป็นไปด้วยความพึงพอใจพื้งสองฝ่าย

พลุติกรรมบงชี ( Behavior Indicators)
ระดับท่ี 1 (ระดับเบ้ืองดัน) - อธิบายและตอบข้อชักถามเก่ียวกับกฎ ระเบียบ เก่ียวกับงานพิพาทประเภทต่างๆ ของ องตักรไค

- เข้าใจหลักการกระบวน',าารไกล่เกล่ียในเบ้ืองดันได้ถูกดัองชัคเจน
- สืกษาและเรียนรู้วิธีการไกล่เกล่ียจากกรณีท่ีเกิดข้ึนในอดีตได้

ระดับท่ี 2 (ระดับปฏิบัติ) - วางแผนกระบวนการปฏิบัติงานในแต่ละกรณี และสามารถควบคุมดูแลจนบังเกิดผลอย่างบี 
ประสิทธิภาพได้
- ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือต่างๆและควบคุมการปฏิบัติใน้เกิดความสำเร็จโดยส์าพั'งไข้
- แก้ไขบีญหาอุปสรรคและ ข้อขัดข้องต่าง ๆ ได้ในเบ้ืองด้นโดยยึดหลักการบริหารงานบุคอล 
การครองตนและการครอ-:,ใจคน
- ตรวจสอบและประเมินแลกระบวนการในเบ้ืองด้นได้

ระดับท่ี 3 (ระดับพัฒนา) - วิเคราะห์บีญหา อุปสรรค จุดร่วมและจุดแดกต่างในแต่ละกรณี และสรุปประเด็น1ได้อย่างถูกด้อง
- เสนอแนวทางแก้ไขบีญหาข้อขัดแย้งในระดับสูงได้
- เสนอความเห็นพิจารณา และพินิจสอบปีญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายได้โดยลำพัง
- ก้นคว้าเพ่ํมเติม และเปรียบเทียบในวิทยาการต่าง  ๆ ท่ีบีการแก้ไขหรือ เพ่ิมเติมข้ึนและน่ามา 
ประยุกต์'ไข้ใด้

ระดับท่ี 4 (ระดับก้าวหน้า) - สอนงาน/ถ่ายทอดประสบการณ‘’ในการไกล่เกล่ียใน้กับผู้ปฏิบัติในงานให้เข้าใจและน่าไปปฏิบัติได้
- วิเคราะห้ปึญหาท่ีชันช้อนและประเมินผลกระทบ เพ่ือประยุกต์ไข้ในการไกล่เกล่ียได้อย่าง 
เหมาะสม
- กำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการไกล่เกล่ียให้เหมาะสมกับประเด็นและสถานการณ์ไข้
- พัฒนาและจัดระบบงานให้เอ้ือต่อกระบวนการไกล่เกล่ียท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ระดับท่ี 5 (ระดับเช่ียวชาญ) - เป็นแบบอย่างท่ีคีในการไกล่เกล่ียท่ีสร้างความพิงพอใจของดู่กรณีจนได้รับการยอมรับในองทกร
- ให้คำปรึกษา เทคนิควิธีการไกล่เกล่ียท่ียุ่งยากซับช้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กระคุ้น และจงใจให้ผู้ไกล่เกล่ียปฏิบัติงานด้วยสันติวิธี
- กำกับติดตาม เพ่ิอดำเนินงานด้านการระงับข้อพิพาทได้คี
- เป็นตัวแทนองต์กรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ไกล่เกล่ียได้



พจนานุกรมความสามารท 63

รหัส FC- 32 การควบคุมข้อผูล

ขอความสามารถ (Competency Name) การควบคุมข้อมูล

คำนิยาม (Definition)
ความสามารถในการจัดการข้อมูลขององค์กรให้ถูกต้อง ครบก้วน พร้อมใช้งานและปลอดภัย 
สำหรับการใช้งานในระดับต่าง ๆ ต้วยวิธีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เทึ่อให้ไต ้
ข้อมูลที่น่าเชึ๋อถือ นละใช้อ้างอิงในระบบข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พคุติกรรมบงช ( Behavior Indicators)
ระดับท่ี 1 (ระดับเบื้องต้น) - รับทราบและยอมรับนโยบายด้านการควบคุมข้อมูลขององค์กรได้อย่างเข้าใจ

- สืกษาเรื่องระดับข้อมูล การควบคุมข้อมูลได้อย่างเข้าใจและอธิบายได้ถูกด้อง
- เข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรและจำแนกประเภทข้อมูลได้ถูกต้อง
- สืกษาหาแหล่งข้อมูลเพอจัดเก็บและนำออกมาใช้ได้ถูกต้อง

ระดับที่ 2 (ระดับปฏิบัติ) - วางแผนการควบคุมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
- ติดต่อประสานงานขอข้อมูลตามความเร่งต่วน และพิจารณาช้ันความลับของข้อมูลท่ีควร 
เปิดเผยหรือไม่ได้อย่างเหมาะสม
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์แยกแยะประเภทและจัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง
- เชื่อมข้อมูลลับหน่วยงานอื่นในการแลกเปลี่ยนรวมทั้งสร้างเครือข่ายเพื่อเอาข้อมูลที ่
เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน'ได้อย่างเหมาะสม

ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา) - วิเคราะห์ชญหา อุปสรรคในการควบคุมข้อมูลได้อย่างชัดเจน
- แก้ไขปิญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บและใช้ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
- คิดด้นหาแนวทางวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย
- ทบทวนและดัดสินใจในการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม

ระดับที่ 4 (ระดับก้าวหน้า) - ชี้แนะ ให้ความรู้ และเท่ยทอดประสบการณ์ในการจัดเก็บ แยกแยะและใช้ข้อมูลได้ถูกด้อง 
ตามกระบวนการควบคุมข้อมูล
- ประเมินความเลี่ยงใน;ๆระบวนการควบคุมข้อมูลและหาวิธีกาทเองกันไม่ให้เกิดผลเสียหาย 
ต่อองค์กร
- พัฒนาระบบกระบวนการควบคุมข้อมูลขององค์กรเพ่ือไม่ให้ข้อมูลถูกปรับปรุงจากผู้อ่ืนท่ี 
ไม,มีส่วนเกี่ยวข้องและให้ข้อมูลทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระดับท่ี 5 (ระดับเชี่ยวชาญ) - เป็นแบบอย่างที่ดีในกเรปฏิบัติตามกระบวนการควบคุมข้อมูลอย่างเคร่งครัดจนทำให้ส่ง 
ผลดีต่องานต่าง ๆ ที่เกี่ย'เข้องตามระดับการใช้ข้อมูลจนเป็นที่ยอมรับในองค์กร
- กระตุ้น และโน้มน้าวให้พนักงานทุกระดับเห็นความจำเป็นของยุคข้อมูลข่าวสารและการ 
ลี่อสารที่ให้ความสำคัญของการควบคุมข้อมูลว่ามีผลต่อความสำเร็จขององค์กรได้
- เป็นตัวแทนองค์กรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การควบคุมข้อมูลได้


