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ขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางสาวเบญจวรรณ เปียมสุวรรณ ผู้ช ่ว ยผู้อ ำนวยการฝ่ายบริห าร ตามคำสั่ง
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ที่ ๕๔(ริyk)๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า
“ผู้ว ่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายณัฐวุฒิ ปรีอกระโทก บัตรประจำตัวประซาซน เลขที่ ๑ ๓๐๐๗ ๐๐๑๑๗ ๙๑
๗ อยู่บ้านเลขที่ ๒๗๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านเกวียน อำ๓ อโซคซัย จังหวัดนครราซสีมา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ
เรีย กว่า“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความตังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว ่า จ้า งตกลงจ้า ง และผู้ร ับ จ้า งตกลงรับ จ้า งทำงานด้า นติด ตามหนี้แ ละบัง คับ
กลุ่มงานคดี สำนักกฎหมาย ฝ่ายบริหาร ของผู้ว่าจ้าง ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ๖ ซั้น องค์การขนส่งมวลซน
กรุง เทพ ซึ่ง ตั้ง อยู่เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒ นธรรม แขวงห้ว ยขวาง เขตห้ว ยขวาง กรุง เทพมหานคร
ตามรายละเอีย ดและเงื่อ นไขแนบท้า ยสัญ ญา ซึ่ง ถือ เป็น ส่ว นหนึ่ง ของสัญ ญานี้โดยมีก ำหนดระยะเวลา
การจ้าง ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ข้อ ๒. ผู้รับจ้างจะต้องมาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑ โดยปฏิบติงาน
ในวัน จัน ทร์ถ ึง วัน ศุก ร์ ตั้ง แต่เ วลา ๐๘ .๓ ๐ น. ถึง ๑ ๖ .๓ ๐ น. ยกเว้น วัน เสาร์ วัน อาทิต ย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก,ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามมติของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
เมื่อวับที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และตามข้อบังคับองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ฉบับที่ ๑๘๖ ว่าด้ว ยการ
กำหนดบัญ ซีโ ครงสร้า งอัต ราเงิน เดือ นพนัก งานแยกตามกลุ่ม งาน พ.ศ.๒ ๕ ๖๑ โดยเริ่ม เงิน เดือ น
ตามโครงสร้า งเงิน เดือ นฃั้น ที่ ๑ ๐ อัต รา ๑ ๕ ,๐ ๐ ๐ บาท ตลอดอายุส ัญ ญา ๑ ปี รวมเป็น เงิน ทั้ง สิ้น
จำนวน ๑๘ ๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น บาทถ้วน) โดยผู้ว ่า จ้า งจะจ่า ยเงิน ค่า จ้า งภายในวัน ที่ ๑๐
ของเดือนถัดไป และผู้รับจ้างจะต้องเป็น ผู้รับภาระในการเสียภาษีทั้งสิ้น
ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างใข้สิทธิในระหว่างอายุสัญญาดังนี้
๔.๑ สามารถใข้สิทธิการรักษาพยาบาลเฉพาะตัวในสถานพยาบาลของรัฐ
๔.๒ ได้ร ับ บัต รแสดงตนเพื่อขึ้น รถโดยสารของผู้ว่าจ้างโดยไม่เสียค่าใข้จ่าย และเมื่อ
อายุส ัญ ญาสิ้น สุดลง หากผู้ร ับ จ้างไม่ได้ร ับ ว่าจ้างต่อ จากผู้ร ับ จ้าง ผู้รับจ้างจะต้องคืนบัตรแสดงตนให้แก'
ผู้ว่าจ้าง หากผู้ร ับ จ้างไม่ค ืน บัต รแสดงตนดังกล่าวผู้ว ่าจ้างมีส ิท ธิร ิบ หลัก ประถัน สัญ ญาตามข้อ ๑ ๖ และ
ดำเนินการตามกฎหมาย
ร \c £

พ ัB M ’ V l

' ร ^ '

๒/๔.๓...

๒

๔.๓ ลาป่วยไม่เกิน ๓๐ วัน การลาป่วยต่อเนื่องกัน ๓ วัน เมื่อยื่นใบลาต้องมีใบรับรองแพทย์
ของผู้ว่าจ้างหรือของทางราชการ หรือแพทย์แผนบีจจุบันชั้นหนึ่ง
๔.๔ ลากิจ ส่วนตัว ไดไม่เกิน ๒๐ วัน หากลาเกิน ๒๐ วัน ผู้ว ่าจ้า งมีส ิท ธิพ ิจ ารณา
เลิกจ้างผู้รับจ้างได้
กรณีผู้รับจ้างลาป่วยตามข้อ ๔.๓ และลากิจตามข้อ ๔.๔ เมื่อรวมแล้วไม่เกิน ๑๐ วัน
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ผู้รับจางจะใดรับค่าจ้าง
๔.๔ได้รับสิทธิผลประโยชน์โนการดำเนินคดีเซ่นเดียวกับพนักงานของผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๔. ในการปฏิบ ัต ิงานทุกครั้ง ผู้รับ จ้างจะต้องลงขื่อหรือบัน ทึกเวลาทำงานตามที่ผู้ว่าจ้าง
กำหนด
กรณีผู้รับจ้างไม่ลงขื่อหรือไม่บันทึกเวลาทำงานตามวรรคแรก ผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้าง
ในวัน ที่ไม่ลงขื่อหรือไม่บ ัน ทึกเวลาในอัต ราวัน ละ ๔๐๐ บาท (ห้าร้อ ยบาทถ้วน) ยกเว้น ผู้รับ จ้างสามารถ
พิส ูจ น์ไ ด้ว ่า ผู้ร ับ จ้า งมาปฏิบ ัต ิง านเต็ม เวลาตามที่ก ำหนดไว้ใ นข้อ ๑ โดยมีห ัว หน้า งานที่ร ับ ผิด ขอบ
ลงขื่อรับรองการปฏิบัติงาน
ข้อ ๖. หากผู้ร ับ จ้างมาปฏิบ ัต ิง านข้ากว่ากำหนดเวลาหรือ เลิก ปฏิบ ัต ิง านก่อ นกำหนดเวลา
ตามข้อ ๒ ผู้ว ่า จ้า งจะหัก ค่า จ้างจั่ว โมงละ ๖๒.๔๐ บาท (หกสิบ สองบาทห้าสิบ สตางค์) เศษของจั่วโมง
คิดเป็นหนึ่งจั่วโมง และหากผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้รับจ้างจะไม่ได้รับค่าจ้าง
ในวันดังกล่าว และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราวันละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
ข้อ ๗. ผู้ว ่า จ้า งจะประเมิน ผลการทำงานของผู้ร ับ จ้า งทุก ๆ ระยะเวลา ๓ เดือ น ตาม
หลักเกณฑ์พจนานุกรมความสามารถแนบท้ายสัญญานี้ หากผลการประเมินปรากฏว่าผู้รับจ้างต้องปรับปรุง
การทำงาน รวม ๒ ครั้ง ของการประเมินถือว่า ผู้รับจ้างไม่ผ่านการประเมิน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลกสัญญาได้
และผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
ข้อ ๘. ผู้ร ับ จ้า งสัญ ญาว่า จะปฏิบ ัต ิต ามข้อ บัง คับ ข้อ กำหนด ระเบีย บ ประกาศ คำสั่ง
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดขึ้น เพื่อเป็นหลักในการบริหาร ทั้งที่มีอยู่ในวันทำ
สัญ ญานี้ห รือ ที่จ ะมิต ่อ ไปภายหน้า ซี่ง ผู้ว ่า จ้า งอาจเปลี่ย นแปลงได้ต ามความเหมาะสม และให้ถ ือ เป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
ข้อ ๙. ผู้ร ับ จ้างสัญ ญาว่าจะปฏิบ ัต ิงานด้วยความซื่อ สัต ย์ส ุจ ริต และเต็ม กำลังความสามารถ
ของตน ทั้งจะเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมหรือกระทำการอื่น ๆ อันเป็นการส่งเสริมให้กิจการของผู้ว่าจ้าง
รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วด้วยดี และสัญ ญาว่าจะละเว้นจากการกระทำใด ๆ ที่ขัดกับผลประโยขน์ฃองผู้ว่าจ้าง
ไม่ทำงานอื่นใด ๆ ที่ไมใช่งานในสำนักกฎหมาย
ข้อ ๑๐. ในระหว่างอายุส ัญ ญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิท ธิเลิกจ้างผู้รับ จ้างได้ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด
โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเขยใด ๆ ดังต่อไปนี้ คือ
๑๐.๑ ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก,ผู้ว่าจ้าง
๑๐.๒ จงใจทำให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย
๑๐.๓ ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
ร)o .(SLไม่ผ่านการประเมินตามข้อ ๗
๑ ๐ .๕ ฝ่าแนไม่ป ฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาข้อ ๘ ข้อ ๙ และผู้ว ่า จ้า งได้ต ัก เตือ นเป็น หนัง สือ แล้ว

เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง ผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน
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๑๐.๖ ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วัน ทำงานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม, ก็ตาม
โดยไม่มีเหตุอันสมควร
๑๐.๗ ลาป่วยและลากิจเกินกว่าเวลาที่กำหนดในข้อ ๔.๓ และข้อ ๔.๔
๑๐.๘ ได้ร ับ โทษจำคุก ตามคำพิพ ากษาถึง ที่ส ุด ให้จ ำคุก ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาทหรือความลหุโทษ ต้องเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย
ข้อ ๑๑. สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อ
๑๑.๑ ครบอายุสัญญาจ้างและไม่มีการต่อสัญญา
๑๑.๒ ผู้รับจ้างตาย
๑๑.๓ ผู้ว ่าจ้า งบอกยุต ิก ารจ้า งในกรณีท ี่แ พทย์ป ริญ ญา หรือแพทย์ท ี่ผ ู้ว่าจ้างรับ รอง
ได้ตรวจ และให้ความเห็นว่าผู้รับจ้างมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิป่ติงานต่อไป
๑๑.๔ สินสุดตามข้อ ๑๐
๑๑.๕ ยุบหรือเลิกตำแหน่งหรือยุบหน่วยงาน
0©.b ถูกสั่งให้ออกหรือยุติการจ้าง
ข้อ ๑๒. ในระหว่างอายุสัญ ญา ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา หากผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญา
ก่อ นอายุส ัญ ญาสิ้น สุด ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมให้ผ ู้ว ่า จ้า งริบ หลัก ประกัน ตามสัญ ญาข้อ ๑ ๖ หากผู้ร ับ จ้า ง
วางหลักประกันไม่ครบ ผู้รับจ้างยินยอมให้หักเงินค่าจ้างตามสัญญาข้อ ๓ จนครบจำนวนตามหลักประกัน
ข้อ ๑๓. ในระหว่างการเป็น ลูกจ้างของผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างปฏิบัติห รือละเว้นปฏิบัติหน้าที่
หรือ กระทำด้ว ยประการใด ๆ เป็น เหตุให้เกิด ความเสียหายแก'ผู้ว่าจ้าง ผู้รับ จ้างยิน ยอมซดใช้ค่าเสีย หาย
ให้แ ก,ผู้ว ่า จ้า งทุก ประการ ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วับ นับ จากวัน ที่ได้ร ับ หนังสือ แจ้งจากผู้ว ่าจ้าง และ
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักจากหลักประกันสัญญาตามข้อ ๑ ๖ เป็นการขดใช้ค่าเสียหาย เว้นแต่ความเสียหายนั้น
เกิดจากเหตุสุดวิสัย
ข้อ ๑๔. ผู้รับ จ้างจะต้องรับ ผิดต่ออุบ ัติเหตุ ความเสีย หาย หรือภยัน ตรายใด ๆ อัน เกิด จาก
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ข้อ ๑๕. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญ ญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมด นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหาย (ถ้ามี) อีกด้วย
ข้อ ๑ ๖ . เพื่อ เป็น หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามเงื่อ นไขสัญ ญานี้ และประกัน ความเสีย หาย
จากการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันจำนวนร้อยละ ๕ ของอัตราค่าจ้างทั้งหมด เป็นเงิน จำนวน
๙,๐๐๐ บาท (เก้าพนบาทถวน) เหผู้ว่าจางยดถอเว่ เดยเนว่นทำสญญาน ผูรบจางตกลงน่าหลักประก้นของ
สัญ ญาเลขที่ จ.๑ ๐ ๙ /๒ ๕ ๖ ๑ ลงวัน ที่ ๑๘ ตุล าคม ๒ ๕๖๑ จำนวน ๕ ฉบับ และตามรายละเอีย ด
ใบเสร็จรับเงินองค์การ ดังนี้
๑๖.๑ เลขที่ แ-๖๐ -X-RO-ooo ๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๔๒๔ บาท
๑๖.๒ เลขที่ [-[-๖๐-Y-RO-ob๐๙ ลงวัน่ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๑๖.๓ เลขที่ แ-๖๐ -Z-RO-oorf๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑ 1๐๐๐ บาท
๑๖.๕ เลขที แ-๖๑-๑-RO-๐๐๙๖ ลงวันท ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เปนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๑๖.๕ เลขที่ แ-๖๑-๒-RO-๐๑๒๘ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๑๖.๖ เลขที่ [-[-๖๒-๙-RO-๐๔๒๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘๙๔ บาท
๑๖.๗ เลขที่ แ-๖๒-Y-RO-oorf๘ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘๙๔ บาท
๑๖.๘ เลขที่ แ-๖๒-Z-RO-oocW ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘๙๔ บาท
๑๖.๙ เลขที่ [-(-๖๓-๑-R0 -๐๑๓๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘๙๔ บาท
๔/'รวมเป็น...
ทนกุ
^ /

d fo
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รวมเป็น ๙ ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙ ,๐ ๐ ๐ บาท มอบให้แ ก่ผ ู้ว ่าจ้างเพื่อ เป็น หลัก ประกัน
การปฏิน้ติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับ จ้างนำมามอบไว้ต ามวรรคแรกดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดย
ไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แลัว
ข้อ ๑๗. การว่า จ้า งตามสัญ ญานี้ ไม่ท ำให้ผ ู้ร ับ จ้า งมีค วามสัม พัน ธ์ใ นฐานะเป็น ลูก จ้า ง
ของทางราชการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
แต่อย่างใด
สัญ ญานี้ท ำขนสองฉบับ มีข ้อ ความเป็น อย่า งเดีย วกัน คู่ส ัญ ญาไต้อ ่า นและเข้า ใจข้อ ความ
โดยละเอีย ดตลอดแล้ว จึง ไต้ล งลายมือ ซื่อ พร้อ มทั้ง ประทับ ตรา(ถ้า มี)ไว้เป็น สำคัญ ต่อ หน้า พยานและ
เก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ล ง ซ ื่อ *^ .......... .‘โโ...โ.....^..', (....... ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวเบญจวรรณ เป็ยมสุวรรณ)
ลงซื่อ ........ .(ว้^ ,}.^

.ไ!.^?.^.ไ'Aโ!... ผู้รับจ้าง

1
ร
^
ลงซอ......................โโโโ..........................
พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงซื่อ ..................
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

พยาน

0ารประเมินผลการปฏิๆYติงาV

M ค ว าม ร อ บ ร ูค ว าม ข ่า .ม!!โ,! หมายลง ค าพ f และกวามVานาญในการทำงานทามนTJานี่น[เ:
ที่!กี่ยวของทั้งค้านวิชาการแล!;;การปฏิบัติงานตามวิชๅชีพ.!,0,3(ทน
ดี!ยี่ยม
ดี ■'
1
ม่กฅิ
ทอใช้
ปรับปรุง 1 1
ทำงานในหน้าที่
ไค้รับ'การพี้!•นะ
ไค้รับการพี้!นะ
ไค้รับ การพี้!นะ
ไค้รับการชี,เท/: 1
ตามที่ไค้รับ
หรือแค้ไขง•เม
หรือ!!ค้ไขงาน
หรือแค้ไขงาน!กน หรือแค้ไพ!บ่
มอบหมายโดยไม่ เป็นบางครั้งเทินกว่า ๑0%
กว่า ๒๕ % ของ
ทุกครั้ง
ค้อ•งพี้!นะทุกครั้ง 1
ของงานที่
งานที่รับผิดขอบ
1
และมีพลงานตาม
รับผิคชอบ
ฟ้า หมาย
(๒) ความขยันแฉะ!ราใ'ทใสู่ หมาซฺถึง การพิจารณาถึงความขยันหมั่น!พีษรในก.ารทำ*-!น 1คขไฆ่ฅํอง
ร่อพิงคาสั่ง และใช้!วลาทำงามอย่างเติมที่
ดี!ยี่ขม
ค0
ปกติ
1
ทอใช้
ปรับปรุง
ทำงานในหน้าที่
ทำงานในหน้าที่
บางก•รั้งต้องรอพิง ค้องสั่งการใน้ทำ
ค้องสั่งการ1mไ
โดยไม่ค ้อ งรอพิง โดย'ไม่ค้องรอพิง คำสั่ง
เป็น'บางครั้ง
และตัก!ติอบ
คำสั่ง และใช้!วลา คำสั่งและใช้!วลา
ทุกครั้งไป
ทำ.งาบ!ป็นปกติ
ทำงาน!ค็ม ที่และ
jiII
ใส,ใจในงาน
1
(๓) ความรรบครบ หมาชถึง ทำงาน•ในหน้าที่ค้วยความสะเอียดถี่ค้วนและครบค้วนตามที่'ไค้รับ
— -------มอบหมายโดยมี____________
ผลงาน.ปราก•ฎ|น-------....
—"
*1 •!
ปกติ
ทอใช้
ปรับปรุง
ด :
ดี!ยี่ยม
เกิดความผิด:ผลาศ เกิดความผิดพลาด เกิดความผิดพลาด ไม่มีระบบการ
ทำงานที่
อยู่บ ่อ ยๆ
ทำงานที่!ป็พรั้บ
ของงานน้อยมา'ก เป็นบางครั้ง
รับผิดขอบอย่าง
เป็นตอน แกะ
เป็น ระบบ เป็น รั้น
เกิดความผิด!'เกาด
!ป็นตอน โดยไม่
ปอยครั้ง
. เก'คความผิดพลาด
•jvH o

$
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(๔) กว]ม BMi รม.สรางสร่ร่ค หมายถง การปรับปรุงระบ:บ!!ละการ่ทำงานให้ดีขึ้นโดยบี.ข้อ(ล’นฎ[ญ;;
ดี!ยี่ยม
ค
ปกติ
หอใข้
ปรับปรุง
มีความคิดที่.จะ
มีความคิคด้จุกล่าว มีความคิดดังกล่าว นานๆ จึงจะ
ไมม่ความคิตที่ :
ปรับปรุงการ
อยู่บ่อย ๆ '*
เป็นบางครง
เคิดขึ้นสักครั้ง
จะทำ!ช่นนั้น[ท!)
ทำงานให้ด ีข ึ้น และ
i i
ลงมือทำตลอดจน
มีข้อ!สนอ!!นะ
I
ต่างๆขึ้ง!ป็น
ประโยชน์ต ่อ งาน I
1
.(๕) กา•ร่มาทำงานนฉะควเามค่รงค่กทลา หมาอถึง ทา.รมาทำงานและควานค.?งค่อทลา

ดี!ยี่ยม
ไม,มีวันลา, วันมา
ทำงานสาย หรือ
ขอกลับก่อน

ปกติ
ไม่มีวันลา
ไม่มีวันลา
มาทำงานสายหรือ มาทำงานสาย'หรือ
ขอกลับก่อนไม่
ขอกลับก่อนไม่
เกน 0 ครั้ง/!ดอ้น !กิน'๒ ครั้ง/!คือน
ดี :

พอไช
มีวันลาอยู่บัา;ง
: มาทำงาน'สาย หรือ
ขอกลับก่อนไม่
: เกิน ๓ ครั้ง/!คือน

ปรับปรุง
มีวันลาบ่อยๆ
มาทำงานสายท?อ
ขอกลับก่อนเทพ
๒ ครั้ง/!คือน

.

<'๖าปริมาณ!!ถะคณภาพ'ของงาน หมายถึงความสัมฤทธิผล!!สร ความล่า!ร็จของงาน
ปกติ
ดี
พอใช้
—ดีโยี่ขม
ปรับปรุง
ข้องมีการเร่งรัด
ข้องมีการ!ร,ง?ค
ปฏิบัติงานให้!ปีน ปฏิบัติงานใ!?!ปีน ปฏิบัติงานให้
เป็นผลดีตาม
ติดคาม!ปีนผล่ดีดาม
ติดดามทุกครั้ง
ผลดีก่อน
บางครั้ง
กำหนดเวลาโดยมี กำหนด!วลา,โดยมี กำหนดเวลา.
ปริมาณและ----------- ปริมาณและ--------- โดยมีปริมาณ ----และคุณภาพ
คุณภาพคามที่
คุณภาพดีกว่าที่
กำหนดไว
กำหนดไวั
(๗) ความ!ชื่อมั่น ในคน!อง
หมาย[ถึ
ง ไหวพริบในการทำงานและ!'!ก้ป้ญหา
___________
I______
พอ-ใช้
ปกติ
ด •’
ดี!ยี่ย่ม
มีไ หว่พ ่ร ิบ ในการ แก้ไขปิญหาค่า.ง่ๆ แก้!ฃปีญ•หาต่างๆ แก้ไข'ปี-ญหาต่างๆ
ให้ล ุล ่ว งไปไข้
ให้ลุล่วง'ไข้
ให้ล ุล ่ว งไปไข้
ทำงานและ
นา.นๆครั้ง
บางครั้ง
บ่อยครั้ง
สามารถแก้ไข
ปีญ หาต่างๆ ใบ ั
ลุล ่ว งไข้ท ุก ครั้ง

ปรับปรุง
ข้องไต่ถามวิ!กา?
แก้ไขปิญหาต่างๆ
เกือบทุกครั้ง

1
1ๆ

3

(๘) ทใรคา.รงคน หมายถึง การฝฎิบัฅิหรือวางคนต่อ่หรู่'ค.flfะ
1

ดีเยี่ยม
ดี
ปกติ
พอใข้
ปรั’ฟ !ง
มีก ารรัก ษาและ
มีการรักษา■ และ
มีการรักษา และ
มีการรักษา และ
มีการรัก๓ แทะ
เสริมสร้าง
เสริมสร้าง
เสริมสร้าง
เสริมสร้าง
เสริมสร้าง
ความสัน■ พันธ์ท,ดี ความสัมพันธ์ทดี ความ.สัมพันธ์ที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดี ความสัมกัพกี่ดี
และมีไมตรีจิต
และมีไมศรีจิ'ต
และมี,ไมตรีจิต
และ'มีไมตรี:จิต
และมีไมค!??!
การให้เกียรติ และ ก)รใหเกียรติ
การให้เกียรติ และ การให้เกียรติ
การให้เกียรพิ!ทะ .
ความส์าคัญ แก่
และความฟ้า'กัญ
ความฟ้ากัญแก่
และความฟ้ากัญ
ความฟ้ากัญ!เท ■
ผู้ร่วมงานและ
แก่ผู้ร่วมงาน
ผู้ร่วมงานและ
แก่ผู้ร่วมงานและ ผู้ร่วมงานแทะ
ผู้เกี่ยวข้อง
และผูเ้ กี่ย วข้เง
ผู้เกี่ยวข้องเป็น
ผู้เกีย่ วข้อง
ผู้เกี่ยว1ข้องกัฟ
ตลอดเวลา
บ่อยครง
นางครั้ง
นานๆ ครั้ง
มาก ส์,องตักเตือน

(๙) ความเข้มแขึงและอดทน หนายถึง ความสามารถในการ.กกัาเผชิญกับปิญห.าต่า.งๆ
ดีเยี่ยม
ดี
ปกติ
พอใข้
ปรับปรุง
มีอยู่เกอ่บจะ
มีอยู่บ่อยครั้ง
การ$จัก'ไข้เห'ชุ.
มีอยู่เป็นบางครั้ง ไม่มีหรือมีรนู่
ทุกครั้ง
และคลในการ
นอยมาก
แกัไขป็ญหาและ
ธุปสรรคต่างๆ
สามารถแกัไขให้
ลุล่วงไปไกักัวยิดี
.
โ^

!

(ค0ไ การปฏิบัติคาราระเบียบข้อปังกับ หมาขถึง่ การยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทน1วยงาโเ
พอ์ใข้
ปรันปรุง
---------- - ร - --------ดีเยี่ยม
ปฏิบัติตามระเบียบ ปฏิบัติตามรJะเบีขบ ปฏิบัติตามระเบียบ . ปฏิบัติตามระเบียบ ละเลยที่จะปฎํบ่?!'
หรือคำสั่งรวมทั้ง หรือ'คำสั่ง■ ร!เมทั้ง หรือคำสั่งรวมทั้ง หรือคำสั่ง.รวมทั้ง ตามระเบียบพ!อ
ประเพณีปฏิบัติ
คำสั่ง.รวมทั้ง
ประเพณีป่ฏิบัติ
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รหัส CC-01 จิตสำนึกรักองค์กร
ซอความสามารถ ( Competency Name)
คำนิยาม ( Definition )
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จิตสำนกรกองคกร ( Corporate Mind)
ให้ค วามสำคัญ ในการปฏิบ ัต ิห น้าที่ให้ส ำเร็จ ลุล ่ว งไต้อ ย่างมี
ประสิท ธิภ าพด้ว ยความชื่อ สัต ย์ส ุจ ริต โปร่ง ใสเพื่อ ให้อ งค์ก รประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน

พลุต ิกรรมบงช ( Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับ เบื้องต้น

- อธิบ ายถึง โครงสร้า เของหน่ว ยงานและกฎระเบีย บข้อ บัง คับ องค์ก ร
- ตอบข้อ ชัก ถามแก่ผ ู้อ ื่น ถึงการให้บ ริก ารและภารกิจ หน้าที่ห ลัก ขององค์ก ารได้
- เข้าร่วมกิจ กรรมหรือ โครงการต่างๆ ที่องค์การจัดขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน
องค์การ

ระดับที่ 2 (ระดับ ปฏิบ ัติ)

- ชักจูงให้พ นักงานมี-ส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ข ององค์กรและปฏิบ ัต ิตาม
แนวทางที่อ งค์ก ารกำหนดขึ้น
- ใช้จ ่ายทรัพ ยากรต่างๆขององค์ก ารอย่างคุ้ม ค่าและมีป ระสิท ธิภ าพ
- พูด คุย คับ ผู้อ ื่น ในทางบวกหรือ ทางสร้างสรรค์เกี่ยวคับ องค์การ หัวหน้างานและเพื่อน
ร่วมงาน

ระดับที่ 3 (ระดับพัฒ นา)

- คาดการณ"’ถึงบีจจัยทิเปีน ความเสียงในการปฏิบ ัติงานขององค์การ
- สอนแนะผู้อ ื่น ในการปฏิบ ัต ิต นให้ม ีค วามจงรัก ภัก ดี ความผูกพันคับองค์การ
- สอนแนะผู้ใต้บ ังคับ บัญ ชาถึงโครงสร้างหน่ว ยงาน กฎ ระเบียบ ข้อ บัง คับ และ
นโยบายการทำงาน

ระดับที่ 4 (ระดับ ก้าวหน้า)

- อธิบายภาพรวมภารกิจ กลยุท ธ์เป็าหมายเพื่อ หาวิธ ีก ารทำงานที่ท ้าทายให้แ ก่
พนักงาน
- กำหนดกิจ กรรมเพื่อ ส่งเสริม การสร้างจิต สำนึก ในองค์ก ารให้ค ับ พนัก งาน
- ถ่ายทอดเทคนิค และวิธ ีก ารในการติด ต่อ คับ บคลที่ร ะดับ แตกต่างคัน

ระดับที่ 5 (ระดับ เชี่ยวชาญ)

■ พัฒ นารูป แบบและวิธีการในการสร้างจิตสำนึกในการรักองค์การ
■ ติดตามการเคลื่อนไหวการดำเนินงานของถู่แฃ่งแล้วนำมาเปรียบเทียบคับองค์การ
- ชี้แจงและตอบข้อ ชัโ,ถามถึงความคืบ หน้าในการดำเนิน งานขององค์ก ารได้

น า^

J ร«ะพ ?')น 7

พจนานุทรมความสามารถ 27

รหัส CC-02 ผสสัมฤทธี่ในการทำงาน
ชอความสามารถ ( Competency Name)

fr สสัมฤทธื่ในการทำงาน (Result of W ork)
มูงเน้น การปฏิบ ัต ิงานให้เกิดผลสำเร็จ สูงสุด ตามเป้าหมาย

คำนิยาม ( Definition)

ทองค์การกำหนด
พฤติกรรมบ่งชี (Behavior Indicators)

ระดับที่ 1 (ระดับ เบื้องต้น )

- อธิบ ายเป้าหมายและวัต ถุป ระสงค์ข องงานและหน้าที่ท ี่ไต้ร ับ มอบหมายไต้อ ย่าง
ชัดเจน
- ปฏิบ ัต ิงานและหน้าที่ ที่ไต้รับ มอบหมายให้เป็น ไปตามกรอบหรือ แนวทางปฏิบ ัต ิท ี่
กำหนด

ระดับที่ 2 (ระดับ ปฏิบ ัติ)

- แสวงหาวิธ ีก ารในการทำงานให้ส ำเร็จ ตามเป้าหมายที่ผ ู้บ ังคับ บัญ ชากำหนด
- ช่ว ยเหลืองานของผู้อ ื่น และงานส่ว นรวม เพื่อให้งานบรรลุต ามเป้าหมายที่กำหนด
- แสดงออกว่ายิน ดีรับ ปีงข้อ มูล ป้อ นกลับ มาจากผู้อ ื่น ถึงผลงานของตน

ระดับที่ 3 (ระดับพัฒ นา)

- แก้ไขปีญ หาและอุป สรรคที่เกิด ขึ้น เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
- เสนอแนวทางปรับ าเรุงและพัฒ นาวิธ ีก ารดำเนิน งานให้ม ีป ระสิท ธิภ าพ
- ให้ค ำแนะนำผู้อ ื่น ให้ส ามารถปฏิบ ัต ิงานไต้ส ำเร็จ ตามเป้าหมายที่ก ำหนด

ระดับที่ 4 (ระดับ ก้าวหน้า)

- อธิบ ายสาเหตุแ ละแนวทางการแก้ไขปีญ หาและอุป สรรคในการดำเนิน งานของ
หน่วยงานไต้
- ปรับ ปรุงและพัฒ นาการดำเนิน งานของหน่วยงานให้ม ีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่งขึ้น

ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ)

- กำหนดกลยุท ธ์ในการดำเนิน งานขององค์การที่ต อบสนองเป้าหมายขององค์ก าร
- ติด ตามและตรวจส?บการดำเนิน งานของหน่ว ยงานเพื่อให้การดำเนิน งานบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนด
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รหัส C C -0 3 ทำงานเป็น ทีม
ชอความสามารถ ( Competency Name)
คำนิยาม ( Definition )

ทำงานเป็น ทีม (Teamwork)
ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับ ผิด ชอบในการทำงานให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ท ี่กำหนดร่วมกันเพื่อผลงานที่มีคุณ ภาพมาตรฐาน

พฤติกรรมบงชี (Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับ เบื้องต้น )

- อธิบ ายถึงวัต ลุป ระสงค์แ ละเป้าหมายและหน้าที่ค วามรับ ผิด ชอบในงาน
- ปฏิบ ัต ิงานตามหน้าที่ท ี่ไต้รับ มอบหมายไต้ต ามกรอบหรือแนวทางที่ก ำหนด

ระดับที่ 2 (ระดับ ปฏิบ ัติ)

- รับพิงความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม
- แลกเปลี่ย นความคิด เห็น และให้ข ้อ มูล ที่เป็น ประโยชน์แ ก่ท ีม

ระดับที่ 3 (ระดับพัฒ นา)

-

ช่วยเหลือ สมาชิก ในทีม ให้งานบรรลุต ามเป้าหมายที่ก ำหนด
เข้าร่วมกำหนดวัต ถุป ระสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนิน งานของทีม
ไกล่เกลี่ย และแก้ไ ข ปืญหา หรือข้อ พิพ าทระหว่างสมาชิก ในทีม
แก้ไขปีญ หาและอุป สรรคในการทำงาน

ระดับที่ 4 (ระดับ ก้าวหน้า)

- กำหนดวัตถุป ระสงค์เป้าหมายและแผนการดำเนิน งาน พร้อ มทั้ง เปีด โอกาสให้
สมาชิก มีส ่วนร่วมในการกำหนด
- ติด ตามตรวจสอบ ประเมิน ผลการดำเนิน งานและความสำเร็จ ของทีม

ระดับที่ 5 (ระดับ เชี่ยวชาญ)

- พูด จูงใจให้ผ ู้อ ื่น เห็น ความสำคัญ ของการทำงานเป็น ทีม
- ให้ค ำปเกบาแก1พนัก งานให้เห็น ความสำคัญ ของการทำงานเป็น ทีม
- ติดตามและตรวจสอบการทำงานเป็น ทีม ของพนัก งาน เพื่อ ให้บ รรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้
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รหัส CC-04 ปฎิหัติตามหสักเกณฑ์
ชอความสามารถ (Competency Name)
คำนิยาม (Definition )

ปฎิบ ัต ิต ามหลักเกณฑ์ (Rule Compliance)
พฤติกรรมและการปฏิบัต ิต นของพนักงานที่ต้องปฏิบ ัต ิตามระเบียบ
ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายขององค์การอย่างเคร่งครัด

พฤติกรรมบงช ( Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับ เบื้องต้น )

- รับ ทราบและยอมรับ ระเบียบข้อ บังคับ คำสั่ง นโยบายขององค์การที่เกี่ยวข้องหรือ
กฎหมายที่เกี่ย วข้อ งใใเการทำงาน

ระดับที่ 2 (ระดับ ปฏิบ ัติ)

- ปฏิบ ัต ิตามระเบียบ ข้อบังดับ คำสั่ง นโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำงาน

ระดับที่ 3 (ระดับพัฒ นา)

- วิเคราะห์การทำงานตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายขององค์การที่เกี่ยวข้อง
- ปรับ ปรุงแนวทางการทำงาน ตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายขององค์การหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระดับที่ 4 (ระดับ ก้าวหน้า)

- ถ่ายทอดการทำงวนตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายขององค์การหรือกฎหมาย
อื่น ที่เกี่ยวข้อ งในการนางานให้บ ุค ลากรสามารถปฏิบ ัต ิต าม
- เสนอแนะแนวทางการทำงานตามระเบีย บ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายขององค์การหรือ
กฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อ งในการทำงาน เบื้อ ปรับ ปรุงให้ไต้แ นวทางที่ท ัน สมัย มากขึ้น

ระดับที่ 5 (ระดับ เชี่ยวชาญ)

- แสดงตนเป็น แบบอย่างในการทำงานตามระเบีย บ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายของ
องค์การ หรือกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
- ส่งเสริม และสนับ สนุน การทำงานตามระเบีย บ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายขององค์การ
หรือกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
- ให้ค ำปรึก ษาแนวทไงในการทำงานตามระเบีย บ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายขององค์การ
หรือกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
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รหัส CC-05 บริการเป็นเลิศ
ซอความสามารถ (Competency Name)
คำนิย าม (Definition)

บริการเป็น เลิศ (Excellence Service)
การให้ค วามสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บ ริก ารหรือ ผู้ม าติด ต่อ งานเพื่อ ให้ได้ร ับ ความพึงพอใจ
สูงสุด

พฤติกรรมบงชี (Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับ เบื้องดัน )
ระดับที่ 2 (ระดับ ปฏิบ ัต ิ)
ระดับที่ 3 (ระดับ พัฒ นา)

-

อธิบ ายได้ถ ึงคุณ ลัก ษณะวิธ ีก ารบริก ารที่ด ี และมีป ระสิท ธิภ าพ
แสดงออกถึงความพร้อ มและความเต็ม ใจในการให้บ ริก าร
แสดงพฤติกรรม ท,■ เทาง คำพูด และนาเสืยงที่เหมาะสมภับ ผู้ใช้บ ริก ารหรือ ผู้ม าติด ต่องาน
รับ พึงข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บ ริการหรือผู้มาติดต่องานอย่างตั้งใจด้วยอัธยาศัยอย่างมีไมตรี

- แก้ไขข้อร้อ งเรียนและป็ญ หาของผู้ใช้บ ริก ารหรือ ผู้ม าติด ต่อ งานอย่างทัน ที
- ปรับ ปรุงขัน ตอน และวิธ ีก ารให้บ ริก าร เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหรือผู้มา
ติดต่องาน
- สอนผู้อ ื่น ถึงเทคนิค และวิธ ีก ารให้บ ริก ารแก,ผู้อื่น อย่างมีประสิท ธิภ าพ

ระดับที่ 4 (ระดับ ก้าวหน้า)

ระดับที่ 5 (ระดับ เชี่ยวชาญ)

- ถ่ายทอดเทคนิค และวิธ ีก ารให้บ ริก ารได้อ ย่างเหมาะสม
- นำเสนอแนวทางการพัฒ นาวิธีก ารและขั้น ตอนการบริการขององค์กร
-

ให้ค ำแนะนำผู้อ ื่น ถึงวิธ ีก ารบริก ารที่ด ีและมีป ระสิท ธิภ าพ
กำหนดนโยบาย ขั้นตอน และวิธ ีก ารให้บ ริก ารที่ด ีแ ละมีป ระสิท ธิภ าพ
วางแผนฟ้องกัน ป็ญ หาและข้อ ร้อ งเรีย นของงานบริก าร
ให้ค ำปรึก ษาและจูงใจให้ผ ู้อ ื่น ตระหนัก ถึงความสำคัญ ของงานบริก าร
แสดงตนเป็น แบบอย่างที่ด ีในการให้บ ริก าร
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รหัส FC-03 ความละเอียดรอบคอบ
ชื่อความสามารถ (Competency Name)
ความละเอียดรอบคอบ
การให้ค วามสำคัญ กับ รายละเอียดของงานที่ป ฏิบ ัต ิในประเด็น ต่าง ๆ โดยตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยความเคร่งครัด ละเอียดถี่ก้วน เพึ๋อ ให้
คำนิยาม (Definition )
งานที่ปฏิบ ัต ิมีความถูกต้องตามระเบียบองค์การ บรรลุวัตถุป ระสงค์และมีป ระสิท ธิภ าพ
ไม่เกิด ข้อ ผิด พลาดหเอไม่ส ่งผลกระทบต่อ การดำเนิน งานที่เกี่ย วข้อ งทั้งในและ
นอกองค์กร
พฤติกรรมบงช ( Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับ เบื้องต้น )

- สืกษาระเบียบ คำสั่ง บนตอนวิธ ีการปฏิบ ัต ิงานในหน้าที่รับ ผิด ชอบและงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อ ให้ม ีค วามรู้ส ามาร๓ ฑํม าใช้ป ฏิบ ัต ิไต้อย่างถูก ต้อ ง
- เข้าใจและอธิบ ายระเบีย บ คำสั่ง ขั้น ตอนวิธ ีการปฏิบ ัต ิงานในหน้าที่ร ับ ผิด ชอบและ
งานที่เกี่ยวข้อ งไต้อย่างถูก ต้อ ง

ระดับที่ 2 (ระดับ ปฏิบ ัติ)

- ปฏิบ ัต ิงานตามหน้าที่ท ี่ไต้ร ับ มอบหมายโดยยึด ถือข้อ กำหนด ด้วยความเคร่งครัด
- ตรวจสอบข้อ มูล อย่างเป็น ระบบและถูก ต้อ งเพื่อให้งานที่ป ฏิบ ัต ิไม่เกิด ข้อผิด พลาด

ระดับที่ 3 (ระดับพัฒ นา)

ระดับที่ 4 (ระดับ ก้าวหน้า)

- สังเกตและจัด เก็บ ข้อ มูล ที่ผ ิดพลาดไต้ช ัด เจนเป็น รูป ธรรม
- ติด ตามข้อ มูล ที่ไม่ช ัด เจนเพื่อ นำไปตรวจสอบในส่ว นที่เกี่ยวข้อ งแต่ล ะระดับ
- นำข้อ มูล หรือ ข้อ สงสัยที่ม ีอ ยู่ไปหาข้อ มูล เพิ่ม เติม ในแต่ล ะระดับ ไต้อ ย่างเป็น ระบบ
- ทบทวนการทำงานที่เกิด ข้อ ผิด พลาดโดยใช้ข ้อ มูล และบีจ จัย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไต้
ถูกต้อง
- วิเคราะห์รัเญหาอุป สรรคของขั้น ตอนการปฏิบ ัต ิงานที่อ าจทำให้เกิด ความเสื่ย งใน
ข้อผิด พลาดของงานหรือเกิด ข้อผิด พลาดแล้ว
- ปรับปรง แก้ไข ข้อผิด พลาดที่เกิด ขึ้น จากการทำงานให้ม ีป ระสิท ธิภ าพยิ่งขึ้น ...............
- ประเมิน ผลการตรวจสอบข้อ มูลและผลงานที่ป ฏิบ ัต ิโดยมีกำหนดระยะเวลาที่ช ัด เจน
- นำเสนอและถ่ายทอดภารประเมิน ผลการตรวจสอบข้อมูล และผลงานที่ป ฏิบ ัต ิท ี่
ตรวจพบข้อ ผิด พลาดต้ว ฮการสื่อ สารที่ส ร้างสรรค์เพื่อ นำไปสู่ก ารแก้ไขข้อ ผิด พลาด
อย่างมีส ่ว นร่ว มของบุค ลากรในองค์ก ร
- พัฒ นารูป แบบการทำงานให้ถ ูก ต้อ งและมีป ระสิท ธิภ าพ

ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ) - แสดงตนเป็น แบบอย่างที่ด ีในการทำงานด้ว ยความละเอียดรอบคอบอย่างเป็น ระบบจน
เป็น ที่ยอมรับ ของพนักงานในองค์กรและหน่ว ยงานอื่น ๆ
- ให้ค ำปรึก ษาและแก้บ ีญ หาที่เกิด จากบีจ จัย ต่างๆที่ส ่ง ผลกระทบจากการทำงานที่
ผิด พลาดเพื่อใช้เป็น ข้อมูล ในการคิด ค้น ระบบคุณ ภาพการปฏิบ ัต ิงานให้เกิด ประสิท ธิภ าพ
สูงสุด
- สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้น ให้พ นัก งานปฏิบ ัต ิงานด้วยความละเอียดรอบคอบและ
พัฒ นาระบบการปฏิบ ัติงานให้มีคุณ ภาพตามมาตรฐานขององค์กร
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รหัส FC-10 การติดตามงาน
ชื่อกวามสามารถ (Competency Name)
การติดดามงาน
การดูความคืบหน้าของการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการที่จัดทำไว้ หรืองานอื่น ๆ ที่ไดัรับ
มอบหมายเพิ่มเติมทั้งในเแเะนอกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ โดยพนักงานติดตามงานของ
ตนเอง หรือหัวหน้างาน/ทีมงาน โดยแจ้งหนังสือเวียน เอกสารติดตาม โน๊ต ใช้เครื่องมืออื่อสารต่างๆ
คำนิยาม (Definition)
หรือช่องทางอื่น ๆ สอบทามช้อมูลการแก้วเสร็จของการปฏิบัติงานเป็นระยะใหัพันตามกำหนดเวลาที่
นัดหมาย หรือความเร่งด่วนของงาน รวมพังสอบถามป็ญหาที่เกิดขึ้น ใน้คำแนะนำ หรือคำปรึกษาใน
การแก้ไขปีญหาที่พบตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงาน เพิ่อใหัผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเวลาที่
กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
พสุติกรรมนงชี ( Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับเบื้องดัน)
- สืกษาขํ่นดอนในงานที่ รับผิดชอบหรืองานที่ไดัรับมอบหมายไดัเช้าใจชัดเจน
- อธิบายงานที่จะดัองปฏิบัติในแผนปฏิบัติการที่รับผิดชอบได้ถูกดัอง
- รับทราบกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการและงานที่าดัรับมอบหมายเพิ่มเติม
- ยอมรับช้อตกลงต่างๆ เกิยวกับการปฏิบัติงานใหัแก้วเสร็จตามเงื่อนไขของหน่วยงาน
ระดับที่ 2 (ระดับปฏิบัติ)
- คืกษาวิเคราะค์ ความสิาคัญ เร่งต่วนและจำเป็นของงานในหน้าที่และงานอื่น ๆ ที่ไดัรับมอบหมายได้
อย่างเหมาะสม
- วางแผนหรือทำปฏิทินกำหนดเวลา การปฏิบัติงานได้เป็นระบบ
- ปฏิบัติงานไน้ส์าเร็จคามระยะเวลาที่กำหนด
- ตรวจสอบงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย / ระยะเวลาที่กำหนด
- ติดต่อหรือประสานขอขอมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวช้องมาใช้เพิ่อการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามกำหนด
ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา)
- วิเคราะห',จุดแข็งจุดอ่อน ของวิธีการติดตามงานที่ปฏิบัติอยู่ในปีจจุบันได้
- ทบทวนวิธีการติดตามงานและดัดสินใจการปรับเปลี่ยนวิธีการติดตามงานได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และทันต่อเหสุการณ์
พ'
jnj
J1 1------------------ -------—------------- ปรับปรุงแก ๒เทคนิควิธีการติดตามงานได้เหมาะสมกับการเปลยนแปลงกับสถานการณ์ปิจจุบันและ
ป็ญหาที่พบได้
ระดับที่ 4 (ระดับก้าวหน้า)
- ชี้แนะ หรือถ่ายทอดการติดตามงานให้บุคคลอื่นรับรูใด้อย่างเช้าใจ
- เปรียบเทียบวิธีการติดตามงานในหน่วยงานกับหน่วยงานอื่นที่มีการดำเนินงานในลักษณะเคียวกันได้
- ประเมินความเสียงของการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสมาชิกในฝ่ายที่รับผิดชอบที่อาจล่าช้าหรือส่งผล
ให้งานเสียหายได้
- พัฒนารูปแบบวิธีการติดตามงานในฝ่ายที่รับผิดชอบโดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมแสดงความคิดเหืน
ในการติดตามงานได้
- แสดงตนเป็นแบบอย่างที่คีในการติดตามงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ)
- กระตุ้นและสร้างแรงจงใจให้พนักงานคิดค้นวิธีติดตามงานที่เหมาะสมกับตนเอง
- สนับสบุนให้พนักงานได้มีโอกาสเสนอความคิดเหืนในวิธีการติดตามงานของหน่วยงาน
- ให้คำปรึกษา แนะนำเทคนิคแนวทางในการติดตามงานกับพนักงานในหน่วยงานได้
ไท ้- ร ิ/
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รหัส FC-13 การกวบคุมอารมณ์
ชื่อความสามไรถ (Competency Name)
การทวบคุมอารมณ์
ความสามารถในการการแสดงออกของกิริยา วาจา ใจ หรือการหาวิธีในการระบายอารมณ์เมื่อ
เผชิญหน้ากับบุคคลอึ๋น โคยการสังเกต เรียนรู้อารมณ์ของตนเองขณะกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ
แก้วเลือกใช้วิธีการในการแสดงออกทางสืหน้า ท่าทางและคำพูดที่ถูกดัองเหมาะสมกับเหตุการณ์
คำนิยาม (Definition)
รวมทั้งแสดงความรับผิดชาบในการกระทำของตนเองโดยไม่ก้าวร้าวบุคคลอื่น เพื๋อลดความตึงเครียด
ความโกรธ ความโศกเศร้า เสียใจ ไม่ให้เกิดเรื้องร้ายแรงหรือปิญหาหนักขึ้นในภายหลัง รวมทั้ง
ช่วยให้มีสติ และมีสมาธิที่!•า
พฤติกรรมบ':เชี ( Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับฌึ้องดัน)
- รับรู้และเข้าใจธรรมชาติอารมณ์ของตนเองในสภาวะปกติ
- บอกไดัถึงการแสดงออกทางอารมณ์ของตนเองเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ว่าเป็นเช่นไร เช่น
ชักสืหน้าทันที พูดว่าทันที เงียบ ออกไปจากสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ พูดไม่ออกใจสั่นเหงื่อแดก
เป็นดัน
- ยอมรับและเชื่อใจผู้อื่นเพึ๋อฝึกการควบคุมอารมณ์ของตนเอง เช่น ระบายความคิด ความรู้สืก
ออกมา การพูดคุยกับคนที่วางใจไดั
ระดับที่ 2 (ระดับปฏิบัติ)
- สังเกตและประเมินอารมณ์ของตนเองขณะที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ไดั
- ตรวจสอบความคิด คำพูด ท่าทางการแสดงออกของตนเองอยู่เสมอ โดยอธิบายไดัชัดเจนว่ามี
พัฒนาการอย่างไร
- แสดงออกไค้อย่างเหมา;;สมหากตนเองถูกคู่สนทนาปฏิเสธในการกระทำใด ๆ
- สั่อสาร ติดต่อ ประสาน ทนกับบุคคลต่าง ๆ ดัวยกลวิธีความคิดเชิงบวกไค้อย่างเหมาะสมโดยระบุ
ตัวอย่างประสบการณ์ไค้เป็นรูปธรรม
ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา)
- แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม หากถูกต่อค้าน และกล้าแสดงเหตุและผล เพึ๋อนำไปสู่การสร้าง
แนวคิดใหม่ ๆ
- วิเคราะห์ป้ญหาของความตึงเครียดหรือความโกรธของคู่สนทนาอันเนื่องมาจากสาเหตุที่เกิดขึ้นไค้
- ทบทวนความสามารถการควบคุมอารมณ์ของตนเอง หรือการระงับความโกรธที่ผ่านมาและ
ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการควบคุมอารมณ์ของตนเองใน้เหมาะสมมากขึ้น
ระดับที่ 4 (ระดับก้าวหน้า)
- ชี้แนะและถ่ายทอดประสบการณ์การควบคุมอารมณ์ ให้กับผู้อื่นๆ ไค้รู้และสามารถปฏิบัติไค้
- ประเมินความเลี่ยงในการแสดงออกทางอารมณ์ของสมาชิกที่อาจส่งผลเสิยต่อความสัมพันธ์และ
งาน และหาทางป้องกันไค้ทันต่อเหตุการณ์
- พัฒนากระบวนการ หรือวิธีการควบคุมอารมณ์ตามทฤษฎีใหม่ๆทางจิตวิทยาใน้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดๆ
ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ)
- แสดงความเป็นผู้นำรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง และ เป็นแบบอย่างที่ดีในการควบคุม
อารมณ์จนเป็นที่ยอมรับของพนักงานในหน่วยงาน
- ส่งเสริม กระตุ้น และสรำงแรง จูงใจใน้พนักงานใช้วิธีการควบคุมอารมณ์และแสดงออกเมื่อเผชิญ
กับ สถานการณ์ต่าง ๆ ในการติดต่อ ประสานงานกับ บุคคลทังในและนอกหน่วยงานที่เหมาะสม
- ให้คำปรึกษา ถึงเทคนิคกระบวนการควบคุมอารมณ์ กับพนักงานในหน่วยงานไค้อย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม
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รหัส FC-19 การบริห ารทสา
ชื่อความสามารถ (Competency Name)
การนริหารเวสา
ความสามารถในการวางแแนและจัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานอย่างถูกดัองและเหมาะสม โดยแยก
ประเภทของงาน จัดลำดับความสำคัญของงานลงตาราง กำหนดเวลาแล้วเสร็จและควบคุมการ
ค่านิยาม (Definition)
ปฏิบัติงาน เพื่อส่งมอบงาใ. ที่มีคุณภาพให้บุคคลอื่นได้ตรงตามเวลา และวัตอุประสงค์ที่กำหนด
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน 3านที่รับผิดชอบ
พฤติกรรมบ่งชี ( Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับเบื้องด้น)
- เข้าใจและอธิบายขอบเขต,นองงานในหน้าที่หรืองานที่ไดัรับมอบหมาขไดัชัดเจน
- รับทราบและขอมรับระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ไดัรับมอบหมาขไดั
- ถึกษากรอบเวลาการปฏิบั(เงานในชิ้นงานนั้นๆ ให้เข้าใจ
- ถึกบาหาข้อมูลการบริหารทลา ขอคำปรึกษาจากผู้อื่นถึงเทคนิค วิธีการบริหารเวลาที่อุกดัอง
ระดับที่ 2 (ระดับปฏิบัติ)
- แยกประเภทของงานและจัดลำดับความสำคัญของงานได้เหมาะสม
- วางแผนหรือทำตารางเวลากำกับงานได้ชัดเจนและเหมาะสมกับปริมาณงานและมาตรฐานงานที่กำหนด
- ปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลาทกำหนดขึ้นอย่างจริงจังและเปีนตามแผน
- ติดต่อ ประสานงานกับผิาแอื่น หรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเวลาที่กำหนดได้อย่าง
เหมาะสม
- ตรวจสอบประสิทธิกาพก )รบริหารงานของตนเองเป็นระยะๆ เพื่อเทียบกับผลล้พธของงาน
ระดับที่ 3 (ระดับvTraiนา)
- สามารถบริหารเวลาสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม งานเร่งต่วน โครงการพิเศษ
ในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
- วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนฃแงการบริหารเวลาที่ผ่านมาได้อย่างถูกด้อง
- ทบทวนและดัดสันใจปรันปลี่ขนวิธีการบริหารเวลาให้ใข้เวลาน้อยที่สดแค,เกิดประสิทธิภาพสง ได้อย่างมี
เหตุผลสอดคล้องกับปีญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
- ถึกบาและเปรียบเทียบวิธีการบริหารเวลาต่าง ๆ ได้โดยระบุจุดเด่นจุดด้อยของวิธีนั้น ๆ ได้
ระดับที่ 4 (ระดับก้าวหน้า)
- สามารถบริหารเวลาเป็นดัาแทนของหน่วยงานจัดการกับภารกิจเร่งต่วนกับหน่วยงานอื่นได้
อย่างเหมาะสม
- สามารถบริหารเวลาในกา)พัฒนาตนเอง พัฒนางาน ความรุ้ และพัฒนาทีมงาน ให้พันกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
- ประเนินความเสี่ยงในการบริหารเวลาของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน เพื่อหาแนวทางป็องกัน
- แนะนำ วิธีการบริหารเวลาที่ถูกด้อง และถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ชัดเจน และ
ปฏิบัติได้ถูกด้อง
- สามารถบริหารจัดการควไมเสี่ยงและจัดการความขัดแล้งของทีมงานให้สามารถบริหารผลงานได้ตาม
ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ)
ระยะเวลาได้เป็นอย่างดี
- แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของการบริหารเวลาอย่างมีหลักการจนเป็นที่ยอมรับของบุคคล
อื่นในหน่วยงาน
- ส่งเสริม กระด้น และสร้างแรง จูงใจให้พนักงานเห็นความสำคัญและประโยชน้ของการบริหารเวลาใน
การปฏิบัติงาน
- ให้คำปรึกษาสำหรับเทคนิคการบริหารเวลาสำหรับงานที่มีความยู,งยากซับช้อนให้กับพนักงานได้อย่าง
เหมาะสม
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รหัส FC-25 ความซื่อสัตย์
ชื่อความสามารถ (Competency Name)
กวามซื่อ สัต ย์
การประพฤติปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆ ทั้งทางกาย วาจา ใจ อย่างตรงไปตรงมา จริงใจ โปร่ง ใส
ถูกต้องไว้วางใจไต้โดยไม่คิดคดทรยส ไม่คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่คอรัปชั่นไม่'ใช้เล่น้กล
คำนิยาม (Definition)
ไม่หลอกลวงผู้อื่น ไม่ลักจโมย ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ตรวจสอบไต้ ถูกต้องตามหลักกฎหมาย
จริยธรรม ข้อบังคับของหน่วยงานและระเบียบวินัย เพึ๋อความสามัคคีและประโยชน'’ของส่วนรวม
และหน่วยงาน
พฤติกรรมบ';เชี ( Behavior Indicators)
ระดับที่ 1 (ระดับเบื้องต้น)
- รับทราบข้อตกลง กฎ ร::เปียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
- เข้าใจและอธิบายความจ่าเป็นของหน่วยงานที่ต้องมีสมาชิกที่มีความซื่อสัตย์ไต้อย่างมีเหตุผล
- รับรู้ประโยชน์ของควาเซื่อสัตย์และโทษของการไม่ซื่อสัตย์ที่มีต่อตนเองและหน่วยงานโดยระบุ
ไต้ชัดเจน
- ระบุสิ๋งที่พึงปฏิบัติในหน้าที่รับผิดชอบทางต้านกาย วาจาและใจ ให้ประพฤติชอบถูกต้อง
ตามทำนองครองธรรม
ระดับที่ 2 (ระดับปฏิบัติ)
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ1รัอสัตย์ ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ตรงต่อเวลา ไม่นำตั๋วเก่ามาขาย คิดราคา
ค่าโดยสารให้ถูกต้อง ไม่เทบของคนอื่นไว้เป็นของตัวเอง เป็นต้น
- ทำงบและตรวจสอบไต้ ตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติในระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน
- วิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมีสติ โดยระบุไต้ว่ามีจุดประสงค์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
สืลธรรมอันดี
ระดับที่ 3 (ระดับพัฒนา)
- วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองที่มีผลต่อการปฏิบัติงานต้วยความซื่อสัตย์ไต้อย่างมีเหตุผล
- วิเคราะห์ข้อคี ข้อเสืย ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่คำนึงถึงความซื่อสัตย์ไต้เช่น ถ้านำตั๋วเก่ามาขาย
อาจจะถูกไล่ออก คิดราค'ค่าโดยสารไม่ถูกต้องอาจจะถูกรองเรียน เป็นต้น
- ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรร นในสิ่งที่เกิดข้อผิดพลาดให้ถูกต้องมากขึ้น
- เปรียบเทียบการปฏิบัติง เนต้วยความซื่อสัตย์ของบคคลต่าง-ๆ-โดยระบไต้ถึงผลดี ผลเสืยเพื้อนำมาเป็นอุทาหรณ์ในการปฏิบัติงาน
ระดับที่ 4 (ระดับก้าวหน้า)
- อบรมและสอนงานให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ให้คับผู้อื่นเข้าใจไต้ชัดเจน และ
สามารถนำไปปฏิบัติไต้อยางถูกต้อง
- ประเมินความเสิ่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์ และหาทาง
ป็องกันแก้ไขไต้โดยไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของหน่วยงาน
- พัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
และสามารถตรวจสอบไต้อย่างมีหลักการและเหตุผล
ระดับที่ 5 (ระดับเชี่ยวชาญ) - แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ด้วยความซื่อสัตย์ถูกต้อง ดำรงตน
อยู่ในคีลธรรมอันดีทั้ง กาย วาจา ใจ จนเป็นที่ยอมรับของพนักงานในหน่วยงาน
- ให้คำปรึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องดามกฎเกณฑ์และแก้บีญหาอยู่บนพื้นฐานความ1ซื่อสัตย์
โดยไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสรางบรรยากาศการทำงานในหน้าที่ที่คนรับผิดชอบ ต้วยความซื่อสัตย์
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