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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕ , ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) ๑๘๐ / ๒๕๖๕ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
เร่ือง ส่งสำเนาสัญญาจ้างทำงานด้านติดตามหนี้และบังคับคดี

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ช.ผอก.ฝบร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ สตง. ผอ.สบก. 
ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบจ. ผอ.สจท. ผอ.สกม.

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาจ้างทำงานด้านติดตามหนี้และบังคับคดี 
ตามสัญญาเลขที่ จ.๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ กับนายสิทธิชัย บุญสุข รายละเอ ียดปรากฎ 
ตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทย์สจัสด๋ิ)
ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
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สัญญาจ้างทำงานด้านติดตามหนี้และบังคับคดี

สัญญาเลขที่......1%.๓๕./.๒๕.๖๕....

สัญญาฉบับนีท้ำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ต ั้งอยู่เลขท ี, ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมือวันที.่.... .๒!รุ....เM O M .. ๒ ..................
ระหว่าง องค์การขบส่งมวลชนกรุงเทพ โดย บางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่ง 
องค์การที่ ๑๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผ ู้ว ่าจ ้าง” ฝ่ายหนึ่ง 
กับ นายสิทธิข ัย บุญสุข บัตรประจำตัวประซาซน เลขที่ ๑ ๑ ๑ ๐ ๑  ๐๐๑๒๙ ๙๓ ๒ อยู่บ ้านเลขที่ ๑๓๓๔ 
ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ร ับจ้าง” 
อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานด้านคดี กลุ่มงานคดี สำนักกฎหมาย 

ฝ่ายบริหาร ของผู้ว่าจ้าง ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี นับตั้งแต่วับที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

ข้อ ๒ ผู้รับจ้างจะต้องมาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ต้ังแต่วันท่ีได้ระบุไว้ในข้อ ๑ โดยปฏิบัติงาน 
ใบวันจันทร์ถึงวันคุกรี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันเลารี วับอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข ้อ  ๓  ผู้ว ่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แ ก ผู่้รับจ้างเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ ๑๖,๘๓๐ บาท 
(หนึ่งหม ื่นหกพ ันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามคำส ั่งองค ์การขนส่งมวลขนกรุงเทพที, ๔๔๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน จำนวน ๑ ข้ัน ให้กับนิติกร อัตราจ้าง (ลูกจ้าง) จำนวน ๑๐ คน 
ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบติงานได้รับอนุมิติทำสัญญาจ้างปฏิบ้ติงานต่อกับองค์การ เป็นอัตราเงินเดือนใหม่ 
ขั้นที่ ๑๒ อัตรา ๑๖,๘๓๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) และตามข ้อ บังค ับองค ์การ 
ขนส่งมวลซนกรุงเทพ ฉบับที่ ๑๘๖ ว่าด ้วยการกำหนดบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานพนักงาน 
แยกกลุ่มงาน พ.ศ.๒๕๖๑ ตลอดอายุสัญญา ๑ ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๑,๙๖๐ บาท (สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อย 
หกสิบบาทถ้วน) โดยผ ู้ว ่าจ ้างจะจ ่ายเง ินค ่าจ ้างภายในวันท ี, ๑๐ ของเดือนถัดไป และผู้ร ับจ้างจะต้องเป ็น 
ผู้รับภาระในการเลียภาษีทั้งสิ้น

ข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างใซ้สิทธิในระหว่างอายุสัญญาดังนี้ 
๔.๑ สามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลเฉพาะตัวในศถานพยาบาลของรัฐ

/ ๔.๒...



๒
๔.๒ ได้รับบัตรแสดงตนเพื่อขึ้นรถโดยสารของผู้ว่าจ้างโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเมื่ออายุ

OJ ! /  U %><v I 2 /  I 2/< u  2 /  2 / 0 /  2 /  พ ุ £ ^  QJ ร) i /  I 2 / 1  2 /สัญญาสินสุดลง หากผู้รับจ้างไม่ได้รับวาจ้างต่อจากผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะด้องคืนบัตรแสดงตนไห้แก่ผูวาจาง หาก 
ผ ู้ร ับจ้างไม,ค ืนบ ัตรแสดงตนดังกล ่าวผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิทธ ิร ิบหล ักประก ันส ัญญาตามข ้อ ๑๖ และดำเน ินการ 
ตามกฎหมาย

๔.๓ ลาป่วยไม,เกิน ๓๐ วัน การลาป่วยต่อเน ื่องกัน ๓ วัน เมื่อยืนใบลาต้องมีใบรับรอง 
แพทย์ของผู้ว่าจ้างหรือของทางราชการ หรือแพทย์แผนบีจจุบันชั้นหนึ่ง

๔.๔ ลากิจส่วนตัว ได้ไม่เกิน ๒๐ วัน หากลาเกิน ๒๐ วัน ผู้ว ่าจ้างมีสิทธิพิจารณาเลิกจ้าง
2 / 0 /  2 /  M 2 /ผู้รับจ้างได้

กรณ ีผ ู้ร ับจ้างลาป ่วยตามข้อ ๔.๓ และลากิจตามข้อ ๔.๔ เมื่อรวมแล้วไม,เกิน ๑๐ วัน 
ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้าง

๔.๔ได้รับสิทธิผลประโยซนในการดำเนินคดีเซ่นเดียวกับพนักงานของผู้ว่าจ้าง 
ข้อ ๕ ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ผู้ร ับจ้างจะต้องลงซื่อหรือบันทึกเวลาทำงานตามที่ผู้ว่าจ้าง

กำหนด
กรณีผู้รับจ้างไม่ลงซื่อหรือไม่บันทึกเวลาทำงานตามวรรคแรก ผู้ว ่าจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างใน 

วันที่ไม่ลงซื่อหรือไม่บันทึกเวลาใบอัตราวันละ ๔๖๑ บาท (ห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) ยกเว้นผู้รับจ้างสามารถ 
พ ิส ูจน ์ได ้ว ่าผ ู้ร ับ จ ้างมาป ฏ ิบ ัต ิงาน เต ็ม เวลาตามท ี่กำห น ดไว ้ใน ข ้อ  ๑ โดยม ีห ัวหน ้างานท ีร ับผ ิดขอบ 
ลงซื่อรับรองการปฏิบัติงาน

ข้อ ๖ หากผู้ร ับจ้างมาปฏิบ ัติงานข้ากว่ากำหนดเวลาหรือเลิกปฏิบ ัต ิงานก่อนกำหนดเวลา 
ตามข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างจะหักค่าจ้างชั่วโมงละ ๗๑ บาท (เจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เศษของชั่วโมงคิดเป็นหนึ่งชั่วโมง 
และหากผู้ร ับจ ้างไม,มาปฏิบัติงานโดยไม,ม ีเหตุผลอับสมควร ผ ู้ร ับจ ้างจะไม,ได ้ร ับค ่าจ ้างในวันด ังกล ่าว 
และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราวันละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๗ ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการทำงานของผู้รับจ้างทุก  ๆ ระยะเวลา ๓ เดือน ตามหลักเกณฑ์ 
พจนานุกรมความสามารถแนบท้ายสัญญาบี้ หากผลการประเมินปรากฏว่าผู้รับจ้างต้องปรับปรุงการทำงาน 
รวม ๒ คร้ัง ของการประเมินถือว่า ผู้รับจ้างไม่ผ่านการประเมิน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และผู้รับจ้าง 
จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด  ๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๘ ผ ู้ร ับจ ้างส ัญ ญ าว ่าจะป ฏ ิบ ัต ิตามข ้อบ ังค ับ  ข้อกำหนด ระเบ ียบ ประกาศ คำสั่ง 
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง  ๆ ที่ผู้'ว่าจ้างกำหนด,ข้ึน เพื่อเป็นหลักในการบริหาร ทั้งที่มีอยูในวันทำ 
สัญญาบี้หรือที่จะมีต่อไปภายหน้า ซื่งผู้ว่าจ้างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของสัญญาบี้ด้วย

ข้อ ๙ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเต็มกำลังความสามารถ 
ของตน ทั้งจะเสาะแสวงหาความรู้เพ ิ่มเติมหรือกระทำการอื่น  ๆ อันเป็นการส่งเสริมให้กิจการของผู้ว ่าจ้าง 
รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วด้วยดี และสัญญาว่าจะละเว้นจากการกระทำใด  ๆ ที่ข้ดกับผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง 
ไม่ทำงานอื่นใด  ๆ ที่ไมใช่งานในสำนักกฎหมาย

ข้อ ๑ 0 ใบระหว่างอายุสัญญาบี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเลิกจ้างผู้รับจ้างได้ ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด 
โดยไม่ต้องจ่ายค่าซดเขยใด  ๆ ดังต่อไปบี้ คือ

๑๐.๑ ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก'ผู้ว่าจ้าง 
๑๐.๒ จงใจทำให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย

/ ๑๐.๓...



๑๐.๓ ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
๑๐.๔ ไม่ผ่านการประเมินตามข้อ ๗
ร)๐.๕ ฝ่าผินไม'ปฏิบัติตามสัญญาข้อ ๘ ข้อ ๙ และผู้ว ่าจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว 

เว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรง ผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน
๑๐.๖ ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 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 ถ ้าเป ็นความผ ิดท ี,ได้กระทำ 

โดยประมาทหรือความลหโทษ ต้องเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย
ข้อ ๑๑ สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อ 

๑๑.๑ ครบอายุสัญญาจ้างและไม่มีการต่อสัญญา 
๑๑.๒ ผู้รับจ้างตาย
๑๑.๓ ผู้ว่าจ้างบอกยุติการจ้างใบกรณีที่แพทย์ปริญญา หรือแพทย์ที่ผู้ว่าจ้างรับรองได้ตรวจ 

และให้ความเห็นว่าผู้รับจ้างมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิป่ติงานต่อไป 
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 
หลักประกันไม่ครบ ผู้รับจ้างยินยอมให้หักเงินค่าจ้างตามสัญญาข้อ ๓ จนครบจำนวนตามหลักประกัน

ข้อ ๑๓ ในระหว่างการเป็นผู้รับจ้างของผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ 
หรือกระทำด้วยประการใด  ๆ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก,ผู้ว ่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมซดใข้ค่าเสียหายให้แก' 
ผู้ว ่าจ้างทุกประการ ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้าง และยินยอมให้ 
ผู้ว ่าจ ้างห ักจากหลักประกันสัญญาตามข้อ ๑๖ เป ็นการซดใข้ค ่าเสียหาย เว ้นแต่ความเส ียหายนั้นเก ิดจาก 
เหตุสุดวิสัย

ข้อ ๑๔ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด  ๆ อันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ทั้งหมด นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดซอบในค่าเสียหาย (ถ้ามี) อีกด้วย

ข้อ ๑๖. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญานี้ และประกับความเสียหายจาก 
การปฏ ิบ ัต ิงาน ผ ู้ร ับจ ้างได ้วางหลักประก ับจำนวนร้อยละ ๔ ของอ ัตราค ่าจ ้างท ั้งหมด เป ็นเงินจำนวน 
๑๐,๐๙๘ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าสิบแปดบาทถ้วน) ให้ผู้ว ่าจ้างยึดถือไว้ โดยในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงนำ 
หลักประกันของสัญญาเลขที่ จ.๒(17๒๔๖๒ ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๖๒ สัญญาเลขที่ จ.๒๒/๒๔๖๓ ลงวันท่ี 
๒๔ มีนาคม ๒๔๖๓ และบันทึกข้อตกลงเลขที่ จ.๑๔๒/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๔๖๓ มีรายละเอียด ด้งนี้ 

๑๖.๑ เลขท่ี แ-๖๒-๔-R(ว-๐๒๗๙ ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๔๖๒ เป็นเงิน ๑,๖๑๔ บาท 
๑๖.๒ เลขที่ แ-๖๒-๔-R0-๐๔๑๘ ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๖๒ เป็นเงิน ๑๘๖ บาท

/ ๑๖.๓...
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๑๖.๓ เลขที่ H-to๒-๖-RO-๐๑๓๘ ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๘ ๐๐ บาท 
๑๖.๔  เลขที่ แ -๖ ๒-๗-RO-๐๒๔๕ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑ 1๘๐๐ บาท 
๑ ๖ .๕ เลขที่ แ -๖ ๒-๘-RO--๐๓๑๕ ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๘ ๐๐ บาท 
๑๖ .๖  เลขที่ แ -๖ ๒-๙-RO--๐๑๒๑ ลงวันท่ี ๑ ๐  กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๘ ๐๐ บาท 
๑ ๖ .๗ เลขที่ แ -๖ ๓-Z-RO-o®๒๐ ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๑๒ บาท 
๑๖.๘ เลขที่ แ -๖ ๔-๕-RO--๐๐๓ ๐ ลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๒๒ บาท 
๑ ๖ .๙ เลขที่ 1-1-๖๔--Y-RO-o®๑๕ ลงวันท่ี ๑ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๒๙ บาท 
รวมเป็น ๙ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๙,๘๖๓ บาท (เก ้าพ ันแปดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) 

ส่วนหลักประกันที่ยังขาดอยู่อีก จำนวน ๒๓๕ บาท (สองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้าง 
ห ักเอาจากเงินค่าจ ้าง ของผู้รับจ้างที่จะได ร้ับในวันที่ ๑ ๐  ของเดือน มอบให้แก,ผู้ว ่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคแรกดังกล่าว ผู้ว ่าจ้างจะคืนให้แก'ผู้รับจ้าง 
โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๑๗ การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ทำให้ผู้ร ับจ้างมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของ 
ทางราชการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว ่าจ้าง ตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
แต่อย่างใด

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ ม ีข ้อความเป ็นอย่างเด ียวกัน คู,สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอ ียดตลอดแล ้ว  จ ึงได ้ลงลายม ือซ ื่อพ ร ้อมท ั้งป ระท ับ ตรา (ถ ้าม ี) ไว ้เป ็นสำค ัญ ต'อหน ้าพยาน 
และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงซ่ือ
(นางพรมเพรา วงศ์สุทธิรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ะ ^
ลงซอ...................ZZ วิ?...............

(นายสิทธิขัย บุญสุข)

ลงซ่ือ
(นายวิบูลย์ ไทยสวัสด)

ผู้รับจ้าง

พยาน

ลงซ่ือ (หัน.์.......
(นายประเสริฐ ขุนเภา)

พยาน



(ฑ ?ป ระพ ิน ผ a กา?ปฏิบัติ■ ฑน

Co) ร แ มุ-รจน!.!เฮะร31มุช้.■ •พ!!}} หมายถึง ความ{และความชำนาญในการทำงานตามหน้าที่และ 
ที่เที่ยวข้องทั้งข้านวิชาการแลชการปฎปดงาน?ทมวิชาชีพของตน
ดีเย่ียม ดี • ปกฅ พอใช้ ปรับปรุง j

ทำงานในหน้าที่ ไข้รับการชี้แนะ ไข้รับการชี้แนะ ไข้รับการชี้แนะ ไข้รับการช!!นะ
ตามที่ไข้รับ หรือแข้ไขงาน หรือแข้ไขงาน หรือแข้ไฃงานเกิน หรือแข้ไขงาน
มอบหมายโดยไม ่
ข้องชี้แนะทุกครั้ง 
และมีผลงานคาน 
เปาหมาย

เป็นบางคร้ัง- 

_________________1

เกินกว่า ๑0% 
ของงานที่ 
รับผิดชอบ

กว่า ๒๕ % ของ 
งานที่รับผิดชอบ

ทุกคร้ัง

1

(๒) ความุขข้นและ]ร:!ใจไล่ หมา?Jถึง การพิจารณาถึงความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน โคย,ไม่ข้อง 
รอพิงคาสั่ง และใข้ทลาทำงานอช่างเค็มที่
ดีเย่ียม ด ี ปกคํ ทอใช้ ปรับป}ง

ทำงานในหน้าที่ ทำงานในหน้าที่ บางครั้งข้องรอพิง ข้องส่ังการใน้ทำ ข้องส่ังการไน่า!า
โคขไม่ข้องรอพิง 
คำสั่งและใช้เวลา 
ทำงานเค็มที่และ 
ใส่ใจในงาน

โดยไม่ข้องรอพิง 
คำสั่งและใช้เวลา 
ทำงานเป็นบุกติ

I*

คำส่ัง

1

เป็นบางครั้ง และข้กเค็อน 
ทุกคร้ังไป

(๓) ความรอบคอบ หมายถึง ทำงานในหน้าที่ข้วยความละเอืยดที่ข้วนและครบข้วนตามที่ไข้รับ 
มอบหมายโดยมีผลงานปราก'ฐ

ดีเย่ียม « ■ด ี ! ปกด พอใช้ ปรับปรุง
ทำงานที่ เกิดความผิด.ทลาด เกิดความผิดพลาด เกิดความผิดพลาด ไม่มีระบบการ
รับผิดชอบอย่าง 
เป็นระบบ เป็นชั้น 
เป็นดอน โดยไฝ  

. เกิดความผิดพลาด

ของงานน้อ{เมาก เป็นบางครั้ง อยู่บ่อยๆ ทำงานท่ีเป็นพ่ํ 
เป็นดอน แทะ 
เกิดความผิ?เท'ลาด 
บ่อยคร้ัง
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(๔) ควานคิดริเริ่มสร'างสรรค หผายถึง กา?ปรับปรุงระบบและการทำงานให้ดีขึ้นโดยมีช่ทเสนอ{พะ
ดีเย่ียม ดี ปกติ หอใช่ ปรับปรุง

มีความคิดที่จะ มีความคิดดังj กล่าว มีความคิดดังกล่าว นานๆ จึงจะ ไม่มีความคิดข่ี :
ปรับปรุงการ 
ทำงานให้ดีขึ้นและ 
ลงมอ•ทำตลอดจน 
มีช่อเสนอแนะ 
ต่างๆ1ข้ึงเป็น 
ประโยชน์ต่องาน

อยู่บ่อย ๆ • เป็นบางครั้ง เกิดขึ้นสักครั้ง จะทำเช่นน้ันเลย

? * 

1

(๕) ทารินาทำงานนจะควานครงค’t p $2 หผายทึง กา.?มาทำงานและกวาฆตรงw onถา
ดีเย่ียม ด ี ' ' ปกติ พอใช่ ปรับปรุง

ไม่มีวันสา, วันมา 
ทำงานสาย หรือ 
ขอกลับก่อน

ไม่มีวันลา 
มาทำงานสายหรือ 
ขอกลับก่อนไม่
เก'น ฅ ครั้ง/เดรน

s

ไม่มีวันลา 
มาทำงานสาย•หรือ 
ขอกลับก่อนไม่ 
เกิน ๒ ครั้ง/เดือน

มีวันลาอยู่ห้า;ง 
; มาทำงานสาย หรือ 
ขอกลับก่อนไม่ 
เกิน ๓ คร้ัง ท ดือน

มีวันลาบ่อยๆ 
มาทำงานสายดรือ 
ขอกลับก่อนเกิน 
๒ คร้ัง/เดือน

(๖) ปริมาณแจะคุณภาพของงาน หมายถึง ความสัมคุทธิผลและความสัา!รจของงาน
ดีเย่ียม atด๊ ปกติ พอใช่ ปรับปรุง

ปฏิบัติงานให้เป็น 
พลดีก่อน 
กำหนดเวลาโดยม  ี
ปริมาณและ 
คุณภาพดีกว่าที่ 
กำหนดไวั

ปฏิบ้ดีงานใเโเป็น 
ผลดีคาม
กำหนดเวลาโดยมี 
ปริมาณและ 
คุณภาพดามท่ี 
กำหนดไวั

ปฏิบัติงานให  ้
เป็นผลดีคาม 
กำหนดเวลา 
โดยมีปริมาณ 
และคุณภาพ

ต้องมีการเร่งรัด 
ติดคามเป็น 
บางคร้ัง

ต้องมีการเร่งหัเ 
ติดคามทุกคร้ัง

(ฅ่เ) ค-ทฆm น่ัน1ไนคน!อง หมาcjถึง ไหวพริบในการทำงานและแต้ปีญหา
ดีเย่ียม ด ี ปกติ พอใช่ ปรับปรุง

มีไหว่พริบในการ 
ทำงานและ 
สามารถแกใข 
ปิญหาต่างๆ ให  ้
คุล่วงไต้ทุกครั้ง

แต้ไขใ]ญหาต่างๆ 
ให้ธุล่วงไปไต้ 
บ่อยครั้ง

แต้ไขปิญหาต่างๆ 
ไห้ธุล่วงไต้ 
บางครั้ง

แต้ไขปิญหาต่างๆ 
ให้ลุล่วงไปไต้ 
นานๆครั้ง

ต้องไต่ถามวิชีการ 
แต้ไขปิญหฟางๆ 
เกือบทุกคร้ัง

0 - /
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(d)  ทารดำรงตน หมายถึง การปฏิบัติหรือวางตนต่อหมู่คณะ
สิเยี่ยม ด ี ปกติ พ อ ใช ้ ปรับปรุง

ม ีการร ักษา แสะ ม ีก าร ร ัก ษ าแ ล ะ ม ีการร ักษา และ ม ีการร ักษ า และ มีการรักษาและ
เส?มสร ัาง เส ร ิม ส ร ัาง เสร ิมสรัาง เสร ิม สร ้าง เสริมสร้าง
ความส ันพ ันธ ์ท ี่ด ี ความส ัมพ ัน ธ ์ทด ี ความส ัมพ ันธ ์ย ี่ส ิ ความส ัมพ ัน ธ ์ท ื่ด ี ความส้มคันร่ท่ีสิ
แ ล ะมีไมต??ต แ ล ะมีไมตรีจ ิต แ ล ะมีไมตรีจ ิต และ'ม ีไมตรีจ ิต แ ล ะมีไมตรี??]
การให ’เก ียรต ิ แล ะ การโพ ัเก ียรต ิ การใพ ัเก ียรต ิ และ การใพ ัเก ียรต ิ การ''ใน้แกียรติ.และ
ความสำค ัญ แก ่ แล ะค วาม ส ำค ัญ ความสำค ัญ แก ่ และค วาม ส ำค ัญ ค ว าม ส ำค ัญ แ ก ่:
เร่วมงาน และ แ ก ่เร่วมงาน เร่วมงานและ แ ก ่เร่วม งาน และ เร่วมงานและ
แยี่ยวข ้อง แ ล ะแย ี่ยวข!)ง แย ี่ยวข ้องเป ็น แย ี่ยวข ้อง แยี่ยวข้องนอข
ตลอดเวลา บ ่อยครง บางคร ั้ง น าน ๆ คร ั้ง มาก ข้องคักเตือน

(ร) ควานเข้มแข็งและm ทน หมายถึง ความสามารถในการกคัาเผชญกับปีญหาต่างๆ
สิเย่ียม «*ด ี ปกติ พอใช้ ปรับปรุง

การ f จักใช้เหตุ 
และผลในการ 
แกัไขปิญหาและ 
ธุปสรรคต่างๆ 
สามารถแกัไขไน  ้
ลุล'วงไปไข้ข้วยดี

มีอยู่เกีอับจะ 
ทุกครั้ง

มีอยู่บ่อยครั้ง มีอยู่เป็นบางครั้ง ไม่มีหรือรอขุ่ 
น้อยมาก

Coo) การป{เป้คคามระเบียบ1ข้อบังคับ หมายถึง การยึดถึอและปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน
ดีเย่ียม 9 < ปกติ พอใช้ ปรับปรุง

ปฏิบัติตามระเบียบ ปฏิบ้ติตามร,P เปียบ ปฏิบัติตามระเบียบ ปฏิบัติตามระเบียบ ละเลยท่ีจะปฐฟ้ดี
หรือคำสั่งรวมทั้ง หรือคำสั่งร'!มทั้ง หรือคำสั่งรวมทั้ง หรือคำสั่งรวมทั้ง ตามระเบียบษรือ
ประเพณีปฏิบัติ ประเพณีปฏิบัติ ประเพณีปฏิบัติ ประเพณีปฏิบัติ คำส่ังรวมท้ัง
อย่างเคร่งครัค เกอบจะทุกครั้ง เป็นบางคร้ัง นานๆ คร้ัง ประเพณีปฏิบดี 

อยู่เนืองๆ
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รหัส C C -01 จิดสํใน ืกรักองคกร

ขือความสามารถ (Com petency Name)

คำนิยาม (D efin ition)

ระดับที่ I (ระด ับฌองส ัน

ระดับที่ 2 (ระดับปฏิบ ัต ิ)

ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา)

รดับท่ี 4 (ระดับกัาวหนา)

จิตสำน ึกรักองค์กร ( Corporate M ind)
ให ักวามสำคัญในการปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ให ัสำเร็จล ุล ่วงไต ้อย ่างบ  ี
ประส ิทธ ิภาพต ้วยความชื่อส ัตย ์ส ุจร ิตโปร่งใสเพ ื่อให ัองค ์กรประสบ  
ความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างยั่งย ืน

พสุติกรรมบงช ( Behavior Indicators)
- อธ ิบ ายถ ึงโคร ่งสร ้าเของห น ่วยงาน และกฎระเบ ียบ 1บอบังคับองค์กร
- ตอบ!อช ักถามแก ่ผ ู้อ ื่นถ ึงการให ับร ิการและภารก ิจหน ้าท ี่หล ักขององค ์การไต ้
- เขาร่วมกิจกรรมหร็กโครงการต ่างๆ ที่องค์การจ้ต่ข ึ้น เพ ื่อสรางการมส่วนร่วมใน
องคิการ

ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ)

ชักจูงให ัหนักงานมีส ่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน้ขององค์กรและปฏิบ ัต ิตาม
แนวทางท ี่องค ์การกำหนตขึ้น
- ใ!จ ่ายทรัพยากรต่างๆขององค์การอย่างผ ู้มค ่าและมีประส ิทธ ิภาพ
- ช ุดค ุยค ับผ ู้อ ื่นในทางบวกหรือทางสรัางสรรค์เก ี่ยวค ับองค์การ ห ัวหน้างานและเพื่อน 
ร่วมงาน
- คาดการณ์ถึงป ีจจัยทิเป ีนความเกี่ยงในการปฏิบ ัต ิงานขององค์การ
- สอนแนะผู้อ ึ๋นในการปฏิบ ัต ิตนให ัม ีความจงรักภ ักด ี ความผูกพันกับองค์การ
- สอนแนะผ ู้ใต ้บ ังค ับบ ัญ ชาถ ึงโครงสร้างหน ่วยงานกฎระเบ ียบ ขอบังคับ และ 
นโยบายการทำงาน
- อธิบายภาพรวมภารกิจ กลผ ูทค ์เป ้าหมายเพ ื่อหาว ิ!การทำงานท ี่ทาทายให ัแก ่ 
พนักงาน
- กำหนดกิจกรรมเพ ื่อส ่งเสริมการสร้างจิตสำน ึกในองค์การให ัค ับพน ักงาน
- ถ ่ายทอดเทคน ิคและวิ! f วต่าง.กัน..
-พ ัฒนา2ปแบบและว ิ'!การในการสร ้างจ ิตสำน ึกในการร ักองค ์การ
-ต ิคตามการเคลึ่อนไหวการดำเน ินงานของถู่แข ่งแลัวน ัามาเปรียบเท ียบกับองค์การ
-ช ี่แจงและตอบขอชักถามถึงความค ืบหน ้าในการดำเน ินงานขององค ์การไต ้
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รหัส C C -0 2  ผลส ัมอุทธิ๋ใพการทำงาน

ชื่อศวามสไมารอ (Com petency Name) ลส ัมฤทสี๋!นการทำงาน (R esult o f W ork)

คำนิยาม (D efin itio n )
ม ูงเต ้นการปฏิบ ัต ิงานใต้เก ิดผลสำเร ็จส ูงส ุดตามเป ้าหมาย 
พองค์การกำหนด

พอุต ิกรรมบ่งชี้ ( Behavior Indicators)
ระคับที่ 1 (ระค ับเบ ื้องต ้น) - อธิบายเป้าหมายแล:ท ัดอุประสงค์ของงานและหต้าท ี่ท ี่ไต ้ร ับมอบหมายไต้อย่าง 

ชัดเจน
- ปฏิบ ัต ิงานและหบัาท ี่ ท ี่ไต ้ร ับมอบหมายไหัเป ีนไปดามกรอบหรือแนวทางปฏิบ ัต ิท ี ่
กำหนด

ระคับที่ 2 (ระคับปฏิบ ัต ิ) - แสวงหาวิธ ีการในการทำงานใต ้สำเร ็จตามเป ้าหมายที่ผ ู’บ ังค ับบัญชากำหนด
- ช ่วยเหลองานของเอนและงานส ่วนรวม เบื้อใต ้งานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
- แสดงออกว่ารนดีร ัาเพ ังต้อมูลป ้อนกลับมาจาท#อึ๋นถึงผลงานของตน

ระคับที่ 3 (ระคับพัฒนา) - แก ้ไขป ีญหาและอุปศรรคท ี่เก ิดข ึ้น เบ ื้อใต ้งานสำเร็จตามเป ๋าหมาย
- เสนอแนวทางปรับโเรงและพัฒนาวิธ ีการดำเน ินงานใต้ม ีประสืทธิภาพ
- ใต ้ดำแนะนำเอ ึ๋นใต ้สามารถปฏ ิบ ัต ิงานไต ้สำเร ็จดามเป ้าหมายท ี่กำหนด

ระคับที่ 4 (ระค ับก ้าวหต้า) - อธ ิบายสาเหตุและแนวทางการแก้ไขพ ัญหาและอุปสรรคในการดำเน ินงานของ 
หน่วยงานไต้
- ปรับปรงและพัฒนาการดำเน ินงานของหน่วยงานใต้ม ีประลัทธิภาพมากยิ่งข ึ้น

ระคับที่ 5 (ระคับเชี่ยวชาญ) - กำหนดกลยุทธ์ในการดำเน ินงานขององค์การที่ตอบสนองเป ๋าหมายขององดํการ
- ต ิดตามและตรวจสอบการดำเน ินงานของหน่วยงานเบื้อใต ้การดำเน ินงานบรรล  ุ
เป้าหมายที่กำหนด

<9 ^
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รหัส C C - 0 3  ทำงานเป็นทีม

ชอความสามารล (C om petency Name) ทํทงานเปีนทีม (T eam w ork)

คำน ิยาม ( D efin ition)
ความร่วมมีอ ร่วมใจ ร ่วมรับผิดชอบในการทำงานให ้บรรล  ุ
วัตอุประสงค์ที่กำหนดร่วมกันเพื่อผลงานที่ม ีค ุณภาพมาดรฐาน

พอุสิกรรมบงชี {B ehavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระด ับเบ ื้รงข ้น) - อธิบายลืงวัตอุประสงค์และเป ้าหมายและหน้าท ี่ความรับผ ิดชอบในงาน

- ปฏิบ ัต ิงานตามหน้าท ี่ท ี่ไข ้ร ับมอบหมาฃไข้ตามกรอบหรือแนวทางที่กำหนด
ระดับที่ 2 (ระดับปฏิบ ัต ิ) - รับพังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม

- แลกเปลี่ยนความคิดเห ็นและให ้ข ้อย ูลท ี่เป ็นประโยชน ้แก ่ท ีม
- ช ่วยเหลือสมาชิกในทีมให ้งานบรรลุตามเป ้าหมายท ี่กำหนด

ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา) - เข้าร่วมกำหนดวัตอุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเน ้นงานของท ีม
- ไกล ่เกล ี่ยและแข ้ไขป ็ญหา หรือข้อท ีทาหระหว่างสมาชิกในทีม
- แข ้ไขป ิญหาและคุปสรรคในการทำงาน

ระดับที่ 4 (ระดับข ้าวหน ้า) - กำหนดวัตอุประสงค์เป ้าหมายและแผนการดำเน ้นงาน พร้อมท ั้งเป ิดโอกาสให  ้
สมาชิกมีส ่วนร่วมในการกำหนด
- ติดตาม ตรวจสอบ ประเม ินผลการคำเน้นงานและความสำเร็จของทีม

ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ขวชาญ) - ท ุดฐงใจให ้ข ้อ ึ๋นเห ็นความสำคัญของการทำงานเป ็นทีม
- ให ้คำปรึกษาแก่พน้กงานให ้เห ็นความสำคัญของการทำงานเป ็นท ีม
- ต ิดตามและตรวจสอบการทำงานเป ็นทีมของพนักงาน เพื่อให้บรรลุเป ้าหมายที ่
กำหนดไวั
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รหัส CC-04 ปฐบ ัต ิตามหถ ักเกณ ฑ

ชี่อควไมฮามารถ (Competency Name) ร/ฏบ ัฅ ิตามหฮักเกณฑ ์ (R ule Com pliance)

คำน ิยาม (D efinition)
พฤติกรรมและการปฏิบ ัต ิตนของพนักงานที่ส ัองปฏิบ ัต ิตามระเบ ียบ 
ข ้อบ ังค ับ  คำสั่ง นโยบายขององค์การอย่างเคร่งครัค

พ!)ติกรรมบงV ( Behavior Indicators)
ระคับที่ 1 (ระค ับเบ ื้องส ัน) - ร ับทราบและยอมรับระเบ ียบข ้อบ ังค ับ คำสั่ง นโยบายขององคัการที่เก ี่ยวช้องหรือ 

กฎหมายท ี่เก ี่ยวช ้องในการทำงาน
ระคับที่ 2 (ระคับปฏิบ ัต ิ) - ปฏิบ ัต ิตามระเบียบ ช ้อบ ังค ับ  คำสั่ง นโยบายหรือกฎหมายที่เก ี่ยวช้องในการท่างาน
ระคับที่ 3 (ระคับพัฒนา) - วิเคราะห์’การทำงานตามระเบ ียบ ช้อบังคับ คำสั่ง นโยบายขององคัการที่เก ี่ยวช้อง

- ปร ับปรุงแนวทางการทำงาน ตามระเบียบ ขอบังค ับ คำสั่ง นโยบายขององค์การหรือ 
กฎหมายที่เกี่ยวช้อง

ระคับที่ 4 (ระค ับสัาวหนัา) * ถ ่ายทอดการทำงานตามระเบ ียบ ช ้อบ ังค ับ คำสั่ง นโยบายขององคัการหรือกฎหมาย 
อื่นท ี่เก ี่ยวช ้องในการทางานใพ ับ ุคลากรสามารถปฏิบ ัต ิตาม  
- เสนอแนะแนวทางการทำงานตามระเบ ียบ ช ้อบ ังค ับ คำส ั่ง นโยบายขององค์การหรือ 
กฎหมายอื่นท ี่เก ี่ยวช ้องในการทำงาน เห ึ๋อปรับปรุงให ัไส ัแนวทางที่ท ันสมัยมากขึ๋น

ระคับที่ 5 (ระคับเช ี่ยวชาญ) - แสตงตนเป ็นแบบอย่างในการทำงานตามระเบ ียบ ช ้อบ ังค ับ คำสั่ง นโยบายของ 
องค์การ หรือกฎหมายอื่นท ี่เก ี่ยวช ้องในการทำงาน
- ส ่งเสรมและสน ับสน ุนการทำงานตามระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับ คำสั่ง นโยบายขององอการ 
หรือกฎหมายอื่นท ี่เก ี่ยวช ้องในการทำงาน
- ใพ ัคำปร ืกษาแนวทางในการทำงานตามระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับ คำสั่ง นโยบายขององค์การ 
หรือกฎหมายอื่นท ี่เก ี่ยวข ้องในการทำงาน

พ ^ - /
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รหัส CC-05 บริการเป็นเลิศ

ชื่อความฮามารถ (Competency Name) บรีการเป็นเลิศ (E xcellence Service)

ค ่าน ิยาม (D efinition)
การให้ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตอบสนองความดองการ 
ของผู้ใ!บริการหรือผ ู้มาต ิดต ่องาบเพ ื่อไห ้ได ัร ับความหึงทอใจ 
สุงส ุค

พฤติกรรมบงขี ( Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับเบ ื้องดัน) - อธิบายได ัถ ึงค ุผล ักษลเะวิธ ีการบริการท ี่ด ี และมีประลัทธิภาพ

- แสคงออกถึงความพร้อมและความเต ็มใจในการโน ้บร ิการ
ระดับที่ 2 (ระดับปฎํบ ัต ิ) - แสคงพฤติกรรม ท่าทาง ค ่าช ุดและน ้าเส ืยงท ี่เหมาะสมกับผ ู้ใ!บร ิการหรือเมาต ิดต ่องาน

- ร ับพ ัง!อร้องเร ียนจากผู้ใ!บริการหรือเมาติดต่องานอย่างดั้งใจด ัวยอัธยาศัยอย่างม ีไมตริ
ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา) - แก ัไข!อร ้องเร ียนแสะป ีญหาของผู้ใ!บร ิการหรือผ ู้มาต ิดต ่องานอย่างท ันท ี

- ปรับป^งขั้นตอน แทะวิธ ีการให้บริการ เพื่อเพ ื่มความหึงพอใจของผู้ใ!บริการหรือผู้มา 
ติดต่องาน
- สอนผู้อ ึ่นถึงเทคนิค และวิธ ีการให ้บริการแก่ผ ู้อ ึ๋นอย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับที่ 4 (ระดับภัาวหน้า) - ถ่ายทอดเทคนิค และว ิธ ีการให ้บริการไดัอย ่างเหมาะสม
- น ้าเสนอแนวทางการพัฒนาวิธ ีการและขั้นดอนการบริการขององค์กร
- ให ้ค ่าแนะน ้าผ ู้อ ึ๋นถ ึงว ิธ ีการบริการที่ค ีและมีประส ิทธิภาพ

ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ) - กำหนดนโยบาย ขั้นตอน และว ิธ ีการให ้บริการที่ด ีและม ีประส ิทธิภาพ
- วางแผนป้องก ันป ็ญหาและ!อร้องเร ียนของงานบริการ
- ให ้ค ่าปร ึกษาและเงใจให ้ผ ู้อ ึ๋นตระหน ้กถ ึงความสำค ัญของงานบริการ
- แสดงตนเป ็นแบบอย่างท ี่ด ีในการไห ้บริการ
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รหัส F C -03 ความละเอียดรอบคอบ

ชึ๋อความสามารถ (Competency Name) ความสะเอียดรอบคอบ

คำนิยาม (Definition)

การใบ้ความสำคัญกับรายละเอียดฃองงานที่ปฏิบ ัต ิในประเด็นต่าง ๆ โดยตรวจสอบ 
ความถูกคัองของข้อมูล ปฏิบัติตาบข'อกำหนดคัวยความเคร่งครัด ละเอียดถี่บ้วน เพื่อใ-H 
งานที่ปฏิบ ัต ิรความถูกคัองตามระเบียบองค์,การ บรรลุวัตถุประสงคันละมีประสิทธิภาพ 
ไม่เก ิดข้อผ ิดพลาดหรือไม่ส ่งผลกระทบต่อการคำเน ินงานที่เก ี่ยวบ้องทั้งในและ 
นอกองคักร

พถุตกรรมบงช (B eh av ior Indicators)
ระคับที่ 1 (ระคับเบืองคัน) - สืกษาระเปียบ คำสั่ง ชนดอนวิธีการปฏิบัต ิงานในหน้าที่ร ับผิดชอบและงานที่เก ี่ยวบ้อง 

เพ ื่อใบ้ม ีความ!'สามารถน้ามาใบ้ปฏิบ ัต ิไคัอย่างถูกคัอง
- เบ ้าใจและอธิบายระเปียบ คำส ั่ง ขั้นตอนวิธีการปฏิบัต ิงานในหน้าที่รับผิดชอบและ 
งานที่เก ี่ยวบ้องไคัอย่างถูกคัอง

ระคับที่ 2 (ระคับปฏิบัต ิ) - ปฏิบ ัต ิงานตามหน้าท ี่ท ี่ไค ัร ับมอบหมายโดยยดสือบ้อกำหนด คัวยความเคร่งครัด
- ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นระบบและถูกคัองเพื่อใบ้งานที่ปฏิบ ัต ิไม ่เก ิดข้อผิดพลาด
- สังเกตและจัด๓ บข้อมูลท ี่ผ ิดพลาดไคัช ัดเจนเป็น!ปธรรม
- ติดตามบ้อมูลที่ไม ่บ ้ดเวนเพื่อน ้าไปตรวจสอบในส่วนที่เท ี่ยวบ้องแต่ละระดับ

ระคับที่ 3 (ระดับพัฒนา) - น ้าข้อมูลหรือข้อสงสัยที่ม ีอยู่ไปหาข้อมูลเพ ื่มเต ิมในแต่ละระคับไคัอย่างเป็นระบบ
- ทบทวนการทำงานที่เทตบ้อผิดพลาดโดยใบ้บ ้อม ูลและปิจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวบ้องไค  ั
ถุกคัอง
- วิเคราะห์ป ีญหาลุปสรรคของขั้นตอนการปฏิบ ัต ิงานที่อาจทำใบ้เก ิดความเสืยงใน 
บ้อผิดพลาดของงานหรือเกิดบ้อผิคพลาดแบ้ว
- ปร ับป!ง แบ้ไข บ ้อผิตพลาดที่เก ิดขึ้นจากการทำงานใบ้ม ีประสิทธิภาพยิ่งข ั้น

ระคับที่ 4 (ระดับบ้าวหน้า) -  ประเมีนผลการตรวจสอบบ้อมูลและผลงานที่ปฏิบ ัต ิโดยมีกำหนดระยะเวลาที่ช ัดเจน
- น ้าเสนอและถ่ายทอดทารประเนินผลการตรวจสอบบ้อมูลและผลงานที่ปฏิบ ัต ิท ี ่
ตรวจพบข้อผิดพลาดคัวบการสั่อสารที่สร้างสรรคัเพ ื่อน ้าไป^การแบ้ไขข้อผิดพลาด 
อย่างมีส ่วนร่วมของบุคลากรในองคักร
- พ ัฒนา!ปแบบการทำงานใบ ้ถ ูกค ัองและม ีประสิทธิภาพ

ระคับที่ 5 (ระดับเชํ่ยวชาญ) - แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ส ืในการทำงานคัวยความละเอียดรอบคอบอย่างเป ็นระบบ จน 
เป ็นท ี่ยอมรับของพนักงานไนองคักรและหน่วยงานอึ๋นๆ
- ใบ้ค่าปรืกษาและแบ้'ช-ญMาที่เก ิดจากปีจจัยต่างๆที่ส ่งผลกระทบจากการทำงานที่
ผ ิดพลาดเพื่อใบ้เป ็นข้อมูลในการคิดคันระบบคุเนภาพการปฏิบัต ิงานใบ้เกิดประสิทธิภาพ  
ฐง?(ด
- สร้างแรง5 งใจ และกระดุ้นใบ้พนักงานปฏิบ ัต ิงานคัวยความละเอียดรอบคอบและ 
พัฒนาระบบการปฏิบ ัต ิงานใบ้ม ีธ ุฌภาพตามมาตรฐานขององคักใ
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รหัส FC-10 การติดคาม-!าน

ชื่อความสาพารล (Competency Name) การติดคาม-ทน

ทำนิยาม (Definition)

การดูความคบหน้าของการปฏิบัติงานในหน้าที่คามแผนปฏิบัติการที่จัดทำไวั ห?องานอน ๆ ที่ไต้รับ 
มอบหมาย!มื้ม!ติมทังในแสะนอกหน่วยงานอย่างต่อ!มื้อง เป็นระบบ โคยพนักงานติดคานงานของ 
คน!อง ห?อหัวหน้างาน/ทีมงาน โคข!!จังหนังสือ!ว็ยน เอกสารติดตาม โน๊ต ใช้!ครองมอมื้อสารต่างๆ 
ห?อช่องทางอึ๋น ๆ สอบถามช้อยูลการ!!ลว!สร็จของการปฏิบัติงาน!ป็นระยะให้ทันคามท่าหนด!วสาที ่
นัดหมาย ห?อความ!ร่งด่วนของงาน รวมทังสอบลามปิญหาที่!กัดขึ้น ให้ค่า!!นะนำ ห?อค่าป?กษาใน 
การแต้ไขปิญหาที่พบคลอศจนสนับสนุนการดำ!นินงาน เมื้อให้ผลการปฏิบัติงาน!ปีนไปคามเวลาที ่
กำหนดอย่างรประสืทธิภาพและบรรลุวัคอุประสงต้ของหน่วยงาน

พฤติกรรมน'งข้ึ ( Behavior Indicators)
ระสับท่ี 1 (ระสัน!มื้อ!ต้น) - สืกษาขํ่นคอนในงานที่ รับผิคชอบหรองานที่ไต้รับมอบหมายไต้!ช้าใจชัด!จน

- อธิบายงานที่จะต้องปฏิาวัติในแผนปฏิน้คการที่รับผดชอบโต้ถูกต้อง
- รับทราบกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน คามแผนปฏิบัติการและงานที่ไต้รับมอบหมาย!ที่มเติม
- ยอมรับช้อคกลงต่างๆ เกยวกับการปฏิบัติงานให้!เลวเสร็จตาม!งึ๋อนไขของหน่วยงาน

ระสับท่ี 2 (ระสับปฏิบัติ) - สืกบาวิ!คราะห้ความสำคัญ ส่งด่วนและจำ!ปีนของงานในหน้าที่และงานมื้น ๆ ที่ไต้รับมอบหมายไต้ 
อย่าง!หมาะสม
- วาง!เผนห?อทำปฏิทินกำหนดทลา การปฏิบัติงานไต้!ป็า!ระบบ
- ปฏิบัติงานให้สำ!รีจตามระยะทลาที่กำหนด
- ตรวจสอบงานให้!ปีนไปคาม!ป้าหมาย /  ระยะทลาที่กำหนด
- ติดต่อหรอประสานฃอช้อนุลจากหน่วยงานที่!กึ๋ยวช้องมาใช้!มื้อการปฏิบัติงานให้สำเร็จคามกำหนด

ระสับท่ี 3 {ระสับพัฒนา) - วิ!ครารห้จุดแข็งจุดอ่อนจองวิธิการติดตามงานที่ปฏิบัติอย่ในปิจจุบันไต้
- ทบทวนวิธิการติดตามงานและตัดสินใจการปรับ!ปลึ๋ยนวิธิการติดดามงานไต้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์และทันต่อเห!เการท!'’
-  ปรับป่จุ่งแต้ไข!ทคนิควิธิการติดตามงานไต้!หมาะสมกับการ!ปลยน!!ปลงกับสทานการ!นปีจจุบันและ 
ป็ญหาที่ทบไต้

ระสันท่ี 4 (ระสับต้าวพน้า) - ขึ้แนะ หรอถ่ายทอดการติดตามงานให้นุคคลอึ๋นรับใไต้อย่างเช้าใจ
- ฟรียบเทียบวิธิการติดตามงานในหน่วยงานกับหน่วยงานอึ๋นที่นิการดำ!นินงานในลักบท!ะ!คิยวกันไต้
- ประเนินความเที่ยงของการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสมาชิกในฝ่ายที่รับผิดชอบที่อาจล่าช้าห?อส่งผล 
ให้งาน!สิยหายไต้
- หัต!นา2ปแบบวิธิการติดตามงานในฝ่ายที่รับผิดชอบโดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมแสดงความคิด!ห็น 
ในการติดตามงานไต้

ระสับท่ี 5 (ระสับเชี่ยว,เทญ) - แสดงคนเป็นแบบอย่างที่ต็ในการติดตามงานอย่าง!ป็นระบบและต่อ!มื้อง
- กระตุ้นและสรัาง!!รงจุงใจให้พนักงานคิดต้นวิธิติคตามงานที่เหมาะสมกับคนเอง
- สนับสบุนให้หนักงานไต้นิโอกาส!สนอความคิด!หนในวิธิการติดตามงาบของหน่วยงาน
- ให้ดำป?กษา แนะนำเทคนิคแนวทางในการติดตามงานกับพนักงานในหน่วยงานไต้

'น -^ '
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รหัส FC-13 การควบคมอารมณ์
Jtagm i m i ทรก (Competency Natne)-

คำมิยาน (Definition)

กนท jurjiitu m m r
ความสามารทในการการนสคงออกของกิริยา วาจา ใจ หริอการหาวิธีในการระบายอารมaนม่ือ 
เผชิญหน้ากับบุคคลอื่น ไคขการกังเกด เรียนร้อารมณ์ของดนเองขณะกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ 
แต้วเลอกใต้วิธีการในการแสดงออกทางสิหน้า ท่าทางและคำพูดที่ภูกต้องเหมาะสมกับเหตุการณ์ 
รวมทั้งแสดงความรับคิดช'!ฌในการกระทำของตนเองโดยไม่ต้าวร้าวบุคคลอื่น เพ๋ึอลดความตึงเครียด 
ความโกรธ ความโสกเสร้า เสือ!'ใจ ไม่ให้เกิดเรึ๋องร้ายแรงหริอชญหาหน้กขึ้นในภายหลัง รวมท้ัง 
ช่วยใน้มีสติ และมิสมาธิที่!ใ

พอุคิกรรมบ่!เขี้ ( Behavior Indicators)
ระคับท่ี 1 (ระคับเฟ้องต้น)

ระคับที่ 2 (ระคับปฏิบัติ)

ระคับที่ 3 (ระคับพัฒนา)

- รับ{และเต้าใจธรรมชาติอารมณ์ของตนเองในสภาวะปกติ
- บอกไต้สิงการแสดงออกทางอารมณ์ของคนเองเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ว่าเป็นเข่นใร เช่น 
ชักสืหน้าทันที พูดว่าพันที เงียบ ออกไปจากสทานการณ์ที่เผชิญอยู่ พูดไม่ออกใจกันเหงํ่อแตก 
เป็นต้น
- ยอมรับและเชอใจผู้อื่นเมื่อสิกการควบคุมอารมณ์'ของตนเอง เช่น ระบายความคิด ความ{สิก 
ออกมา การพูดคุยกับคนที่วางใจไต้
- กังเกตและประเมินอารมณ์ของตนเองขณะที่กำลังมิการฟลี๋ยนแปลงทางอารมณ์ไต้
- ตรวจสอบความคิด คำพูด ท่าทางการแสดงออกของคนเองอยู่!สมอ โดยอธิบายไต้ชัดเจนว่าม ิ
พัฒนาการอย่างไร
- แสดงออกไต้อย่างเหมาะสมหวกตนเองถูกคุ'สนทนาปฏิเสธในการกระทำใด ๆ
- สํอสาร ติดต่อ ประสาน■ ทนกับบุคคลต่าง ๆ ต้วยกลวิธีความคิดเชิงบวกไต้อย่างเหมาะสมโดยระบ ุ
คัวอย่างประสบการณ์ไต้เป็นรุปธรรม

ระดับที่ 4 (ระคับต้าวหน้า)

ระคับที่ 5 (ระดับเชียวชาญ)

- แสดงหฤติกรรมที่เหมา::สม หากถูกต่อต้าน และกต้าแสดงเหตุและผล เมื่อน่าไปถู่การสร้าง 
แนวคิดใหม่ ๆ
- วิเคราะห้ป็ญหาของความติงเครียดหริอตวามโกรธของดู,สนทนาอันเมื่องมาจากสาเหตุที่เกิดขึ้นไต้
- ทบทวนความสามารถกิไรควบคุมอารมณ์ของตนเองหริอการระงับความโกรธที่ผ่านมาและ 
คัคสินใรที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการควบคุมอารมณ์ของตนเองใน้เหมาะสมมากขึ้น
- ชีแนะและถ่ายทอดประสบการณ์การควบคุมอารมณ์ ให้กับต้อื่นๆ ไต้ร้และสามารทปฏิบัติไต้
- ประเมินความเลี่ยงในการแสดงออกทางอารมณ์ของสมาชิกที่อาจส่งผลเสิยต่อความกัมทันธีและ 
งาน และหาทางป้องกันไต้ทันต่อเหตุการณ์
- พัฒนากระบวนการ หรินวิธีการควบคุมอารมณ์ตามทฤษฎีใหม่ๆทางธิตวิทยาให้มิประสิทธิภาพ 
มากขึ้นไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดๆ
- แสดงความเป็น(Jน่ารับคิดชอบในการกระทำของตนเอง และ เป็นแบบอย่างที่ดีในการควบคุม 
อารมณ์จนเป็นที่ยอมรับข!]งทน้กงานในหน่วยงาน
- ส่งเสริม กระ^'น และสร้างแรง ฐงใจให้หนักงานใต้วิธีการควบคุมอารมณ์และแสดงออกเมื่อเผชิญ 
กับสทานการณ์ต่าง ๆ ในการติดต่อ ประสานงานกับบุคคลทั้งในและนอกหน่วยงานที่เหมาะสม
- ให้คำปริกษา สิงเทดน้คทระบวนการควบคุมอารมณ์ กับหนักงานในหน่วยงานไต้อย่างชัดเจนเป็น
1ปธรรม ______
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รหัส F C -19 การบริหารทสา

ชอความสามารถ (Competency Name) การบริหารทสา

คำนิยาม (Dennition)

ความสามารทในการวางแผนและจัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานอย่างถูกด้องและเหมาะสม โดยแยก 
ประเภทของงาน จัดลำคับ!ทามสำคัญของงานลงดาราง กำหนด[วลานคัว[ส!จและควบคุมการ 
ปฏิบัติงาน เพื่อส่งมอบงทที่มีคุณภาพให้บุคคลอื่นได้ครงตามเวลา และวัคอุประสงด้ที่กำหนด 
ก่อให้เกิดประสิทธีภาพใน ทนที่รับผัดชอบ

พอุติกรรมบ่':เชี ( Behavior Indicators)
ระคับท่ี 1 (ระคัซฟ้องด้น) - เชัาใจและอธิบายขอบเขต•บองงานในหนำท่ีห?องานท่ีได้รับมอบหมายได้ชัดเจน

- รับทราบและยอมรับระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้
- สืกษากรอบเวลาการปฏิบั!?งานในข้ึนงานน้ันๆ ให้เด้าใจ
- ท่ีกษาหาขอ!(ลการบริหารเวลา ขอคำปรึกษาจากผู้อ่ืนกึงเทคนิค วิธีทารบริหารเวลาท่ีอุกด้อง

ระคับท่ี 2 (ระคับปฏิบัติ) - แยกประเภทของงานและข่ดส์าคับความสำคัญของงานได้เหมาะสม
- วางแผนห?อคำคารางทล■ เก่าคับงานได้ชัดเจนและเหมาะสมคับปริมาอ!งานแทะมาดรจุานงานท่ีกำหนด
- ปฏิบัติงานให้ดรงด่อเวลาทกำหนดข้ึนอย่างจริงจังและเป็นคามแผน
- ติดต่อ ประสานงานคับผ่า!!อ่ืน หรอหน่วยงานอนเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปดามเวลาท่ีกำหนดได้อย่าง 
เหมาะสม
- ครวจสอบประสิทธีภาพการบริหารงานของคนเองเป็นระยะ ๆ เพ่ือเทียบคับผลลัหธของงาน

ระคับท่ี 3 (ระคับทัพนา) - สามารทบริหารเวลาสำหรับงานท่ีได้รับมอบหนาอ!พ่ืมเติม งานเร่งต่วน โครงการพิเสษ 
ในหน่วยงานได้เป็นอย่างติ
- วิเคราะห้จุคแขึงจุคอ่อนขนงการบริหารเวลาท่ีผ่านมาได้อย่างทุกด้อง
- ทบทวนและคัดสันใจปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารเวลาให้ใช้เวลานํอขท่ีชุคแต่เกิดประสิทธิภาพสงได้อย่างมี 
เหตุผลสอดคลัองคับป็ญหาน?อขอผัดพลาดท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
- ท่ีกษาและเปรยบเทียบวิธีการบริหารเวลาต่าง ๆ ได้โดยระบุจุดเด่นจุดด้อยของวิธีน้ัน ๆ ได้

ระคับท่ี 4 (ระคับด้าวหนำ) - สามารถบริหารเวลาเป็นคัมเทนของหน่วยงานจัดการคับภารกิจเร่งต่วนคันหน่วยงานอ่ืนได้ 
อย่างเหมาะสม
- สามารทบริหารเวลาในทา-!ทัคเนาดนเอง ทัดเนางาน ความ! และทัฒนาทีมงาน ไห้ทันคับ 
สถานการณํ’ท่ีเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
- ประเมินดวาบเท่ียงในการบริหารเวลาของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน เพ่ือหาแนวทางป้องคัน
- แนะนำวิธีการบริหารเวลาที่อุกด้อง และถ่ายทอดประสบการฌ่ไห้ผอื่นเช้าไจได้ชัดเจนและ 
ปฏิบัติได้ถูกด้อง

ระคับท่ี 5 {ระคับก็}ขวาราญ) - สามารถบริหารจัคทารควไมเท่ียงและจัดการความชัดแย้งของทีมงานให้ทามารทบริหารผลงานได้ดาม 
ระยะเวลาได้เป็นอย่างติ
- แสดงตนเป็นแบบอย่างท่ีดของการบริหารเวลาอย่างมิหลักการจนเป็นท่ีขอมรับของบุคคล 
อ่ืนในหน่วยงาน
- ส่งเสริม กระตุ้น และสร้างแรง จูงไจให้พนักงานเหึนความสำคัญและประโยขนํของการบริหารเวลาใน 
การปฏิบัติงาน
- ให้คำปรึกษาสำหรับเทคนิคการบริหารเวลาสำหรับงานท่ีมิความอุ่งยาก'รับช้อนให้คับพนักงานได้อย่าง 
เหมาะสม
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รหัส FC- 25 ความชื่อส ัตย ์

ชื่อความสามารส (Competency Name) ความช ือส ัตย ์

ค่านิยาม (Definition)

การประพฤติปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆ ทั้งทางกาย วาจา ใจ อย่างตรงไปตรงมา ปีริงใปี โป ร ่งใส  
ลุกต้องไต้วางใจไต้ โคยไม่ติดคคทรยศ ไม่คคโกงทั้งทางตรงและทางต้อม ไม่คอรัปชั่นใม่ใช้(ล่ห์กล 
ไม่หลอกทวงผู้อื่น ไม่ลักขโมย ไม่[อารัด(อา(ปริยบผู้อื่น ตรวจสอบไต้ ถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
จริยธรรมต้อบังคับของหน่วยงานและระ(บียบวินัย เชื่อความสามัคคีและประโยชน์จองส่วนรวม 
และหน่วยงาน

พชุติกรรมน่-:เข้ี ( Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับ(บองต้น) - รับทราบต้อตกลง กฎ ร::(ปิยบ ต้อบังคับ คำทั้ง และกฎหมายที่(กี่ยวต้องของหน่วยงาน

- เต้าใจและอธิบายความจ่าเป็นของหน่วยงานที่ต้องมีสมาขิกที่มีความชื่อสัคนไต้รย่-เงมีแ(ตุพล
- รับ{ประโยชน์ของความชื่อสัตย์และโทบของการไม่ชื่อสัตย์ที่มีต่อดนเองและหน่วยงานโดยระบ ุ
ไต้ชัด(จน
- ระบุทั้งที่พังปฏิบัติในหใต้าที่รับผิดชอบทางต้านกาย วาจาและใปี ใหัประพฤติชอบถูกต้อง 
ตามทำนองดรองธรรม

ระดับท' 2 (ระดับปฏิบัติ) - ปฏิบัติพนัวที่ต้วยความ'ชื่อสัตย์ถูกต้องตามกฎหมาย (ช่น ตรงต่อ(วลา ไม่นำต๋ัว(กำมาขาย ติดราคา 
ค่าโคยสารให้ถูกต้อง ไม่(กบของคนอื่นไว้(ปีนของตัว(อง (ปีนต้น
- ทำงบและตรวจสอบไต้ ตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติในระ(บียบต้อบังคับของหน่วยงาน
- วิเคราะห์ทั้งต่าง ๆ ที่(ต้านาเกี่ยวต้องอย่างมีสติ โดยระบุไต้ว่ามีจุคประสงคที่ตั๋งอยู่บนชื่นฐาน 
คัลธรรมอันติ

ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา) - วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองที่มีผทต่อการปฏิบัติงานต้วยความชื่อสัตย์ไต้อย่างมีเหตุผล
- วิเคราะห์ต้อติ ต้อ(สีย ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่คำน์งทงความชื่อสัตย์ไต้เช่น ลัานำต๋ัวเก่ามาขาย 
อาจจะถูกไล่ออก ติดราค'.ค่าโดยสารไม่ถูกต้องอาจจะถูกร้อง(เขน [ปีนต้น
- ปรับปจุงแต้ไขพฤติกรรนในทั้งที่เกิดต้อผิดพลาดให้ถูกต้องมากขั้น
- (ปริขบ(ทยบการปฏิบัติง)นต้วยความช่ือสัตย์ขอ.งบุคคลต่าง-ๆ.โดยระบุไต้ทงผลดี-ผลเสืย-เช่ือ-น่า-ม-า—
(ปีนธุทาหรลทนการปฏิบัดงาน

ระดับที่ 4 (ระดับต้าวหบา) - อบรม(เละสอบงานให้พนักงานปฏิบัติงานต้วยความชื่อสัตย์ให้กับผู้อื่นเต้าใจไต้ชัคเจนและ 
สามารทนำไปปฏิบัติไต้อย่างถูกต้อง
- ประ(มีนความเทั้ขงในก'เรปฏิบัติงานของพนักงานที่อาจจะก่อให้เกิดความไม,ชื่อสัตย์ (เละหาทาง 
ป้องกันแต้ไขไต้ โดยไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของหน่วยงาน
- พัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่มีประสัทธิกาห ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานต้วยความชื่อลัตย์ 
แทะสามารถตรวจสอบไต้อย่างมีหลักการและ(หชุผล

ระดับที่ 5 (ระดับเชึ๋ยวชาญ) - แสดงตน(ปีนแบบอย่างที่ติในการปฏิบัติหน้าที่คามกฎเกณฑ์ต้วยความชื่อสัตย์ถูกต้อง ดำรงตน 
อยู่ในคัลธรรมอันติทั้ง กายวาจา ใจ จน(ปีนที่ขอมรับของพนักงานในหน่วยงาน
- ให้คำปรีกษา ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎเกณ'ห์และแต้ซญพ าอยู่บนพื้นฐานความชื่อสัตย ์
โตยไม่(หนประโยชน์ส่วนคน
- ส่งเสริมและสนับสบุนการสร้างบรรยากาศการทำงานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ ต้วยความชื่อสัตย์
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