เอกสารแนบ
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เอกสารแนบ 1

ตําแหนงประเภทวิชาการในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตําแหนงประเภทวิชาการในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จําแนกตามลักษณะงานและการ
ใชความรูในการทํางานเปน 4 กลุมงาน ดังนี้
1. กลุมงานดานวิทยาศาสตรธรรมชาติ
2. กลุมงานดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี
3. กลุมงานดานวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย
4. กลุมงานดานวิทยาศาสตรการเกษตร
1. กลุมงานดานวิทยาศาสตรธรรมชาติ
1.1 ความหมาย
หมายถึง กลุมงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวิเคราะห ทดสอบ สํารวจ คนควา วิจัย หรือศึกษา
และปฏิบัติงานเกี่ยวกับสสารและพลังงาน หรือวัตถุและกระบวนการที่สามารถสังเกตไดในธรรมชาติ โดยใช
ความรูทางวิทยาศาสตรธรรมชาติ ในระดับไมต่ํากวาปริญญาทางใดทางหนึ่ง ไดแก ทางเคมี ฟสิกส ชีววิทยา
ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา เปนตน ทั้งนี้ รวมทั้งลักษณะที่ใชความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอรดวย
แบงออกเปน
1.1.1 วิ ท ยาศาสตร ธ รรมชาติ ได แ ก ลั ก ษณะงานที่ เ กี่ ย วกั บ สาขาเคมี ธรณี วิ ท ยา ฟ สิ ก ส
ดาราศาสตร อุตุนิยมวิทยา ชีววิทยา หรือวิทยาศาสตรทางทะเล
1.1.2 คณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร ไดแก ลักษณะงานที่ใชความรูทางคณิตศาสตร
หรือวิทยาการคอมพิวเตอร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 ลักษณะงาน
1.2.1 บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ตําแหนงตาง ๆ ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกั บการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบและ
การผลิตที่ใชความรูทางวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหทราบถึง
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ชนิด ปริมาณ องคประกอบ คุณภาพ หรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตรและการผลิต รวมทั้งการพัฒนาระบบ
กรรมวิธีและเทคนิคในการวิเคราะห ซึ่งมีลักษณะเปนงานที่ตองใชความรู ทฤษฎี หลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร เชน การวิเคราะหวัตถุดิบ แรธาตุ น้ํา อาหาร สารอินทรีย สารอนินทรีย และสิ่งของอื่น ๆ เพื่อ
รับรองหรือควบคุมคุณภาพ หรือใชประโยชนในการอุตสาหกรรม การคา การเก็บภาษี การดําเนินคดี หรือเพื่อ
การเผยแพรความรูแกประชาชน รวมทั้งการสํารวจ คนควา เพื่อหาขอเท็จจริงและนํามาวิเคราะห ติดตามเสนอ
ขอมูลทางวิทยาศาสตร เชน การสํารวจสภาพธรณีวิทยา อุทกวิทยา หรืออุตุนิยมวิทยา ตลอดจนการออกแบบวาง
ระบบและวิเคราะหขอมูลดานสถิติ และดานระบบงานคอมพิวเตอร รวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยีหรือการ
สอน หรือการฝกอบรมในวิชาชีพนั้น ๆ
1.2.2 วิจัยและพัฒนา
ตํ า แหน ง ต า ง ๆ ที่ มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การวิ จั ย และพั ฒ นาทางวิ ท ยาศาสตร
ซึ่งหมายถึง การศึกษา คนควา ทดลองหรืออื่น ๆ ตามวิธีทางวิทยาศาสตร โดยมีจุดมุงหมายใหไดมาซึ่งความรู
ใหมเพื่อตั้งเปนกฎ ทฤษฎี หรือคําอธิบายปรากฏการณหรือพิสูจน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอมูล รูปแบบ วิธีการ
ทฤษฎี หรือกฎที่ยอมรับกันอยูเดิม รวมทั้ง การพัฒนารูปแบบและวิธีการ เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งใหม วิธีการใหม
ที่ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. กลุมงานดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี
2.1 ความหมาย
หมายถึง กลุมงานที่มี ลักษณะงานเกี่ยวกับการดําเนิ นงานตามลักษณะการประกอบวิ ชาชีพ
วิศวกรรมสถาปตยกรรมสาขาตาง ๆ ไดแก การสํารวจ ออกแบบ คํานวณ ควบคุม การกอสราง งานวิศวกรรม
การผลิต การตรวจสอบระบบวิศวกรรม การตรวจสอบวิเคราะหขอมูล วางแผนและโครงการ บํารุงรักษา เปน
ตน และลักษณะงานที่เกี่ยวกับการประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาวิธีการหรือความรูและเครื่องมือ
ใหม ๆ เพื่อใหไดประโยชนในเชิงวัตถุเพื่อการบริโภคและอุปโภค ที่นอกเหนือไปจากลักษณะงานของกลุม
วิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย และวิทยาศาสตรการเกษตร
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2.2 ลักษณะงาน
2.2.1 บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ตําแหนงตาง ๆ ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติที่ตองใชหลักวิชาชีพ วิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม
หรืเทคโนโลยีสาขาตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการวางแผน การตรวจสอบ
การวางโครงการ การควบคุ ม การบํ า รุ ง รั ก ษา การสํ า รวจ ออกแบบ และการกํ า หนดมาตรฐาน รวมทั้ ง
การถายทอดเทคโนโลยี หรือการสอน หรือการฝกอบรมในวิชาชีพนั้น ๆ
2.2.2 วิจัยและพัฒนา
ตําแหนงตาง ๆ ที่มีลักษณะงานคนควาหรือวิจัยเพื่อทราบปรากฏการณ การพัฒนา ทฤษฎี
หลักการ มาตรฐาน หลักวิชา ดวยวิธีการอยางมีระบบ โดยยึดถือขอเท็จจริงเปนพื้นฐานดวยวิธีการทดลอง
วิเคราะห เปรียบเทียบ สังเกต หรือวิธีการอื่นใดเพื่อใหไดมา ซึ่งความรูใหม กฎ ทฤษฎีหรือวิธีการใหม และเพื่อ
พิสูจนทราบและขยายขอความรู หรือทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม หรือเทคโนโลยี
อื่น ๆ ในการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งงานที่ยุงยากและงานวิศวกรรม
ที่ป รึก ษา ซึ่ ง หมายถึ ง การใช ค วามรู ใ นสาขาวิ ศ วกรรม สถาป ต ยกรรม หรื อ เทคโนโลยี อื่น ๆ เพื่ อกํ า หนด
มาตรฐานทางวิชาการในการสรางการผลิต การประกอบการติดตั้ง และงานใหคําปรึกษาแนะนําที่ตองใชความรู
ความสามารถระดับสูงหรืออื่น ๆ ที่ตองการความริเริ่มใหมหรือการคิดคนสิ่งประดิษฐใหม ๆ ที่เปนประโยชน
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ โดยใชความชํานาญและเชี่ยวชาญระดับสูง
3. กลุมงานดานวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย
3.1 ความหมาย
หมายถึง กลุมงานที่มี ลักษณะงานเกี่ยวกับการดําเนิ นงานตามลักษณะการประกอบวิ ชาชีพ
ด า นวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพและการแพทย และการดํ า เนิ น งานต อ งใช ค วามรู เ ฉพาะด า นในการสนั บ สนุ น
การประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อการดําเนินการตรวจวินิจฉัยปองกัน ส งเสริม รักษา และฟนฟูสุขภาพ
รวมทั้งการบริการทางการแพทยและการสาธารณสุข โดยใชความรูในระดับปริญญา
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3.2 ลักษณะงาน
3.2.1 บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ตํ า แหน ง ต า ง ๆ ที่ มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ต ามลั ก ษณะการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
การสนับสนุนการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและโรคศิลป เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา รวมทั้งตําแหนงที่ตองใช
ความรูทางวิทยาศาสตรสุขภาพเพื่อปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางในการดําเนินการดานการตรวจ
วินิ จฉัยปองกัน สงเสริม รั กษา และฟน ฟูสุขภาพ ไดแ ก การใชความรู ใ นหลัก วิชาการวิทยาศาสตรสุขภาพ
เฉพาะสาขา ในการติดตาม เฝาระวัง การดูแลรักษา สุขภาพ การบําบัดฟนฟู รวมทั้งการดําเนินการเพื่อสนับสนุน
การบําบัดรักษา และการบริการดานสาธารณสุข ดานการแพทยและสนับสนุนการแพทย รวมทั้งการถายทอด
เทคโนโลยีหรือการสอนหรือการฝกอบรมในวิชาชีพนั้น ๆ
3.2.2 วิจัยและพัฒนา
ตํ า แหน ง ต า ง ๆ ที่ มี ลั ก ษณะงานที่ ต อ งใช ค วามรู ท างวิ ช าชี พ และหรื อ ตามลั ก ษณะ
การประกอบโรคศิลปในปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง ในการดําเนินการดานการแพทย ทันตแพทย รวมทั้งการ
นําเอาวิธีการหลักการกฎเกณฑและทฤษฎีที่พบใหม หรือที่มีอยูเดิมมาผสมผสาน ปรับปรุง แกไข เพื่อใหได
วิธีการหรือรูปแบบที่มีคุณคาเหมาะสมกับงานในดานสาธารณสุข รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานงานสาธารณสุข
การจัดการควบคุมระบบงานพัฒนาวิชาการ การพัฒนารูปแบบและกลวิธีที่จะสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการ
สงเสริมสุขภาพ
4. กลุมงานดานวิทยาศาสตรการเกษตร
4.1 ความหมาย
หมายถึ ง กลุ ม งานที่ มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ที่ ต อ งใช ห ลั ก วิ ช าการเกษตร เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านที่
เกี่ยวของกับพืช ดิน น้ํา สภาวะแวดลอม แมลง สัตว จุลินทรีย วัสดุ และเครื่องมือการเกษตร โดยใชความรูทาง
วิชาการเกษตรในระดับไมต่ํากวาปริญญา
4.2 ลักษณะงาน
4.2.1 บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ตําแหนงตาง ๆ ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติที่ตองใชหลักวิชาการเกษตร เพื่อปฏิบัติงานอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการเกษตร ไดแก คนควา ทดลอง วิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ วินิจฉัย จําแนก
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ผลิต ควบคุม อนุรักษ ปรับปรุง บริการหรือถายทอดความรูทางวิชาการเกษตรที่เกี่ยวของกับพืช ดิน น้ํา สภาวะ
แวดลอม แมลง สัตว จุลินทรีย วัสดุและเครื่องมือการเกษตรแกเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของ
4.2.2 วิจัยและพัฒนา
ตําแหนงตาง ๆ ที่มีลักษณะงานศึกษา คนควา และวิจัยเกี่ยวกับเกษตร พืชศาสตร กีฏวิทยา
ปฐพีศาสตร สัตวศาสตร ประมง วนศาสตร ในการคนควา ทดลองขั้นพื้นฐานหรือขั้นประยุกตการวิเคราะห
เปรียบเทียบ สังเกต หรือวิธีใดก็ ตาม เพื่อคนหาพันธุ วิธี การ ขอมูล กฎ หรือทฤษฎีใหม รวมทั้งการพัฒนา
รูปแบบและวิธีการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหรือแกไขของเดิมใหดียิ่งขึ้น และรวมถึงการตรวจวินิจฉัย ปองกัน
ฟนฟูและบําบัดรักษาสัตวที่ตองใชความรูในระดับปริญญา
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บัญชีรายชื่อสายงานของตําแหนงประเภทวิชาการ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สายงาน

ตําแหนง

1. กลุม งานดานวิทยาศาสตรธรรมชาติ
1. วิชาการคอมพิวเตอร
2. วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วิชาการสถิติ
4. วิทยาศาสตร
5. นิวเคลียรฟสิกส
6. ฟสิกสรังสี
7. นิวเคลียรเคมี
8. ชีววิทยารังสี
9. ธรณีวิทยา
10. วิชาการอุทกวิทยา
11. อุตุนิยมวิทยา
12. วิทยาศาสตรนิวเคลียร

นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการสถิติ
นักวิทยาศาสตร
นักนิวเคลียรฟสิกส
นักฟสิกสรังสี
นักนิวเคลียรเคมี
นักชีววิทยารังสี
นักธรณีวิทยา
นักอุทกวิทยา
นักอุตุนยิ มวิทยา
นักวิทยาศาสตรนิวเคลียร

2. กลุม งานดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี
1. วิชาการชั่งตวงวัด
2. วิชาการมาตรฐาน
3. วิศวกรรมชลประทาน
4. วิศวกรรม
5. วิศวกรรมโยธา
6. วิศวกรรมเครื่องกล
7. วิศวกรรมไฟฟา
8. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
9. วิศวกรรมสํารวจ
10. วิศวกรรมเหมืองแร
11. วิศวกรรมปโตรเลียม
12. วิศวกรรมโลหการ

นักวิชาการชัง่ ตวงวัด
นักวิชาการมาตรฐาน
วิศวกรชลประทาน
วิศวกร
วิศวกรโยธา
วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรไฟฟา
วิศวกรไฟฟาสื่อสาร
วิศวกรสํารวจ
วิศวกรเหมืองแร
วิศวกรปโตรเลียม
วิศวกรโลหการ
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13. วิศวกรรมการเกษตร
14. วิศวกรรมนิวเคลียร
15. วิชาการกษาปณ
16. วิศวกรรมรังวัด
17. สถาปตยกรรม
18. ภูมิสถาปตยกรรม
19. วิชาการแผนที่ภาพถาย
20. ผังเมือง
21. ตรวจสอบความปลอดภัยดานการบิน

ตําแหนง
วิศวกรการเกษตร
วิศวกรนิวเคลียร
นักวิชาการกษาปณ
วิศวกรรังวัด
สถาปนิก
ภูมิสถาปนิก
นักวิชาการแผนที่ภาพถาย
นักผังเมือง
นักตรวจสอบความปลอดภัยดานการบิน

3. กลุม งานดานวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย
1. นิติวิทยาศาสตร
2. แพทย
3. แพทยแผนไทย
4. ทันตแพทย
5. วิทยาศาสตรการแพทย
6. เภสัชกรรม
7. วิชาการอาหารและยา
8. โภชนาการ
9. วิชาการสาธารณสุข
10. วิชาการพยาบาล
11. พยาบาลวิชาชีพ
12. รังสีการแพทย
13. กายภาพบําบัด
14. กิจกรรมบําบัด
15. เวชศาสตรการสื่อความหมาย
16. เทคนิคการแพทย
17. กายอุปกรณ
18. จิตวิทยาคลินิก

นักนิตวิ ิทยาศาสตร
นายแพทย
นักการแพทยแผนไทย
ทันตแพทย
นักวิทยาศาสตรการแพทย
เภสัชกร
นักวิชาการอาหารและยา
นักโภชนาการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ
นักรังสีการแพทย
นักกายภาพบําบัด
นักกิจกรรมบําบัด
นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย
นักเทคนิคการแพทย
นักกายอุปกรณ
นักจิตวิทยาคลินิก
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4. กลุม งานดานวิทยาศาสตรการเกษตร
1. วิชาการผลิตภัณฑอาหาร
2. วิชาการเกษตร
3. สํารวจดิน
4. วิชาการปาไม
5. วิชาการประมง
6. วิชาการสัตวบาล
7.วิชาการโรคพืช
8. สัตววิทยา
9. กีฏวิทยา
10. นายสัตวแพทย

นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร
นักวิชาการเกษตร
นักสํารวจดิน
นักวิชาการปาไม
นักวิชาการประมง
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการโรคพืช
นักสัตววิทยา
นักกีฏวิทยา
นายสัตวแพทย
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การจัดกลุมงานตําแหนงประเภททั่วไป
ตําแหนงประเภททั่วไป อาจจําแนกตามลักษณะงานและการใชความรูในการปฏิบัติงานออกไดเปน
4 กลุมงาน ดังนี้
1. กลุมงานธุรการหรือบริการทั่วไป กลุมงานที่มีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวของกับงานในสํานักงาน
การใหบริการในขั้นพื้นฐานที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการ เปนงานที่มีระบบและขั้นตอนการ
ทํางานที่ไมยุงยากซับซอนมากอาจใชความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสํานักงานเกี่ยวกับการชวย
จัดการ การเก็บรักษา การบันทึกและคํานวณขอมูล โดยการปฏิบัติงานในสํานักงานเกี่ยวกับการชวยจัดการ การ
เก็บรักษา การบันทึกและคํานวณขอมูล โดยการปฏิบัติภารกิจนั้นอาจเกี่ยวของกับการใชเครื่องมือเครื่องใชใน
สํานักงาน
2. กลุมงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของสวนราชการ กลุมงานที่มีลักษณะการปฏิบัติงานใหบริการเบื้องตน
ตามภารกิจหลักของสวนราชการโดยเฉพาะ
3. กลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน กลุมงานที่มีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวของกับงานชางเทคนิคหรืองาน
ชางวิทยาศาสตรทางดานกายภาพหรือชีวภาพ เปนการปรับใชทฤษฎีกับวิธีการปฏิบัติงานเฉพาะ ในภาคสนาม
หรือการควบคุมกํากับเครื่องใชทางเทคนิคที่ตองใชผูปฏิบัติที่มีความรูและประสบการณโดยตรงทางเทคนิค
เฉพาะดาน หรืออาจตองใชผูปฏิบัติงานที่ไดรับการศึกษาหรือฝกปฏิบัติเปนการเฉพาะทางมาปฏิบัติงานดังกลาว
4. กลุมงานที่ใชทักษะและความชํานาญงานเฉพาะตัว กลุมงานที่มีลักษณะการปฏิบัติงานที่อาศัยฝมือความ
ชํานาญการเฉพาะตัว หรือความสามารถเฉพาะตัวของผูปฏิบัติงานคอนขางสูง นอกเหนือจากความรูที่ไดมาจาก
การศึกษาเฉพาะทาง
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1. กลุม งานธุรการหรือบริการทั่วไป
1. ปฏิบัติงานธุรการ

เจาพนักงานธุรการ

2. ปฏิบัติงานพัสดุ

เจาพนักงานพัสดุ

3. ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

เจาพนักงานการเงินและบัญชี

4. ปฏิบัติงานเผยแพรประชาสัมพันธ

เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธ

5. ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา

6. ปฏิบัติงานหองสมุด

เจาพนักงานหองสมุด

2. กลุม งานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของสวนราชการ
1. ประสานงานการปกครอง

เจาหนาที่ปกครอง

2. ปฏิบัติงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น

เจาพนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น

3. ปฏิบัติงานสถิติ

เจาพนักงานสถิติ

4. ปฏิบัติงานเวชสถิติ

เจาพนักงานเวชสถิติ

5. ปฏิบัติงานราชทัณฑ

เจาพนักงานราชทัณฑ

6. ปฏิบัติงานการคลัง

เจาพนักงานการคลัง

7. ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี

8. ปฏิบัติงานศุลกากร

เจาพนักงานศุลกากร

9. ปฏิบัติงานสรรพาสามิต

เจาพนักงานสรรพาสามิต

10. ปฏิบัติงานสรรพากร

เจาพนักงานสรรพากร

11. ปฏิบัติงานสงเสริมสหกรณ

เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ

12. ปฏิบัติงานการพาณิชย

เจาพนักงานการพาณิชย

13. ปฏิบัติงานชั่งตวงวัด

เจาพนักงานชัง่ ตวงวัด
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14. ปฏิบัติงานสงเสริมอุตสาหกรรม

เจาพนักงานสงเสริมอุตสาหกรรม

15. ปฏิบัติงานทรัพยากรธรณี

เจาพนักงานทรัพยากรธรณี

16. ปฏิบัติงานขนสง

เจาพนักงานขนสง

17. ปฏิบัติงานการขาว

เจาพนักงานการขาว

18. ประกาศและรายงานขาว

ผูประกาศและรายงานขาว

19. ปฏิบัติงานเคหกิจเกษตร

เจาพนักงานเคหกิจเกษตร

20. ปฏิบัติงานอาชีวบําบัด

เจาพนักงานอาชีวบําบัด

21. ปฏิบัติงานตรวจโรงงาน

เจาพนักงานตรวจโรงงาน

22. ปฏิบัติงานอบรมและฝกวิชาชีพ

เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพ

23. ปฏิบัติงานพัฒนาฝมือแรงงาน

เจาพนักงานพัฒนาฝมือแรงงาน

24. อนุศาสน

อนุศาสนาจารย

25. ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ

เจาพนักงานพิพิธภัณฑ

26. ปฏิบัติงานวัฒนธรรม

เจาพนักงานวัฒนธรรม

27. ปฏิบัติงานการศาสนา

เจาพนักงานการศาสนา

28. ปฏิบัติงานแรงงาน

เจาพนักงานแรงงาน

29. ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

เจาพนักงานพัฒนาชุมชน

30. ปฏิบัติงานที่ดิน

เจาพนักงานทีด่ ิน

31. ปฏิบัติงานชวยนักจดหมายเหตุ

เจาพนักงานจดหมายเหตุ

32. ปฏิบัติงานประเมินราคาทรัพยสิน

เจาพนักงานประเมินราคาทรัพยสิน

33. ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม

เจาพนักงานพัฒนาสังคม
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3. กลุม งานเทคนิคเฉพาะดาน
1. ปฏิบัติงานเดินเรือ

เจาพนักงานเดินเรือ

2. ปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศ

เจาพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ

3. ปฏิบัติงานสื่อสาร

เจาพนักงานสือ่ สาร

4. ปฏิบัติงานชางชลประทาน

นายชางชลประทาน

5. ปฏิบัติงานการเกษตร

เจาพนักงานการเกษตร

6. ปฏิบัติงานปาไม

เจาพนักงานปาไม

7. ปฏิบัติงานประมง

เจาพนักงานประมง

8. ปฏิบัติงานสัตวบาล

เจาพนักงานสัตวบาล

9. ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร

เจาพนักงานวิทยาศาสตร

10. ปฏิบัติงานอุทกวิทยา

เจาพนักงานอุทกวิทยา

11. ปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยา

เจาพนักงานอุตุนิยมวิทยา

12. ปฏิบัติงานโภชนาการ

โภชนากร

13. พยาบาลเทคนิค

พยาบาลเทคนิค

14. ปฏิบัติงานรังสีการแพทย

เจาพนักงานรังสีการแพทย

15. สัตวแพทย

สัตวแพทย

16. ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย

เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย

17. ปฏิบัติงานเภสัชกรรม

เจาพนักงานเภสัชกรรม

18. ปฏิบัติงานเวชกรรมฟนฟู

เจาพนักงานเวชกรรมฟนฟู

19. ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข

เจาพนักงานทันตสาธารณสุข

20. ปฏิบัติงานสาธารณสุข

เจาพนักงานสาธารณสุข

21. ปฏิบัติงานชางโยธา

นายชางโยธา

22. ปฏิบัติงานรังวัด

นายชางรังวัด
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23. ปฏิบัติงานชางสํารวจ

นายชางสํารวจ

24. ปฏิบัติงานชางขุดลอก

นายชางขุดลอก

25. ปฏิบัติงานชางเครื่องกล

นายชางเครื่องกล

26. ปฏิบัติงานชางอากาศยาน

นายชางอากาศยาน

27. ปฏิบัติงานชางสํารวจสภาพรถ

นายชางตรวจสภาพรถ

28. ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร

เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร

29. ปฏิบัติงานชางไฟฟา

นายชางไฟฟา

30. ปฏิบัติงานชางเทคนิค

นายชางเทคนิค

31. ปฏิบัติงานชางเหมืองแร

นายชางเหมืองแร

32. ปฏิบัติงานชางออกแบบเรือ

นายชางออกแบบเรือ

33. ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ

เจาพนักงานออกแบบผลิตภัณฑ

34. ปฏิบัติงานเขียนแบบ

นายชางเขียนแบบ

35. ปฏิบัติงานชางกายอุปกรณ

ชางกายอุปกรณ

36. ปฏิบัติงานชางทันตกรรม

ชางทันตกรรม

37. ครูการศึกษาพิเศษ

ครูการศึกษาพิเศษ
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4. กลุม งานที่ใชทักษะและความชํานาญงานเฉพาะตัว
1. ปฏิบัติงานอาลักษณ

เจาพนักงานอาลักษณ

2. ปฏิบัติงานดูเงิน

เจาพนักงานดูเงิน

3. ปฏิบัติงานชางโลหะ

นายชางโลหะ

4. ปฏิบัติงานชางศิลป

นายชางศิลป

5. ปฏิบัติงานชางศิลปกรรม

นายชางศิลปกรรม

6. ปฏิบัติงานลิขิต

เจาพนักงานลิขิต

7. ปฏิบัติงานชางหลอ

นายชางหลอ

8. ปฏิบัติงานชางพิมพ

นายชางพิมพ

9. ปฏิบัติงานชางภาพ

นายชางภาพ

10. ชางอาภรณ

ชางอาภรณ

11. นาฏศิลป

นาฏศิลปน

12. ดุริยางคศิลป

ดุริยางคศิลปน

13. คีตศิลป

คีตศิลปน

เอกสารแนบ 3
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คณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง
โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 47 กําหนดให อ.ก.พ.
กระทรวง มีอํานาจกําหนดตําแหนง ทั้งจํานวน ประเภท สายงาน และระดับ ภายใตหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด ดังนั้น เพื่อใหการกําหนดตําแหนงเปนไปอยางถูกตองตามหลักเกณฑ และมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งใหเกิดความรอบคอบ โปรงใส เปนธรรม สามารถตรวจสอบได
ก.พ. จึงกําหนดใหมีคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง ทําหนาที่พิจารณา
เสนอแนะการกํ า หนดตํ า แหน ง ประเภทบริ ห าร ระดั บ ต น และระดั บ สู ง และพิ จ ารณาเสนอแนะ
การกําหนดตําแหนง และการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด เพื่อเสนอตอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาและมีมติตอไป

1. องคประกอบคณะกรรมการ
คณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูง ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 8 คน ที่ อ.ก.พ.
กระทรวง เป นผูพิ จารณาแตงตั้ง โดยประกอบดว ย ประธานกรรมการ ซึ่ งเปนผูทรงคุณ วุฒิที่ ก.พ.
คัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ
ที่ อ ยู ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ก.พ. จั ด ทํ า จํ า นวน 2 คน และเลขาธิ ก าร ก.พ. หรื อ ผู แ ทน
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ หรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ หรือผูแทน เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผูแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผูแทน เปนกรรมการ
โดยตําแหนง ผูอํานวยการสํานัก/กอง ที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ของกระทรวง เปนเลขานุการ และ
แตงตั้งขาราชการของกระทรวง กรม และขาราชการสํานักงาน ก.พ. ทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
เปนผูชวยเลขานุการ
ทั้ ง นี้ กรณีก รรมการโดยตํ า แหนง หากจะมอบหมายผูแ ทน ใหม อบหมายผู ดํา รงตํ า แหน ง
ประเภทบริหาร ระดับตนหรือระดับสูง ประเภทอํานวยการ ระดับสูง หรื อประเภทวิชาการ ระดับ
เชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ

2. อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวงมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
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2.1 พิจารณารายละเอียดการกําหนดตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตนและระดับสูง ประเภท
อํานวยการระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป ระดับ
ทักษะพิ เ ศษ ของส วนราชการต างๆ ในสังกัด ใหสอดคลองกับ หลัก เกณฑ แ ละเงื่อนไขการกํา หนด
ตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด ตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2.2 พิจารณากําหนดหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงใหสอดคลองกับลักษณะงาน หนาที่และ
ความรับผิดชอบของสวนราชการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
2.3 พิจารณาประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
2.4 มีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของหรือเรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดชี้แจง
หรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูง
2.5 รายงานผลการพิจารณาการกําหนดตําแหนง การกําหนดหลักเกณฑการกําหนดตําแหนง
และการประเมินคุณภาพงานของตําแหนง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา ตอไป
2.6 ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงมอบหมาย

3. การแตงตั้งคณะกรรมการ
ให อ.ก.พ. กระทรวง ออกคําสั่ง แตงตั้ง คณะกรรมการการกํา หนดตํา แหนง ระดั บสูง ของ
กระทรวง ตามตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง

4. การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่ งหนึ่ง ของจํ า นวนกรรมการทั้ง หมด ในการประชุม คณะกรรมการการกํ า หนดตํา แหนง ระดั บสู ง
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งทําหนาที่เปนประธานกรรมการ การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

5. วาระของคณะกรรมการ และการพนจากตําแหนงของกรรมการ
ใหกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
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เมื่อตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนด ให อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาคัดเลือกและแตงตั้ง
กรรมการแทน
สําหรับตําแหนงประธานกรรมการ หากวางลงกอนกําหนด ก.พ. จะคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิจาก
บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล และแจ ง ให อ.ก.พ. กระทรวง ทราบ
เพื่อดําเนินการตอไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึง 120 วัน จะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได
และผูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทนนั้น ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน
นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว ใหกรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับระดับสูงตาม ขอ 3
(4) ไดรับโทษจําคุกโดยการพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูง

คําสั่ง ....................................
ที่ ...............................
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง .............................

โดยที่ ก.พ. กํ า หนดให อ.ก.พ. กระทรวง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการการกํ า หนดตํ า แหน ง
ระดับสูง ทําหนาที่พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง ใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
และเงื่อ นไขการกํา หนดตํ า แหน งที่ ก.พ. กํา หนด ตามมาตรา 47 แห ง พระราชบั ญ ญัติระเบีย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เสนอตอ อ.ก.พ. กระทรวงพิ จารณาและมีมติตอไป เพื่อใหการ
พิจารณากําหนดตําแหนงของกระทรวงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคลอง
กับเจตนารมณ หลักการ และหลักเกณฑ และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด ดังกลาวขางตน จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง ................................ ประกอบดวยบุคคล
ดังตอไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขาธิการ ก.พ. หรือผูแทน
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ หรือผูแทน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ หรือผูแทน
7) เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผูแทน
8) อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผูแทน

เปนประธาน
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
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9) ผูอํานวยการสํานัก/กองที่รับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ของกระทรวง
10) เจาหนาที่ของกระทรวง/กรม ที่ไดรับมอบหมาย
11) เจาหนาที่สํานักงาน ก.พ. ที่ไดรับมอบหมาย

เปนเลขานุการ
เปนผูชวยเลขานุการ
เปนผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
1) พิ จ ารณารายละเอี ย ดการกํ า หนดตํ า แหน ง ประเภทบริ ห าร ระดั บ ต น และระดั บ สู ง
ประเภทอํานวยการระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ และประเภท
ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ของสวนราชการตาง ๆ ในสังกัดใหสอดคลองกับหลักเกณฑและเงื่อนไข
การกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด ตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551
2) พิจารณากําหนดหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงใหสอดคลองกับลักษณะงาน หนาที่
และความรับผิดชอบของสวนราชการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
3) พิจารณาประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
4) มีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของหรือเรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใด
ชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูง
5) รายงานผลการพิจารณาการกําหนดตําแหนง การกําหนดหลักเกณฑการกําหนดตําแหนง
และการประเมินคุณภาพงานของตําแหนง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาตอไป
6) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ................................

(...........................................................)
รัฐมนตรีวาการกระทรวง .......................................
ประธาน อ.ก.พ.
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เอกสารแนบ 4

หลักเกณฑการประเมินคางาน
สําหรับ
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส
การประเมินคุณภาพงานของตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการ
พิเศษ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส ใหใชหลักเกณฑการประเมิน
คางานเพื่อวัดคุณภาพงานของตําแหนงตามลักษณะงาน หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและ
ความยุงยากของงาน ความรู ความสามารถ และประสบการณที่ตองการในการปฏิบัติงาน โดยกําหนด
องคประกอบการประเมินคางาน 4 ดาน คือ
1. หนาที่และความรับผิดชอบ
2. ความยุงยากของงาน
3. การกํากับตรวจสอบ
4. การตัดสินใจ
โดยจําแนกหลักเกณฑการประเมินคางานตามประเภทตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ตามเอกสารแนบ 4.1
2. ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส ตามเอกสารแนบ 4.2
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เอกสารแนบ 4.1

หลักเกณฑการประเมินคางานสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ
องคประกอบการประเมินคางาน
1. หนาที่และความรับผิดชอบ (30 คะแนน)
1.1 ปฏิบัติงานระดับตน โดยตองใชความคิดริเริ่มประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู
(10-15 คะแนน)
1.2 ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหาคอนขางหลากหลายโดยตองใช
ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัตินอยมาก (16-20 คะแนน)
1.3 ปฏิ บั ติ ง านที่ ย าก หรื อ งานที่ มี ข อบเขตเนื้ อ หาหลากหลายโดยต อ งใช ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ใน
การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (21-25 คะแนน)
1.4 ปฏิ บั ติ ง านที่ ย ากมาก หรื อ งานที่ มี ข อบเขตเนื้ อ หาหลากหลาย โดยต อ งใช ความคิ ด
ริ เ ริ่ ม ในการกํ า หนด หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นแนวทางปฏิ บั ติ ง านให เ หมาะสมกั บ สภาพการณ
(26-30 คะแนน)
2. ความยุงยากของงาน (30 คะแนน)
2.1 เปนงานที่ไมยุงยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน (10-15 คะแนน)
2.2 เปนงานที่คอนขางยุงยากซับซอน และมีขั้นตอนวิธีการคอนขางหลากหลาย (16-20 คะแนน)
2.3 เปนงานที่ยุงยากซับซอน ตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (21-25 คะแนน)
2.4 เปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมาก ตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการกําหนด
หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณ (26-30 คะแนน)
3. การกํากับตรวจสอบ (20 คะแนน)
3.1 ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด (1-5 คะแนน)
3.2 ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง (6-10 คะแนน)
3.3 ได รั บ การตรวจสอบ ติ ด ตามความก า วหน า ของการปฏิ บั ติ ง านเป น ระยะตามที่ กํ า หนด
ในแผนปฏิบัติงาน (11-15 คะแนน)
3.4 ได รั บ การตรวจสอบ ติ ด ตามผลสั ม ฤทธิ์ ข องการปฏิ บั ติ ง านตามแผนงาน/โครงการ
(16-20 คะแนน)
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4. การตัดสินใจ (20 คะแนน)
4.1 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบาง (1-5 คะแนน)
4.2 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองคอนขางมาก วางแผนและกําหนดแนวทาง แกไข
ปญหาในงานที่รับผิดชอบ (6-10 คะแนน)
4.3 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (11-15 คะแนน)
4.4 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงาน (16 – 20 คะแนน)

เกณฑการตัดสิน
ระดับชํานาญการ
ไดคะแนน
ระดับชํานาญการพิเศษ ไดคะแนน

65
80

คะแนนขึ้นไป
คะแนนขึ้นไป
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แบบประเมินคางานตําแหนงประเภทวิชาการ (ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ)
1. ตําแหนงเลขที่ ..............................................................
ชื่อตําแหนง ................................................... ระดับ ......................... ขอปรับเปนระดับ ...............................
งาน/ฝาย/กลุม ..................................................กอง/สํานัก ...............................................................
2. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง (เดิม)
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
3. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง (ใหม)
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. วิเคราะหเปรียบเทียบหนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุงยากของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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5. การประเมินคางานของตําแหนง
องคประกอบ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรบั

1. หนาที่และความรับผิดชอบ
( ) ปฏิบัติงานระดับตน โดยตองใชความคิดริเริ่ม
ประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู
(10-15 คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหา
คอนขางหลากหลายโดยตองใชความคิดริเริ่มในงาน
ที่มีแนวทางปฏิบัตินอยมาก (16-20 คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย
โดยตองใชความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (21-25 คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต
เนื้อหาหลากหลาย โดยตองใช ความคิดริเริ่มใน
การกําหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให
เหมาะสมกับสภาพการณ (26-30 คะแนน)

30

2. ความยุงยากของงาน
( ) เปนงานที่ไมยุงยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน
(10-15 คะแนน)
( ) เปนงานที่คอนขางยุงยากซับซอน และมีขั้นตอนวิธีการ
คอนขางหลากหลาย (16-20 คะแนน)
( ) เปนงานที่ยุงยากซับซอน ตองประยุกตใชความรู
และประสบการณในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน
ใหเหมาะสมกับสภาพการณ (21-25 คะแนน)
( ) เปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมาก ตองประยุกตใช
ความรูและประสบการณในการกําหนด หรือปรับเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาพการณ
(26-30 คะแนน)

30

เหตุผลในการ
พิจารณา
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องคประกอบ

คะแนนเต็ม

3. การกํากับตรวจสอบ
( ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด
(1-5 คะแนน)
( ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง
(6-10 คะแนน)
( ) ไดรับการตรวจสอบ ติดตามความกาวหนาของการ
ปฏิบัติงานเปนระยะตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน
(11-15 คะแนน)
( ) ไดรับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการ (16-20 คะแนน)

20

4. การตัดสินใจ
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบาง
(1-5 คะแนน)
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองคอนขางมาก
วางแผนและกําหนดแนวทาง แกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบ (6-10 คะแนน)
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระ
สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
(11-15 คะแนน)
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระ
ในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน
(16 – 20 คะแนน)

20

รวม

100

คะแนนที่ไดรบั

เหตุผลในการ
พิจารณา
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สรุปผลการประเมินคางาน / เหตุผล
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.
( ) ผานการประเมิน
( ) ไมผานการประเมิน

ความเห็นของสวนราชการ
ไดตรวจสอบรายละเอียดแลว ขอรับรองวาขอมูลขางตนของตําแหนงเลขที่............. ถูกตองและ
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงและหลักเกณฑการประเมินคางาน

(ลงชื่อ) ..................................................
(.................................................)
หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่

\
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( ) เห็นดวย
เหตุผล…………………………………………………………………………...
( ) ไมเห็นดวย
เหตุผล………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) ..................................................
(................................................)
ผูอํานวยการกอง/สํานักหรือเทียบเทา ซึ่งรับผิดชอบงานการเจาหนาที่

( ) เห็นควรนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
เหตุผล…………………………………………………………………………...
( ) ไมเห็นควรนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
เหตุผล…………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) ..................................................
(................................................)
หัวหนาสวนราชการระดับกรม
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การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง
อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในการประชุมครั้งที่……/………วันที่……………………….
ไดพิจารณาตามหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงและหลักเกณฑการประเมินคางาน แลวมีมติ ดังนี้
()

อนุมัติ
เหตุผล……………………………………………………………………………………

()

ไมอนุมัติ
เหตุผล……………………………………………………………………………………

()

อื่นๆ……………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) ..................................................
(................................................)
เลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง………….
ขอรับรองวามติ อ.ก.พ.ฯ ดังกลาวถูกตองตรงตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด

(ลงชื่อ) ..................................................
(.................................................)
ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง…….
หรือผูที่ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมาย
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เอกสารแนบ 4.2

หลักเกณฑการประเมินคางานสําหรับตําแหนงประเภททั่วไป
องคประกอบการประเมินคางาน
1. หนาที่และความรับผิดชอบ (30 คะแนน)
1.1 ปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานชัดเจน (10-15 คะแนน)
1.2 ปฏิบัติงานที่คอนขางยากโดยอาศัยคําแนะนํา แนวทาง หรือคูมือปฏิบัติงานที่มีอยู
(16-20 คะแนน)
1.3 ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปรับใชวิธีการหรือแนวทาง ปฏิบัตทิ ี่มีอยูได (21-25 คะแนน)
1.4 ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหาคอนขางหลากหลายโดยปรับวิธีการหรือ
แนวทางปฏิบัติงานที่มีอยู (26-30 คะแนน)
2. ความยุงยากของงาน (30 คะแนน)
2.1 เปนงานที่ไมยุงยาก มีคําแนะนํา คูมือ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน (10-15 คะแนน)
2.2 เปนงานที่คอนขางยากมีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย (16-20 คะแนน)
2.3 เปนงานที่ยุงยากตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการเลือกใชวิธีการ และแนวทาง
ใหเหมาะสมกับสภาพการณ (21-25 คะแนน)
2.4 เป น งานที่ มี ค วามยุ ง ยากซั บ ซ อ นมาก มี ค วามหลากหลายและมี ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารที่ ยุ ง ยาก
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวทางปฏิบัติงาน
ใหเหมาะสมกับสภาพการณ (26-30 คะแนน)
3. การกํากับตรวจสอบ (20 คะแนน)
3.1 ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด (1-5 คะแนน)
3.2 ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง (6-10 คะแนน)
3.3 ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องที่มีความสําคัญ (11-15 คะแนน)
3.4 ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอยมาก (16-20 คะแนน)
4. การตัดสินใจ (20 คะแนน)
4.1 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบาง โดยจะไดรับคําแนะนําในกรณีที่มปี ญหา (1-5 คะแนน)
4.2 ในการปฏิ บัติ งานมีการตัด สินใจบางสวนโดยใหมีการรายงานผลการตัดสินใจเปนระยะ
(6-10 คะแนน)
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4.3 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจคอนขางมากโดยใหมีการรายงานผลการตัดสินใจในเรื่องที่
สําคัญ (11-15 คะแนน)
4.4 ในการปฏิ บั ติ ง านมี ก ารตั ด สิ น ใจค อ นข า งมาก สามารถวางแผนและกํ า หนดแนวทาง
การปฏิบัติงานและแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ (16-20 คะแนน)

เกณฑการตัดสิน
ระดับชํานาญงาน
ระดับอาวุโส

ไดคะแนน
ไดคะแนน

65
80

คะแนนขึ้นไป
คะแนนขึ้นไป
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แบบประเมินคางานตําแหนงประเภททั่วไป (ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส)
1. ตําแหนงเลขที่ ..............................................................
ชื่อตําแหนง ................................................... ระดับ ......................... ขอปรับเปนระดับ................................
งาน/ฝาย/กลุม ..................................................กอง/สํานัก ...............................................................
2. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง (เดิม)
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.3. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง (ใหม)
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
4. วิเคราะหเปรียบเทียบหนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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5. การประเมินคางานของตําแหนง
องคประกอบ

คะแนนเต็ม

1. หนาที่และความรับผิดชอบ
( ) ปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ
และมาตรฐานชัดเจน (10-15 คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่คอนขางยากโดยอาศัยคําแนะนํา แนวทาง
หรือคูมือปฏิบัติงานที่มีอยู (16-20 คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปรับใชวิธีการ หรือแนวทาง
ปฏิบัติที่มีอยูได (21-25 คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหา
คอนขางหลากหลายโดยปรับวิธีการ หรือแนวทาง
ปฏิบัติงานที่มีอยู (26-30 คะแนน)

30

2. ความยุงยากของงาน
( ) เปนงานที่ไมยุงยาก มีคําแนะนํา คูมือ และแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน (10-15 คะแนน)
( ) เปนงานที่คอนขางยากมีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย
(16-20 คะแนน)
( ) เปนงานที่ยุงยากตองประยุกตใชความรูและประสบการณ
ในการเลื อ กใช วิ ธี ก าร และแนวทางให เ หมาะสมกั บ
สภาพการณ (21-25 คะแนน)
( ) เปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมากมีความหลากหลาย
และมีขั้นตอนวิธีการที่ยุงยากตองประยุกตใชความรู
และประสบการณ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการและ
แนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ
(26-30 คะแนน)

30

3. การกํากับตรวจสอบ
( ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด
(1-5 คะแนน)
( ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง
(6-10 คะแนน)

20

คะแนนที่ไดรบั

เหตุผลในการ
พิจารณา
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องคประกอบ

คะแนนเต็ม

( ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
เฉพาะบางเรื่องที่มีความสําคัญ (11-15 คะแนน)
( ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
นอยมาก (16-20 คะแนน)
4. การตัดสินใจ
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางโดยจะไดรับ
คําแนะนําในกรณีที่มีปญหา (1-5 คะแนน)
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางสวนโดยใหมี
การรายงานผลการตัดสินใจเปนระยะ (6-10 คะแนน)
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจคอนขางมากโดยใหมีการ
รายงานผลการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ
(11-15 คะแนน)
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจคอนขางมาก สามารถ
วางแผนการปฏิบัติงาน และแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ
(16-20 คะแนน)

รวม

20

100

คะแนนที่ไดรบั

เหตุผลในการ
พิจารณา
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สรุปผลการประเมินคางาน / เหตุผล
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.
( ) ผานการประเมิน
( ) ไมผานการประเมิน

ความเห็นของสวนราชการ
ไดตรวจสอบรายละเอียดแลว ขอรับรองวาขอมูลขางตนของตําแหนงเลขที่.......... ถูกตองและ
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงและหลักเกณฑการประเมินคางาน

(ลงชื่อ) ..................................................
(.................................................)
หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่
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( ) เห็นดวย
เหตุผล…………………………………………………………………………...
( ) ไมเห็นดวย
เหตุผล………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) ..................................................
(................................................)
ผูอํานวยการกอง/สํานักหรือเทียบเทา ซึ่งรับผิดชอบงานการเจาหนาที่

( ) เห็นควรนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
เหตุผล…………………………………………………………………………...
( ) ไมเห็นควรนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
เหตุผล…………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) ..................................................
(................................................)
หัวหนาสวนราชการระดับกรม
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การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง
อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในการประชุมครั้งที่……/………วันที่……………………….
ไดพิจารณาตามหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงและหลักเกณฑการประเมินคางาน แลวมีมติ ดังนี้
()

อนุมัติ
เหตุผล……………………………………………………………………………………

()

ไมอนุมัติ
เหตุผล……………………………………………………………………………………

()

อื่นๆ……………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) ..................................................
(................................................)
เลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง………….
ขอรับรองวามติ อ.ก.พ.ฯ ดังกลาวถูกตองตรงตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด

(ลงชื่อ) ..................................................
(.................................................)
ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง…….
หรือผูที่ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมาย
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เอกสารแนบ 5

หลักเกณฑการประเมินคางาน
สําหรับ
ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
การประเมิน คุณ ภาพงานของตําแหนงประเภทอํา นวยการ ระดั บสูง ตํ าแหน งประเภท
วิ ช าการ ระดั บ เชี่ ย วชาญและระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ และตํ า แหน ง ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ทั ก ษะพิ เ ศษ
ให ใ ช ห ลั ก เกณฑ ก ารประเมิ น ค า งานเพื่ อ วั ด คุ ณ ภาพงานของตํ า แหน ง ตามลั ก ษณะงาน หน า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบ คุ ณภาพและความยุ งยากของงาน ความรู ความสามารถ และประสบการณที่ตองการ
ในการปฏิ บั ติ ง าน โดยกํ า หนดองค ป ระกอบหลั ก ในการประเมิ น ค า งาน 3 ด า น ซึ่ ง ประกอบด ว ย
8 องคประกอบยอยที่มีความสัมพันธกัน ดังตอไปนี้
1. องคประกอบหลักดานความรูและทักษะที่จําเปนในงาน หมายถึง ระดับและขอบเขต
ของความรู ความสามารถ ความรอบรู ความชํ า นาญงาน และทั ก ษะที่ พั ฒ นาขึ้ น มาจากประสบการณ
การทํางานและการฝกฝน ซึ่งผูปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นตองมีเปนพื้นฐาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่
ของตํ า แหน ง นั้ น ได อ ย า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง จํ า แนกออกเป น องค ป ระกอบย อ ยได
3 องคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ความรูและความชํานาญ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู
ความสามารถ ความรอบรู ความชํานาญงาน และทักษะที่จะตองมีเพื่อปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไปได
โดยพิจารณาจากสภาพงานของตําแหนงนั้น
องคประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการที่ตองการของตําแหนงนั้น ๆ โดยพิจารณาจากลักษณะงาน และ
การบริหารจัดการในการวางแผน กํากับ ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน และการทํางานเปนทีม
องคประกอบที่ 3 การสื่อสารและปฏิสัมพั น ธ หมายถึง ระดับและขอบเขตของ
ความรู ความสามารถ และทักษะในการติดตอสื่อสารกับผูอื่น การทํางานรวมกับผูอื่น หรือการใหผูอื่น
รวมทํางานให โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคของงานเปนสําคัญ
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2. องคประกอบหลักดานความสามารถในการแกปญหา หมายถึง ระดับและขอบเขตของ
การใชความคิดและการตัดสินใจ ซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการ ขั้นตอนที่ตําแหนงนั้นจะตองนําความรูมาใช
ในการแกปญหา เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งจําแนกออกเปนองคประกอบยอยได 2 องคประกอบ
ดังนี้
องคประกอบที่ 4 กรอบของอํานาจและอิสระในการคิด หมายถึง ระดับและ
ขอบเขตของความคิดเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงานหรือการแกปญหาในงานของตําแหนง
โดยพิจารณาจากการไดรับอํานาจในการปฏิบัติงานนั้นตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือตามกฎหมายที่
กําหนดไว
องคประกอบที่ 5 ความทาทายในการคิดแกปญหา หมายถึง ระดับของความ
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการแกไขหรือจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตําแหนงตาม
ความรับผิดชอบหรือตามที่ไดรับมอบหมายใหลุลวงไปได โดยพิจารณาจากลักษณะงาน สภาพงาน รูปแบบ
ของการคิด และกระบวนการจัดการขอมูลของตําแหนง
3. องคประกอบหลักดานภาระรับผิดชอบ หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิด
จากงาน ความรับผิดชอบหรือคุณภาพของงานที่เกิดขึ้น รวมถึง ความอิสระหรือขอจํากัดในการปฏิบัติงานของ
ตําแหนงนั้น ซึ่งจําแนกออกเปนองคประกอบยอยได 3 องคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 6 อิสระในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของ
การวินิจฉัยหรือตัดสินใจในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากการไดรับอํานาจ การควบคุม กํากับ ตรวจสอบ
และการบังคับบัญชาภายใตเงื่อนไขหรือขอจํากัดทางกฎหมายที่กําหนดไวเปนกรอบในการปฏิบัติงาน
องคประกอบที่ 7 ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของ
ผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงานของตําแหนงนั้น ซึ่งสงผลตอการบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจหลักของ
สวนราชการ โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของตําแหนงงานตอหนวยงาน กรม กระทรวง และประเทศ
องคประกอบที่ 8 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง หมายถึง ลักษณะสําคัญของ
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงซึ่งสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจหลักของหนวยงาน
โดยพิจารณาจากลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นของตําแหนงนั้นตอภารกิจโดยรวมของ
สวนราชการ

การประเมินคางานโดยใชโปรแกรมประเมินคางาน
การประเมินคางานสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ใหใช “โปรแกรม
ประเมินคางาน” เปนเครื่องมือชวยในการพิจารณากําหนดตําแหนงของสวนราชการเพื่อใหเปนมาตรฐาน
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เดี ย วกั น ภายใต อ งค ป ระกอบหลั ก ในการประเมิ น ค า งาน 3 ด า น 8 องค ป ระกอบย อ ย และการวั ด
ความสัมพันธในการประเมินคางาน ซึ่งประกอบดวยคําถาม รวม 20 ขอ ดังตอไปนี้
1. องคประกอบหลักดานความรูที่จําเปนในงาน
1.1 ความรูและความชํานาญ ประกอบดวยคําถาม จํานวน 4 ขอ ดังนี้
ขอ 1 ระดับการศึกษา เปนการประเมินคางานจากระดับการศึกษาที่ตําแหนงนั้น
ตองการหรือจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน
ขอ 2 ประสบการณ ใ นงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เป น การประเมิ น ค า งานจาก
ประสบการณในงานที่เกี่ยวของที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานของตําแหนงนั้น
ขอ 3 ความรูท่ีจําเปนในงาน เปนการประเมินคางานจากระดับของความรู
ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญงานและความเชี่ยวชาญที่จําเปนตองใชเปนหลักในการปฏิบัติงานของ
ตําแหนง
ขอ 4 ความรู ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค เปนการประเมินคางาน
จากระดับของความรู ความสามารถ ทักษะ ความรอบรูและความชํานาญงานในเชิงเทคนิคที่จําเปนตองใชใน
การปฏิบตั ิงานของตําแหนง
1.2 การบริหารจัดการ ประกอบดวยคําถาม จํานวน 3 ขอ ดังนี้
ขอ 5 การบริหารจัดการ เปนการประเมินคางานจากระดับและขอบเขตของ
ความสามารถในการดําเนินการที่จะทําใหเกิดกิจกรรมหรือเกิดการปฏิบัติอันจะนําไปสูเปาหมายขององคกร
ตามที่กําหนดไวภายใตทรัพยากรที่มี
ขอ 6 ลักษณะของการทํางานในทีม เปนการประเมินคางานจากระดับและ
บทบาทการมีสวนรวมของตําแหนงตอผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่กําหนด
ขอ 7 การวางแผน เปนการประเมินคางานจากกระบวนการบริหารงาน
โดยมี แ นวทางในการดํา เนิน การอย า งเป น ระบบ มีก ารควบคุ ม ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน
ใหสําเร็จตามแผนงาน/โครงการภายใตระยะเวลาที่กําหนด
1.3 การสื่อสารและปฏิสัมพันธ ประกอบดวยคําถาม จํานวน 2 ขอ ดังนี้
ขอ 8 มนุษยสัมพันธที่จําเปนในงาน เปนการประเมินคางานจากลักษณะของ
ความสัมพันธในการปฏิบัติงานของตําแหนง ซึ่งจะกอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน
ขอ 9 การติดตอสื่อสารที่จําเปนในงาน เปนการประเมินคางานจากลักษณะ
การติดตอสื่อสารที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานของตําแหนง เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน
อันจะนําไปสูการยอมรับ การเห็นพอง การใหความรวมมือ และใหการสนับสนุนตอการปฏิบัติงาน
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2. องคประกอบหลักดานความสามารถในการแกปญหา
2.1 กรอบของอํานาจและอิสระในการคิด ประกอบดวยคําถาม จํานวน 2 ขอ ดังนี้
ขอ 10 กรอบแนวคิ ด สํ า หรั บ การแก ป ญ หา เป น การประเมิ น ค า งานจาก
แนวทาง วิธีการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง ภายใตกรอบ
แนวคิด เปาหมาย และนโยบายของสวนราชการ
ขอ 11 อิสระในการคิด เปนการประเมินคางานจากระดับของการคิดหรือการ
ตัดสินใจที่จะพิจารณาดําเนินการตามกรอบและแนวทางที่มีอยู หรือกําหนดแนวทาง ทิศทางหรือนโยบาย
ในการปฏิบัติงานของสวนราชการ
2.2 ความทาทายในการคิดแกปญหา ประกอบดวยคําถาม จํานวน 2 ขอ ดังนี้
ขอ 12 ความทาทายในงาน เปนการประเมินคางานจากลักษณะงานที่ตองการ
การแกไขหรือการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นในงานของตําแหนงใหลุลวงไปไดดวยรูปแบบและวิธีการตาง ๆ
ขอ 13 การวิเคราะหขอมูล เปนการประเมินคางานจากลักษณะงานที่ตองใช
กระบวนการคิด พิจารณา จําแนก สังเคราะหขอมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายและนโยบายของสวนราชการ
3. องคประกอบหลักดานภาระรับผิดชอบ
3.1 อิสระในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยคําถาม จํานวน 3 ขอ ดังนี้
ขอ 14 อิสระในการทํางาน เปนการประเมินคางานจากระดับของการวินิจฉัย
หรือตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ภายใตเงื่อนไขหรือขอจํากัดเชิงนโยบายของสวนราชการ
ขอ 15 การได รั บ อํ า นาจในการทํ า งาน
เป น การประเมิ น ค า งานจาก
การปฏิบัติงานตามระดับของการควบคุม กํากับ ตรวจสอบและบังคับบัญชา หรือมีอํานาจในการวางแผน
กําหนดกลยุทธในการปฏิบัติงาน
ขอ 16 อํานาจในการตัดสินใจ เปนการประเมินคางานจากระดับของการใช
อํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของสวนราชการ
3.2 ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
ขอ 17 ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน เปนการประเมินคางานจากระดับและ
ขอบเขตผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและสงผลตอการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน กรม
กระทรวงและประเทศ
3.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง
ขอ 18 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง เปนการประเมินคางานจากบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนงตามภารกิจของสวนราชการ
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4. การตรวจสอบผลการประเมินคางาน ประกอบดวยคําถาม จํานวน 2 ขอ ดังนี้
ขอ 19 วัตถุประสงคหลักของงานของตําแหนง เปนการตรวจสอบผลการ
ประเมินคางานโดยพิจารณาจากวัตถุประสงคหลักของงานของตําแหนงที่ประเมิน
ขอ 20 ประเภทและระดับตําแหนง เปนการตรวจสอบผลการประเมินคางาน
โดยพิจารณาจากประเภทและระดับของตําแหนงที่ประเมิน

เกณฑการตัดสิน
1. คาคะแนนในการประเมินคางาน
1.1 ตําแหนงประเภทอํานวยการ
- ระดับสูง

ไดคะแนน

725 - 1,035 คะแนน

1.2 ตําแหนงประเภทวิชาการ
- ระดับเชี่ยวชาญ
- ระดับทรงคุณวุฒิ

ไดคะแนน
ไดคะแนน

631 - 900 คะแนน
901 - 1,240 คะแนน

ไดคะแนน

452 - 900 คะแนน

1.3 ตําแหนงประเภททั่วไป
- ระดับทักษะพิเศษ

2. ผลการประเมินของแตละองคประกอบมีความสอดคลองกัน
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แบบประเมินคางานตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง
ประเภทวิชาการ ระดับเชีย่ วชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
1. ตําแหนงเลขที่.......................................
ชื่อตําแหนง...........................................................ระดับ....................................................................
งาน/ฝาย/กลุม............................................กอง/สํานัก.......................................................................
กรม.............................................................กระทรวง.................................................................
ขอกําหนดเปนตําแหนง...............................................ระดับ....................................................
กอง/สํานัก/สวนกลาง.........................................................กรม..................................................
2. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง (เดิม)
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง (ใหม)
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
4. วิเคราะหเปรียบเทียบหนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุงยากของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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แบบประเมินคางานโดยใชโปรแกรมประเมินคางาน
ใหพิจารณาเลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียวที่มีลักษณะใกลเคียงกับหนาที่ความรับผิดชอบ
หรือลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไปของตําแหนงที่ตองการประเมินพรอมระบุเหตุผล

1. ระดับการศึกษา
โปรดเลือกระดับการศึกษาทีต่ องการสําหรับตําแหนง
ขอคําตอบ

เลือก

1. ระดับต่ํากวาปริญญา
2. ระดับปริญญาหรือเทียบเทาขึ้นไป
3. ระดับต่ํากวาปริญญา หรือระดับปริญญาหรือเทียบเทาขึ้นไป
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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2. ประสบการณที่จําเปนในงาน
โปรดเลือกประสบการณที่จาํ เปนสําหรับการปฏิบัติงานของตําแหนง
ขอคําตอบ

เลือก

1. ไมจําเปนตองมีประสบการณ
2. มีประสบการณต่ํากวา 1 ป
3. มีประสบการณ 1 - 2 ป
4. มีประสบการณ 3 - 5 ป
5. มีประสบการณ 6 - 8 ป
6. มีประสบการณ 9 - 12 ป
7. มีประสบการณ 13 - 15 ป
8. มีประสบการณ 15 ป ขึ้นไป
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

100

3. ความรูที่จําเปนในงาน
โปรดเลือกระดับของความรู หรือทักษะที่จาํ เปนสําหรับการปฏิบัติงานของตําแหนง
ขอคําตอบ

เลือก

1. เปนงานที่ตอ งใชความรูหรือความสามารถเบื้องตนที่เรียนรูไดในระยะเวลาอันสั้น โดยศึกษา
วิธีการ กฎระเบียบ และกระบวนการซึ่งเกี่ยวของกับงานในหนาที่
2. เปนงานที่ตอ งใชความรู ความสามารถหรือทักษะมากกวาที่กําหนดในขอที่ 1 แตไมถึงขอที่ 3
3. เปนงานที่ตอ งใชความรู ความสามารถหรือทักษะเฉพาะทาง ความชํานาญในงานจะ
พัฒนาขึ้นจากประสบการณทํางาน หรือจากหลักสูตรการฝกอบรม
4. เปนงานที่ตอ งใชความรูหรือทักษะมากกวาที่กําหนดในขอที่ 3 แตไมถึงขอที่ 5
5. เปนงานที่ตอ งใชความรู ความสามารถ หรือใชทักษะระดับสูงในงานเชิงเทคนิค หรืองาน
ฝมือเฉพาะทางระดับสูง ความชํานาญในงานจะพัฒนาขึ้นจากการสั่งสมประสบการณและ
การสั่งสมทักษะในเชิงลึก
6. เปนงานที่ตอ งใชความรูในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งเปนงานทีต่ องใชกระบวนการ
แนวคิด ทฤษฎีหรือองคความรูที่เกี่ยวของกับสายอาชีพ
7. เปนงานที่ตอ งใชความรูหรือทักษะมากกวาที่กําหนดในขอที่ 6 แตไมถึงขอที่ 8
8. เปนงานที่ตอ งใชความรูความชํานาญในงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะชั้นสูง รวมทั้ง
เปนงานที่ตองเขาใจแนวคิด ทฤษฎี หรือองคความรู จนสามารถประยุกตใชและถายทอดได
9. เปนงานที่ตอ งใชความรู หรือทักษะมากกวาทีก่ ําหนดในขอที่ 8 แตไมถึงขอที่ 10
10. เปนงานทีต่ องใชความรูค วามเชี่ยวชาญในงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ หรือทักษะ
และความชํานาญเฉพาะตัวสูงมากในตําแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้ง เปนงานที่จะตอง
แกไขปญหาทีย่ ุงยากซับซอนและใหคําปรึกษาได
11. เปนงานทีต่ องใชความรู หรือทักษะมากกวาที่กําหนดในขอที่ 10 แตไมถึงขอที่ 12
12. เปนงานทีต่ องใชความรูค วามเชี่ยวชาญจนสามารถนํามาวางแผนกลยุทธหรือนโยบายของ
สวนราชการได รวมทั้งเปนงานที่ตองเปนผูนําในการพัฒนา หรือการริเริ่มโครงการที่เกิด
ประโยชนสูงสุดตอพันธกิจของสวนราชการ
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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4. ความรู ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค
โปรดเลือกระดับของความรูหรือความสามารถในเชิงเทคนิคสําหรับการปฏิบัติงานของตําแหนง
ขอคําตอบ
1. เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถในการอาน เขียน คํานวณ หรือสามารถปฏิบัติตามคําสั่งได
2. เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถมากกวาที่กําหนดในขอ 1 แตไมถึงขอ 3
3. เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถในลักษณะการใหบริการหรืองานธุรการทั่วไป งานศิลปะหรือ
งานชาง งานนี้เรียนรูไดโดยการฝกอบรมหรือจากการปฏิบัติงานโดยตรง
4. เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถมากกวาที่กําหนดในขอ 3 แตไมถึงขอ 5
5. เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถในงานพาณิชย งานบัญชี งานศิลปะ งานเทคนิค
งานการจัดการทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนงานที่ตองใชความชํานาญในการปฏิบัติงาน
สามารถแกปญหาและใหคําแนะนําในงานได
6. เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถมากกวาที่กําหนดในขอ 5 แตไมถึงขอ 7
7. เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถเชิงลึกในงานพาณิชย งานบัญชี งานศิลปะ งานเทคนิค
งานการจัดการทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนงานที่ตองสั่งสมความรูความสามารถและ
ทักษะจากประสบการณและการปฏิบัติงานเปนเวลานาน
8. เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถในหลักการ และแนวคิดของงานสายอาชีพ และมีการนําหลักการ
และแนวคิดดังกลาวมาใชในการปฏิบัติงาน
9. เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถมากกวาที่กําหนดในขอ 8 แตไมถึงขอ 10
10. เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถเชิงลึกในหลักการและแนวคิดของงานสายอาชีพ รวมทั้งเปน
งานที่สั่งสมและความชํานาญ จนสามารถประยุกตหรืออธิบายเหตุผลได
11. เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถมากกวาที่กําหนดในขอ 10 แตไมถึงขอ 12
12. เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถในเชิงสหวิทยาการ ซึ่งไดมาจากการสั่งสมประสบการณจน
สามารถประยุกตแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวของมาออกแบบ ปรับปรุง หรือพัฒนากระบวนการ
แผนงาน ขั้นตอนการทํางานได
13. เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถมากกวาที่กําหนดในขอ 12 แตไมถึงขอ 14
14. เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถเปนเลิศดานวิชาการเชิงลึกหรือทักษะและความชํานาญเฉพาะตัวสูง
มากในการพัฒนาองคความรู วิธีการหรือเทคนิคในสายอาชีพ และสามารถใหคําปรึกษาดานเทคนิคได
15. เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถมากกวาที่กําหนดในขอ 14 แตไมถึงขอ 16
16. เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถเชิงบริหารเพื่อกําหนดหรือขับเคลื่อนกลยุทธของ
สวนราชการ หรือเปนงานที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในสาขาเฉพาะดานที่มีผลงานใน
ระดับประเทศหรือระหวางประเทศ
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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5. การบริหารจัดการ
โปรดเลือกระดับและขอบเขตของการบริหารจัดการของตําแหนง
ขอคําตอบ
เลือก
1. เปนงานที่ตอ งปฏิบัติตามวัตถุประสงคหรือภารกิจอยางใดอยางหนึง่ ของสวนราชการ
2. เปนงานที่ตอ งปฏิบัติที่มีความหลากหลายในเนื้องาน เพื่อสนับสนุนภารกิจอยางใดอยาง
หนึ่งของสวนราชการ
3. เปนงานที่ตอ งปฏิบัติที่มีความหลากหลายในเนื้องาน เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางของสวนราชการ
4. เปนงานที่ตอ งปฏิบัติดานการวางแผน ติดตาม ประสานความรวมมือ รวมทั้งการให
คําแนะนําผูปฏิบัติงานอื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคหรือภารกิจอยางใดอยางหนึง่ หรือ
หลายอยางในเชิงกลยุทธของสวนราชการ
5. เปนงานที่ตอ งปฏิบัติดานการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการงานวิชาการ ใหคําปรึกษาและ
ประสานงานระหวางสวนราชการในระดับนโยบาย
6. เปนงานที่ตอ งบริหารจัดการงานวิชาการและเปนผูนําในเชิงวิชาการของสวนราชการ
โดยสามารถเปนแหลงอางอิงในระดับประเทศได
7. เปนงานที่ตอ งควบคุมดูแลงานที่ต่ํากวาสวนราชการระดับสํานักหรือกอง 3 ระดับ
8. เปนงานที่ตอ งควบคุมดูแลงานที่ต่ํากวาสวนราชการระดับสํานักหรือกอง 2 ระดับ
9. เปนงานที่ตอ งควบคุมดูแลงานที่ต่ํากวาสวนราชการระดับสํานักหรือกอง 1 ระดับ
10. เปนงานทีต่ องบริหารจัดการสวนราชการระดับสํานักหรือกอง
11. เปนงานทีต่ องบริหารจัดการสวนราชการระดับสํานักหรือกองที่มีภารกิจหลากหลาย หรือ
มีขอบเขตของงานขนาดใหญและมีความซับซอนสูง
12. เปนงานทีต่ องบริหารจัดการสวนราชการระดับสํานัก กองหรือสวนราชการที่เทียบเทา
จํานวนหนึ่ง
13. เปนงานทีต่ องบริหารจัดการสวนราชการระดับกรม
14. เปนงานทีต่ องบริหารจัดการสวนราชการระดับกลุมภารกิจ
15. เปนงานทีต่ องบริหารจัดการกระทรวงหรือสวนราชการที่เทียบเทา
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………
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6. ลักษณะของการทํางานในทีม
โปรดเลือกลักษณะของการทํางานในทีมของตําแหนง
ขอคําตอบ
เลือก
1. เปนงานที่ตอ งปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ โดยผลของงานอาจเปนสวนที่
สนับสนุนการทํางานของทีม
2. เปนงานที่ตอ งมีสวนรวมกับทีมมากกวาที่กําหนดไวในขอ 1 และในบางกรณีอาจตองมี
สวนรวมกับทีมตามลักษณะที่กําหนดในขอ 3 ดวย
3. เปนงานที่ตองประสานงานหรือสื่อสารกับสมาชิกในทีมเพือ่ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ ําหนดไว
4. เปนงานที่ตอ งมีสวนรวมกับทีมมากกวาที่กําหนดไวในขอ 3 และในบางกรณีอาจตองมี
สวนรวมกับทีมตามลักษณะที่กําหนดในขอ 5 ดวย
5. เปนงานที่ตองผนวกงานทัง้ หมดของสมาชิก เพื่อสรุปรวมเปนผลสัมฤทธิข์ องทีมตามทีก่ าํ หนดไว
6. เปนงานที่ตอ งมีสวนรวมกับทีมมากกวาที่กําหนดไวในขอ 5 และในบางกรณีอาจตองมี
สวนรวมกับทีมตามลักษณะที่กําหนดในขอ 7 ดวย
7. เปนงานที่ตอ งควบคุม แกไขปญหาและใหคําแนะนําในทีม รวมทั้งตองประสานกับทีมอื่น
เพื่อผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
8. เปนงานที่ตอ งมีสวนรวมกับทีมมากกวาที่กําหนดไวในขอ 7 และในบางกรณีอาจตองมี
สวนรวมกับทีมตามลักษณะที่กําหนดในขอ 9 ดวย
9. เปนงานที่ตอ งกํากับ ตรวจสอบและประสานงานกับสมาชิกอื่นๆ ในงานที่เกีย่ วของสัมพันธ
กัน เพื่อผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
10. เปนงานทีต่ องมีสวนรวมกับทีมมากกวาที่กําหนดไวในขอ 9 และในบางกรณีอาจตองมี
สวนรวมกับทีมตามลักษณะที่กําหนดในขอ 11 ดวย
11. เปนงานทีต่ องอํานวยการ ควบคุมดูแล ตรวจสอบและประสานงานกับสมาชิกอื่น ๆ ทั้งใน
งานที่เกีย่ วของสัมพันธกันหรืออาจจะแตกตางกันในเชิงเนื้อหา เพื่อผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนดไว
12. เปนงานทีต่ องมีสวนรวมกับทีมมากกวาที่กําหนดไวในขอ 11 และในบางกรณีอาจตองมี
สวนรวมกับทีมตามลักษณะที่กําหนดในขอ 13 ดวย
13. เปนงานทีต่ องบริหารและบูรณาการงานของหลาย ๆ สวนราชการทีม่ ีเนื้อหาแตกตางกัน
เพื่อผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………
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7. การวางแผน
โปรดเลือกลักษณะการวางแผนของตําแหนง
ขอคําตอบ
เลือก
1. เปนงานที่ตอ งสามารถเรียงลําดับความสําคัญของกิจกรรมหรืองานที่ตองทํากอน/หลังได
2. เปนงานที่ตอ งดําเนินการมากกวาที่กําหนดไวในขอ 1 และในบางกรณีอาจตองดําเนินการ
ตามที่กําหนดในขอ 3
3. เปนงานที่ตอ งกําหนดวัตถุประสงคในการทํางาน วางแผนตารางเวลาและความรับผิดชอบ
ในงานของตนได
4. เปนงานที่ตอ งดําเนินการมากกวาที่กําหนดไวในขอ 3 และในบางกรณีอาจตองดําเนินการ
ตามที่กําหนดในขอ 5
5. เปนงานที่ตอ งวางแผน กําหนดวัตถุประสงค กรอบเวลา และทรัพยากรที่ตองการใน
กิจกรรม โครงการหรือแผนงานระยะสั้น บางอยางของสวนราชการระดับสํานักหรือกองได
6. เปนงานที่ตอ งดําเนินการมากกวาที่กําหนดไวในขอ 5 และในบางกรณีอาจตองดําเนินการ
ตามที่กําหนดในขอ 7
7. เปนงานที่ตอ งบูรณาการแผนงานตาง ๆ ของสวนราชการระดับสํานักหรือกอง รวมทั้ง
กําหนดวิธีการบริหารโครงการ ทรัพยากร เวลา และขั้นตอนสําคัญ เพื่อผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนดไว
8. เปนงานที่ตอ งดําเนินการมากกวาที่กําหนดไวในขอ 7 และในบางกรณีอาจตองดําเนินการ
ตามที่กําหนดในขอ 9
9. เปนงานที่ตอ งวางแผนกลยุทธในการบริหารสวนราชการระดับกรม ทั้งในดาน
การดําเนินการและการบริหารทรัพยากรที่ตอ งการ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคของสวนราชการระดับกรมในระยะสั้นและในระยะยาว
10. เปนงานทีต่ องดําเนินการมากกวาทีก่ ําหนดไวในขอ 9 และในบางกรณีอาจตองดําเนินการ
ตามที่กําหนดในขอ 11
11. เปนงานทีต่ องกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธและนโยบายในระยะยาวของสวนราชการระดับ
กระทรวง โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองทั้งในและตางประเทศ
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………
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8. มนุษยสัมพันธที่จาํ เปนในงาน
โปรดเลือกระดับของมนุษยสัมพันธที่จําเปนในการปฏิบัติงานของตําแหนง
ขอคําตอบ
เลือก
1. เปนงานที่ตอ งติดตอสัมพันธกับทีม เพื่อความราบรื่นของการปฏิบัติงาน
2. เปนงานที่ตอ งติดตอกับทีม บุคคลภายนอก หรือผูรับบริการ เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน
3. เปนงานที่ตอ งติดตอสัมพันธกับทีม บุคคลภายนอก หรือผูรับบริการ โดย
การนําเสนอความคิดหรือการเปนผูฟงที่ดี เพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
4. เปนงานที่ตอ งพัฒนาความสัมพันธ ดวยการนําเสนอและโนมนาว รวมทั้งเปนผูฟง ที่ดี เพื่อ
สรางความเขาใจรวมกันและคลี่คลายปญหาในประเด็นตางๆ ไดอยางถูกตองสมบูรณ
5. เปนงานที่ตอ งพัฒนาความสัมพันธ เพื่อใหสามารถคลี่คลายสถานการณที่เปราะบางซึ่งอาจ
นําไปสูความขัดแยง รวมทั้ง เปนงานที่ตองสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลได
6. เปนงานที่ตอ งใชความสามารถสรางความสัมพันธในระดับที่จูงใจและสรางการยอมรับได
รวมทั้งเปนงานที่ตองทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง และยุติความขัดแยงโดยทําใหเกิดความ
พึงพอใจรวมกันได
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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9. การติดตอสื่อสารที่จําเปนในงาน
โปรดเลือกลักษณะของการติดตอสื่อสารที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของตําแหนง
ขอคําตอบ
เลือก
1. เปนงานที่ตอ งติดตอสื่อสาร ใหขอมูล หรือตอบขอซักถาม
2. เปนงานที่ตอ งติดตอสื่อสารในลักษณะที่มากกวาที่กําหนดไวในขอ 1 และในบางกรณีอาจ
ตองดําเนินการตามที่กําหนดในขอ 3 ดวย
3. เปนงานที่ตอ งสามารถใหความชวยเหลือหรืออธิบายการดําเนินการในทางปฏิบัตไิ ด
4. เปนงานที่ตอ งติดตอสื่อสารในลักษณะที่มากกวาที่กําหนดไวในขอ 3 และในบางกรณีอาจ
ตองดําเนินการตามที่กําหนดในขอ 5
5. เปนงานที่ตอ งสามารถใหคําแนะนํา หรือคําปรึกษาแกบุคคลอื่น รวมทั้งสามารถสอนงานแก
ทีมได
6. เปนงานที่ตอ งติดตอสื่อสารในลักษณะที่มากกวาที่กําหนดไวในขอ 5 และในบางกรณีอาจ
ตองดําเนินการตามที่กําหนดในขอ 7
7. เปนงานที่ตอ งสามารถติดตอสื่อสารในระดับที่โนมนาวและสงผลตอการตัดสินใจของ
สวนราชการระดับสํานักหรือกองได
8. เปนงานที่ตอ งติดตอสื่อสารในลักษณะที่มากกวาที่กําหนดไวในขอ 7 และในบางกรณีอาจ
ตองดําเนินการตามที่กําหนดในขอ 9
9. เปนงานที่ตอ งสามารถติดตอสื่อสารในระดับที่โนมนาวและสงผลตอการตัดสินใจในระดับ
กลยุทธและนโยบายที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ของสวนราชการได
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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10. กรอบแนวคิดสําหรับการแกปญหา
โปรดเลือกกรอบแนวคิดสําหรับการแกปญ
 หาในการปฏิบัติงานของตําแหนง
ขอคําตอบ
เลือก
1. เปนงานที่ตอ งแกปญหาภายใตมาตรฐาน กระบวนการ วิธีการ ตัวอยางที่กําหนดไว หรือ
ภายใตคําแนะนําของผูบังคับบัญชา
2. เปนงานที่ตอ งแกปญหาภายใตกรอบแนวคิดมากกวาทีก่ ําหนดไวในขอ 1 และในบางกรณี
อาจตองแกปญ
 หาตามกรอบแนวคิดในขอ 3 ดวย
3. เปนงานที่ตอ งแกปญหาภายใตมาตรฐานและกระบวนการที่มีอยูห ลากหลาย โดยสามารถ
เขาใจและจัดลําดับความสําคัญในการแกปญ
 หาตามสถานการณเพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่
กําหนด
4. เปนงานที่ตอ งแกปญหาภายใตกรอบแนวคิดมากกวาทีก่ ําหนดไวในขอ 3 และในบางกรณี
อาจตองแกปญ
 หาตามกรอบแนวคิดในขอ 5
5. เปนงานที่ตอ งแกปญหาในภาพรวม โดยมีอิสระที่จะกําหนดทางเลือก วิธีการหรือแนวทาง
ภายใตกรอบแนวคิดของสวนราชการ
6. เปนงานที่ตอ งแกปญหาภายใตกรอบแนวคิดมากกวาทีก่ ําหนดไวในขอ 5 และในบางกรณี
อาจตองแกปญ
 หาตามกรอบแนวคิดในขอ 7
7. เปนงานที่ตอ งแกปญหาภายใตนโยบาย และเปาหมายระยะสั้นของสวนราชการ ซึ่งเปนงาน
ที่มีอิสระในการคิดแนวทาง แผนงาน กระบวนการ หรือขั้นตอนใหมๆ เพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว
8. เปนงานที่ตอ งแกปญหาภายใตกรอบแนวคิดมากกวาทีก่ ําหนดไวในขอ 7 และในบางกรณี
อาจตองแกปญ
 หาตามกรอบแนวคิดในขอ 9
9. เปนงานที่ตอ งแกปญหาภายใตนโยบาย พันธกิจ และเปาหมายระยะยาวของ
สวนราชการ ซึ่งเปนงานที่มอี ิสระในการกําหนดกลยุทธ แผนงาน หรือโครงการเพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
10. เปนงานทีต่ องแกปญหาภายใตกรอบแนวคิดมากกวาที่กําหนดไวในขอ 9 และในบางกรณี
อาจตองแกปญ
 หาตามกรอบแนวคิดในขอ 11
11. เปนงานทีต่ องแกปญหาภายใตทิศทางและพันธกิจของสวนราชการ ซึ่งเปนงานที่มีอิสระ
ในการบูรณาการและกําหนดนโยบายหรือเปาหมายตางๆ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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11. อิสระในการคิด
โปรดเลือกระดับความสามารถในการคิดทีจ่ ําเปนในการปฏิบัติงานของตําแหนง
ขอคําตอบ
เลือก
1. เปนงานที่ตอ งคิดและดําเนินการภายใตหลักเกณฑและวิธีการทีก่ ําหนดไวเปนพืน้ ฐานใน
การปฏิบัติงาน
2. เปนงานที่มอี ิสระในการคิดมากกวาขอ 1 และในบางกรณีก็จะมีลักษณะตามขอ 3
3. เปนงานที่ตอ งคิดหรืออาจตองพิจารณาเลือกดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดไวเปน
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
4. เปนงานที่มอี ิสระในการคิดมากกวาขอ 3 และในบางกรณีก็จะมีลักษณะตามขอ 5
5. เปนงานที่ตอ งคิดหรืออาจตองพิจารณาเลือกดําเนินการตามกฎ หรือระเบียบตางๆ ที่
เกี่ยวของ รวมทั้งเปนงานที่สามารถตัดสินใจกําหนดลําดับและระยะเวลา เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่
กําหนดไวได
6. เปนงานที่มอี ิสระในการคิดมากกวาขอ 5 และในบางกรณีก็จะมีลักษณะตามขอ 7
7. เปนงานที่ตอ งคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการใชระบบ แนวคิด เทคนิค หรือวิชาการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไวได
8. เปนงานที่มอี ิสระในการคิดมากกวาขอ 7 และในบางกรณีก็จะมีลักษณะตามขอ 9
9. เปนงานที่ตอ งคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการกําหนดแนวทางหรือเปาหมายของ
สวนราชการ รวมทั้งงานอื่นที่อาจตองคิดคนองคความรู ระบบ แนวคิด หรือกระบวนการ
ใหมๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไวได
10. เปนงานทีม่ ีอิสระในการคิดมากกวาขอ 9 แตในบางกรณีก็จะมีลักษณะตามขอ 11
11. เปนงานทีต่ องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการปรับนโยบายหรือกลยุทธของ
สวนราชการ เพื่อเปนแนวทางใหสวนราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไวได
12. เปนงานทีม่ ีอิสระในการคิดมากกวาขอ 11 แตในบางกรณีกจ็ ะมีลักษณะตามขอ 13
13. เปนงานทีต่ องคิดหรือตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ หรือภารกิจใหมๆ ของ
สวนราชการระดับกระทรวงภายใตกรอบนโยบายของรัฐบาล
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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12. ความทาทายในงาน
โปรดเลือกระดับของความทาทายในงานของตําแหนง
ขอคําตอบ
เลือก
1. เปนงานที่ตอ งจัดการกับสถานการณปกติตามที่ไดรับมอบหมาย
2. เปนงานที่ตอ งจัดการกับสถานการณที่ยุงยากมากกวาทีก่ ําหนดในขอ 1 แตนอยกวาขอ 3
3. เปนงานที่ตอ งจัดการกับสถานการณที่มรี ูปแบบแนนอนหรือมีลักษณะคลายคลึงกับ
สถานการณในอดีต
4. เปนงานที่ตอ งจัดการกับสถานการณที่ยุงยากมากกวาทีก่ ําหนดในขอ 3 แตนอยกวาขอ 5
5. เปนงานที่ตอ งจัดการกับสถานการณที่อาจตองคิดหาเหตุผล เพื่อทบทวน หรือแกปญ
 หาหรือ
แนวทางที่เคยปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
6. เปนงานที่ตอ งจัดการกับสถานการณที่ยุงยากมากกวาทีก่ ําหนดในขอ 5 แตนอยกวาขอ 7
7. เปนงานที่ตอ งจัดการกับสถานการณที่ตอ งมีการประเมินและตีความโดยใชวิจารณญาณ เพื่อ
ตัดสินใจหาทางแกปญหาทีอ่ าจมีความเสีย่ งและไมมีคําตอบเพียงคําตอบเดียว
8. เปนงานที่ตอ งจัดการกับสถานการณที่ยุงยากมากกวาทีก่ ําหนดในขอ 7 แตนอยกวาขอ 9
9. เปนงานที่ตอ งจัดการกับสถานการณพิเศษที่อาจไมเคยเกิดขึ้นมากอน ซึ่งตองใชความคิด
สรางสรรค หรือความคิดนอกกรอบ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับประเทศได
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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13. การวิเคราะหขอมูล
โปรดเลือกระดับความรูความสามารถของตําแหนงในการวิเคราะหขอมูล
ขอคําตอบ
เลือก
1. เปนงานที่ตอ งใชความรูความสามารถในการรวบรวมหรือแยกแยะขอมูลในระดับพื้นฐาน
2. เปนงานที่ตอ งใชความรูความสามารถในการรวบรวม แยกแยะ จัดเก็บหรือจัดทําขอมูลเพื่อ
ประกอบการดําเนินงานอืน่ ๆ ตอไป
3. เปนงานที่ตอ งใชความรูความสามารถมากกวาทีก่ ําหนดไวในขอ 2 และในบางกรณีตองมี
ความรูความสามารถในการวิเคราะหตามขอ 4
4. เปนงานที่ตอ งใชความรูความสามารถในการวิเคราะหขอมูลที่มาจากหลายแหลง เพื่อจัดทํา
รายงานหรือตอบขอซักถามที่ไมยุงยากซับซอนได
5. เปนงานที่ตอ งใชความรูความสามารถในการวิเคราะหมากกวาที่กําหนดไวในขอ 4 และ
ในบางกรณีตอ งมีความรูความสามารถในการวิเคราะหตามขอ 6
6. เปนงานที่ตอ งใชความรูความสามารถในการวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณหรือเชิง
คุณภาพ สําหรับจัดทําขอเสนอหรือรายงานรูปแบบตาง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
สวนราชการระดับสํานักหรือกอง
7. เปนงานที่ตอ งใชความรูความสามารถในการวิเคราะหมากกวาที่กําหนดไวในขอ 6 และ
ในบางกรณีตอ งมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหตามขอ 8
8. เปนงานที่ตอ งใชความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล เพื่อกําหนด
หลักการหรือแนวทาง ออกแบบกระบวนการหรือระบบที่สําคัญ หรือสรางแบบจําลอง
เพื่อสนับสนุนภารกิจของสวนราชการ
9. เปนงานที่ตอ งใชความรูความสามารถวิเคราะหและสังเคราะหมากกวาที่กําหนดไวในขอ 8
และในบางกรณีตองมีความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหตามขอ 10
10. เปนงานทีต่ องใชความรูค วามสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล เพื่อใหบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของสวนราชการ
11. เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถวิเคราะหและสังเคราะหมากกวาที่กําหนดไวใน
ขอ 10 และในบางกรณีตองมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหตามขอ 12
12. เปนงานทีต่ องใชความรูค วามสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลสําหรับการ
ประเมินสถานการณ เพื่อกําหนดทิศทางในเชิงกลยุทธและนโยบายของสวนราชการ
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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14. อิสระในการทํางาน
โปรดเลือกระดับของอิสระในการทํางานของตําแหนง
ขอคําตอบ
1. เปนงานที่มอี ิสระในการปฏิบัติงานภายใตการควบคุม แนะนํา และตรวจสอบอยางใกลชิด
2. เปนงานที่มอี ิสระในปฏิบัติงานภายใตการแนะนํา กํากับและตรวจสอบของผูบังคับบัญชา
โดยสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวอยางกวาง ๆ
3. เปนงานที่มอี ิสระในการปฏิบัติงานภายใตการกํากับและตรวจสอบ โดยสามารถคิดและ
นําเสนอไดตามสมควร
4. เปนงานที่มอี ิสระในการปฏิบัติงานภายใตนโยบายของสวนราชการระดับสํานักหรือกอง
โดยอาจตองรายงานผลสัมฤทธิ์หรือขอคําปรึกษาตามสมควร
5. เปนงานที่มอี ิสระในการควบคุมดูแลงานใหไดผลสัมฤทธิ์ของสวนราชการระดับสํานักหรือกอง

เลือก

6. เปนงานที่มอี ิสระในการปฏิบัติงานหรือใหคําปรึกษาภายใตนโยบายของสวนราชการระดับ
กรม โดยอาจตองรายงานผลสัมฤทธิ์ และขอคําปรึกษาตามสมควร
7. เปนงานที่มอี ิสระในการบริหารงานใหไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของสวนราชการระดับกรม
8. เปนงานที่มอี ิสระในการบริหารงานใหไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของสวนราชการ
ระดับกลุมภารกิจ
9. เปนงานที่มอี ิสระในการบริหารงานใหไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของสวนราชการ
ระดับกระทรวง
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

112

15. การไดรับอํานาจในการทํางาน
โปรดเลือกระดับของการไดรับอํานาจในการทํางานของตําแหนง
ขอคําตอบ
เลือก
1. เปนงานที่ตอ งปฏิบัติภายใตคําสั่ง มีการตรวจสอบอยางใกลชิด วิธีปฏิบัติงานไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงกอนไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
2. เปนงานที่ตอ งปฏิบัติตามขอ 1 และในบางกรณีตองปฏิบัติตามขอ 3 บาง
3. เปนงานที่ตอ งปฏิบัติตามขั้นตอนประจํา ภายใตการควบคุมดูแลของผูบังคับบัญชา สามารถ
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานไดแตตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา
4. เปนงานที่ตอ งปฏิบัติตามขอ 3 และในบางกรณีตองปฏิบัติตามขอ 5
5. เปนงานที่ตอ งปฏิบัติตามวิธีการที่เปนมาตรฐาน โดยผูบังคับบัญชาตรวจสอบความกาวหนา
และผลสัมฤทธิ์ของงานตามระยะเวลาหรือตามวิธีการที่กาํ หนด
6. เปนงานที่ตอ งปฏิบัติตามขอ 5 และในบางกรณีตองปฏิบัติตามขอ 7
7. เปนงานที่ตอ งปฏิบัติภายใตวิธีการที่หลากหลาย โดยผูบังคับบัญชาตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดไว
8. เปนงานที่ตอ งปฏิบัติตามขอ 7 และในบางกรณีตองปฏิบัติตามขอ 9
9. เปนงานที่ตอ งปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายที่ชัดเจน โดยสามารถใชดลุ ยพินิจดําเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่กําหนดไวอยางกวาง ๆ รวมทั้งสามารถพัฒนากระบวนการ วิธีการหรือ
ระบบใหม ๆ เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
10. เปนงานทีต่ องปฏิบัติตามขอ 9 และในบางกรณีตองปฏิบัติตามขอ 11
11. เปนงานทีต่ องปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในระดับนโยบายตามทีก่ ําหนด หรือตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยสามารถวางแผนและกําหนดกลยุทธในการปฏิบัติไดอยางไมมี
ขอจํากัด
12. เปนงานทีต่ องปฏิบัติตามขอ 11 และในบางกรณีตองปฏิบัติตามขอ 13
13. เปนงานทีต่ องปฏิบัติตามนโยบายฝายบริหาร โดยมีอํานาจสมบูรณในการตัดสินใจ
วางแผน กําหนดนโยบายและกลยุทธ
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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16. อํานาจในการตัดสินใจ
โปรดเลือกระดับของการใชอํานาจในการตัดสินใจของตําแหนง
ขอคําตอบ
เลือก
1. เปนงานที่มอี ํานาจตัดสินใจนอย การทํางานอยูภายใตคําสั่ง การควบคุม กํากับ ตรวจสอบ
และดูแลอยางใกลชิด
2. เปนงานที่มอี ํานาจตัดสินใจบางสวน ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ดูแล หรือภายใต
หลักเกณฑที่กาํ หนดไว
3. เปนงานที่มอี ํานาจตัดสินใจบางสวน ภายใตแนวทางทีก่ ําหนด โดยผานการกลั่นกรองจาก
ผูบังคับบัญชาในบางเรื่อง
4. เปนงานที่มอี ํานาจตัดสินใจและแกปญหาในงานประจํา โดยสามารถตัดสินใจวางแผนและ
กําหนดแนวทางในการทํางานได
5. เปนงานที่มอี ํานาจตัดสินใจในงานสําคัญของหนวยงานหรืองานโครงการสําคัญ
6. เปนงานที่มอี ํานาจตัดสินใจดําเนินการและบูรณาการกลยุทธบางสวนของสวนราชการ
ระดับกรม
7. เปนงานที่มีอํานาจตัดสินใจดําเนินการและบูรณาการกลยุทธทั้งหมดของสวนราชการระดับกรม
หรือบางสวนหรือทั้งหมดของสวนราชการระดับกลุมภารกิจ
8. เปนงานที่มอี ํานาจตัดสินใจดําเนินการและบูรณาการกลยุทธทั้งหมดของสวนราชการระดับ
กระทรวง
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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17. ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
โปรดเลือกระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตําแหนง
ขอคําตอบ
เลือก
1. เปนงานที่สง ผลกระทบเพียงเล็กนอยตอวัตถุประสงค หรือภารกิจหลักของสวนราชการ
ระดับกรม
2. เปนงานที่สง ผลกระทบมากกวาขอ 1 แตนอยกวาขอ 3
3. เปนงานที่สง ผลกระทบตอองคประกอบสวนหนึ่งของวัตถุประสงค หรือภารกิจหลักของ
สวนราชการระดับกรม
4. เปนงานที่สง ผลกระทบมากกวาขอ 3 แตนอยกวาขอ 5
5. เปนงานที่สง ผลกระทบตอองคประกอบหลายสวนของวัตถุประสงค หรือภารกิจหลักของ
สวนราชการระดับกรม
6. เปนงานที่สง ผลกระทบมากกวาขอ 5 แตนอยกวาขอ 7
7. เปนงานที่สง ผลกระทบตอการดําเนินงาน แผนปฏิบัตงิ านหรือการวางแผนกลยุทธโดยรวม
ของสวนราชการระดับกรม
8. เปนงานที่สง ผลกระทบมากกวาขอ 7 แตนอยกวาขอ 9
9. เปนงานที่สง ผลกระทบตอการดําเนินงาน แผนปฏิบัตงิ านหรือการวางแผนกลยุทธโดยรวม
ของสวนราชการระดับกระทรวง
10. เปนงานทีส่ งผลกระทบมากกวาขอ 9 แตนอยกวาขอ 11
11. เปนงานทีส่ งผลกระทบตอการดําเนินงานโดยรวมทัง้ หมดของภาครัฐ และยังสงผลตอ
การกําหนดแผนกลยุทธและแผนงานของประเทศ
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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18. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง
โปรดเลือกลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง
ขอคําตอบ
1. เปนงานสนับสนุน สงเสริม หรืออํานวยความสะดวกใหแกงานอื่น ๆ ในสวนราชการ

เลือก

2. เปนงานประชาสัมพันธ เผยแพร หรือใหความรู/คําแนะนําทางเทคนิคหรือเชิงวิชาการ
ใหแกผูอื่นทั้งภายใน หรือภายนอกสวนราชการ
3. เปนงานจัดทํานโยบาย แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน กฎเกณฑ หลักปฏิบัติ หรือจัดทํา
รางงบประมาณ
4. เปนงานใหคําปรึกษาโดยใชความเชีย่ วชาญเปนพิเศษในสายอาชีพ ซึ่งจะสงผลตอ
การกําหนดกลยุทธของสวนราชการ
5. เปนงานศึกษา คนควาวิจยั หรือจัดทําผลงานทางวิชาการ ตํารา หลักสูตร สิ่งประดิษฐ หรือ
ขอสรุปเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
6. เปนงานที่ใหบริการแกประชาชน
7. เปนงานอนุรักษ สงวน สงเสริม ดูแล ซอมแซม หรือทํานุบํารุงรักษางานทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา โบราณสถาน สถานที่ทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
8. เปนงานบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย หรือเปนงานเกี่ยวกับการทะเบียน ออกใบอนุญาต
หรือสัมปทาน
9. เปนงานสํารวจ ออกแบบ กอสราง หรือสรางสรรคในทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม
เกษตรกรรม หรือศิลปกรรม
10. เปนงานทางดานขอมูล ขาวสาร หรือขาวกรอง
11. เปนงานบริหารความสัมพันธระหวางประเทศ
12. เปนงานควบคุมดูแลสวนราชการระดับสํานักหรือกอง
13. เปนงานควบคุมดูแลและประสานงานภายในจังหวัด
14. เปนงานบริหารสวนราชการระดับกรมหรือกระทรวง
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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19. วัตถุประสงคหลักของงานของตําแหนง
โปรดเลือกวัตถุประสงคหลักของงานของตําแหนง
ขอคําตอบ
เลือก
1. วัตถุประสงคหลักของงาน คือ การวิจยั เพื่อสรางสรรคเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือองคความรูใหมๆ
2. วัตถุประสงคหลักของงาน คือ การรวบรวมหรือการวิเคราะหขอมูลหรือประเด็นตางๆ
เพื่อใชประโยชนในการกําหนดแนวทาง กระบวนการ หรือนโยบาย รวมทั้งพยากรณ
แนวโนม เพื่อประกอบการตัดสินใจตอไป
3. วัตถุประสงคหลักของงาน คือ การสนับสนุน ประสาน ใหคําปรึกษาแนะนําแกบคุ คลหรือ
หนวยงานอืน่ ตามกรอบความรูหรือแนวทางที่กําหนดไว
4. วัตถุประสงคหลักของงาน คือ การพัฒนาและกําหนดหลักเกณฑ ระบบ ตนแบบ คูม ือ
แนวทาง หรือนโยบายตาง ๆ เพื่อใหสามารถนําไปใชไดตามภารกิจของแตละหนวยงาน
5. วัตถุประสงคหลักของงาน คือ การจัดเตรียม หรือการบริการใหแกบุคคลและหนวยงานอื่น
6. วัตถุประสงคหลักของงาน คือ การบริหารจัดการเพื่อใหไดมาซึ่งผลสัมฤทธิ์ การตัดสินใจ
มีความสําคัญมากกวากระบวนการทีก่ ําหนดไว
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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20. ประเภทและระดับตําแหนง
โปรดเลือกประเภทและระดับตําแหนงทีต่ อ งการกําหนดตําแหนง
ขอคําตอบ

เลือก

1. ประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบตั ิงาน
2. ประเภททัว่ ไป ระดับชํานาญงาน
3. ประเภททัว่ ไป ระดับอาวุโส
4. ประเภททัว่ ไป ระดับทักษะพิเศษ
5. ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
6. ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
7. ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
8. ประเภทวิชาการ ระดับเชีย่ วชาญ
9. ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
10. ประเภทอํานวยการ ระดับตน
11. ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
12. ประเภทบริหาร ระดับตน
13. ประเภทบริหาร ระดับสูง
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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แบบบันทึกคําตอบสําหรับโปรแกรมประเมินคางาน
ตําแหนงเลขที่ ______________________________________________________________________
ชื่อตําแหนง ___________________________________ ระดับ_________________________________
งาน/ฝาย/กลุม______________________________________ กอง/สํานัก __________________________
กรม _____________________________________________ กระทรวง ___________________________
ขอกําหนดเปนตําแหนง _________________________ ระดับ ___________________________________
คําถาม
คําถามขอที่ 1 : ระดับการศึกษา
คําถามขอที่ 2 : ประสบการณในงานที่เกีย่ วของ
คําถามขอที่ 3 : ความรูที่จําเปนในงาน
คําถามขอที่ 4 : ความรู ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค
คําถามขอที่ 5 : การบริหารจัดการ
คําถามขอที่ 6 : ลักษณะของการทํางานในทีม
คําถามขอที่ 7 : การวางแผน
คําถามขอที่ 8 : มนุษยสัมพันธที่จําเปนในงาน
คําถามขอที่ 9 : การติดตอสื่อสารที่จําเปนในงาน
คําถามขอที่ 10 : กรอบแนวคิดสําหรับการแกปญหา
คําถามขอที่ 11 : อิสระในการคิด
คําถามขอที่ 12 : ความทาทายในงาน
คําถามขอที่ 13 : การวิเคราะหขอมูล
คําถามขอที่ 14 : อิสระในการทํางาน
คําถามขอที่ 15 : การไดรับอํานาจในการทํางาน
คําถามขอที่ 16 : อํานาจในการตัดสินใจ
คําถามขอที่ 17 : ผลกระทบจากการปฏิบัตงิ าน
คําถามขอที่ 18 : ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง
คําถามขอที่ 19 : วัตถุประสงคหลักของงานของตําแหนง
คําถามขอที่ 20 : ประเภทและระดับตําแหนง

คําตอบ
(ใสเฉพาะตัวเลขขอคําตอบ)
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ตารางแสดงผลการประเมินคางาน
ตารางแสดงผลการประเมินคางาน
ตําแหนงเลขที่
ชื่อตําแหนงในสายงาน
ชื่อตําแหนงในการ
บริหารงาน
ความรูที่จําเปนในงาน
ความรูและความ
ชํานาญ
การบริหารจัดการ

ความสามารถในการแกปญหา
กรอบของอํานาจและ
อิสระในการคิด
ความทาทายในการคิด
แกปญหา

ภาระรับผิดชอบ
อิสระในการปฏิบัติงาน
ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน

การสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธ

รอยละของความรู (%)

ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติของ
ตําแหนง

คะแนน

คะแนน

คะแนน

ผานหรือ ความสอดคลองของ
ไมผาน องคประกอบ

ผานหรือ ความสอดคลองของ
ไมผาน องคประกอบ

ความสอดคลองของ
องคประกอบ

คะแนนรวม
การตรวจสอบวัตถุประสงคหลักของงานของตําแหนง

(ผานหรือไมผา น)

สรุปผลการประเมิน

(ผานหรือไมผา น)

ผานหรือ
ไมผาน
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ความเห็นของสวนราชการ
ไดตรวจสอบรายละเอียดแลว ขอรับรองวาขอมูลขางตนของตําแหนงเลขที่............. ถูกตองและ
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงและหลักเกณฑการประเมินคางาน

(ลงชื่อ) ..................................................
(.................................................)
หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่
( ) เห็นดวย
เหตุผล…………………………………………………………………………...
( ) ไมเห็นดวย
เหตุผล………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) ..................................................
(................................................)
ผูอํานวยการกอง/สํานักหรือเทียบเทา ซึ่งรับผิดชอบงานการเจาหนาที่
( ) เห็นควรนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
เหตุผล…………………………………………………………………………...
( ) ไมเห็นควรนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
เหตุผล…………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ) ..................................................
(................................................)
หัวหนาสวนราชการระดับกรม
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การพิจารณาของคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง
คณะกรรมการการกํา หนดตํ า แหนงระดับสูง ของกระทรวง.......................... ในการประชุ ม
ครั้งที่……/………วันที่………………………. ไดพิจารณาตามหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงและหลักเกณฑ
การประเมินคางาน แลวมีมติ ดังนี้
()

เห็นควรอนุมัติ
เหตุผล……………………………………………………………………………………

()

ไมเห็นควรอนุมัติ
เหตุผล……………………………………………………………………………………

()

อื่นๆ……………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) ..................................................
(................................................)
เลขานุการคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูง
ของกระทรวง………………..………..
ขอรับรองวามติ คณะกรรมการฯ ดังกลาวถูกตองตรงตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด

(ลงชื่อ) ..................................................
(.................................................)
ประธานคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูง
ของกระทรวง……………………..
หรือผูที่ประธาน ฯ มอบหมาย
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การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง
อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในการประชุมครั้งที่……/………วันที่……………………….
ไดพิจารณาตามหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงและหลักเกณฑการประเมินคางาน แลวมีมติ ดังนี้
()

อนุมัติ
เหตุผล……………………………………………………………………………………

()

ไมอนุมัติ
เหตุผล……………………………………………………………………………………

()

อื่นๆ……………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) ..................................................
(................................................)
เลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง………….
ขอรับรองวามติ อ.ก.พ.ฯ ดังกลาวถูกตองตรงตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด

(ลงชื่อ) ..................................................
(.................................................)
ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง……..….
หรือผูที่ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมาย

ตารางแสดงคาตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนงขาราชการพลเรือนตามประเภทและระดับตําแหนง
ประเภท

ระดับ

เอกสารแนบ 6

ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
ทั่วไป อาวุโส
อาวุโส*
ทักษะพิเศษ
ปฏิบัติการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ**
ชํานาญการพิเศษ
วิชาการ
ชํานาญการพิเศษ**
เชี่ยวชาญ
ทรงคุณวุฒิ
ทรงคุณวุฒิ*
ตน
อํานวยการ
สูง
ตน
บริหาร สูง
สูง
หมายเหตุ :
* กรณีเปนตําแหนงในสายงานที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหไดรับเงินเดือนขั้นสูงของระดับตําแหนง
** กรณีเปนตําแหนงในสายงานที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง
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คากึ่งกลาง เงินประจํา คาตอบแทน/ คารักษา รถประจํา เงินสมทบ/ บําเหน็จ สวัสดิการ
รวม
เงินเดือน
ตําแหนง คาครองชีพ พยาบาล ตําแหนง ชดเชย กบข. บํานาญ
อืน่ ๆ
(ปดเศษ)
11,410
290
1,036
571
1,141
571 15,020
21,865
1,036
1,093
2,187
1,093 27,280
25,715
1,036
1,286
2,572
1,286 31,900
31,430
1,036
1,572
3,143
1,572 38,760
53,995
9,900
9,900
1,036
2,700
5,400
2,700 85,640
15,080
1,036
754
1,508
754 19,140
25,175
1,036
1,259
2,518
1,259 31,250
25,175
3,500
1,036
1,259
2,518
1,259 34,750
35,815
3,500
1,036
1,791
3,582
1,791 47,520
35,815
5,600
5,600
1,036
1,791
3,582
1,791 55,220
44,835
9,900
9,900
1,036
2,242
4,484
2,242 74,640
53,030
15,600
15,600
1,036
2,652
5,303
2,652 95,880
54,100
15,600
15,600
1,036
2,705
5,410
2,705 97,160
37,970
5,600
5,600
1,036
1,899
3,797
1,899 57,810
45,525
10,000
10,000
1,036
2,276
4,553
2,276 75,670
56,520
10,000
10,000
1,036
25,400
2,826
5,652
2,826 114,260
60,085
14,500
14,500
1,036
31,800
3,004
6,009
3,004 133,940
60,085
21,000
21,000
1,036
41,000
3,004
6,009
3,004 156,140
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เอกสารแนบ 7

ขั้นตอนการดําเนินการกําหนดตําแหนง
การดําเนินการของกรม
1. ศึกษา วิเคราะห บทบาท ภารกิจ หนาที่และความรับผิดชอบ การจัดโครงสราง และการแบงงาน
ภายในของสว นราชการ เหตุ ผ ล และความจํ าเป น ในการกํ าหนดตําแหน ง (ประเภท สายงาน ระดั บ
จํานวน) เพื่อปฏิบัติภารกิจใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของสวนราชการ โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไมซ้ําซอนและประหยัดเปนหลัก
2. ศึกษา วิเคราะหการกําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงประเภท
บริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ตามที่ ก.พ. กําหนด
3. ศึกษา วิเคราะห ประเมินคุณภาพงานของตําแหนง ตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ.
กําหนด ดังนี้
3.1 กรณีการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการ
พิเศษ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส ใหดําเนินการประเมินคางาน
ตามเอกสารแนบ 4
3.2 กรณีการกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ใหดําเนินการ
ประเมินคางาน ตามเอกสารแนบ 5
3.3 กรณีการกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ซึ่งเปนกลุมตําแหนงที่มีหนาที่
และความรั บผิ ด ชอบและลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เ ช น เดี ย วกั น แต ป ริ มาณงาน คุ ณ ภาพและความยุ ง ยาก
ของงานอาจแตกตางกัน เชน ตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด นายอําเภอ ฯลฯ ใหจัดทําเกณฑ
เพื่อจําแนกความแตกตางของแตละกลุมตําแหนง โดยกําหนดปจจัยและตัวชี้วัดขององคประกอบเกี่ยวกับ
ระดับความรูที่จําเปนในงาน ระดับความสามารถในการแกปญหา และระดับภาระรับผิดชอบ เพื่อนํา
ตําแหนงที่เปนตัวแทนในแตละกลุมไปประเมินคางานตอไป
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4. จั ด สง คํ าขอการกํ าหนดตํ าแหนง พร อ มรายละเอี ย ดและแบบประเมิน ค างานให ก ระทรวง
เพื่อเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงตอไป ทั้งนี้ ใหแจงตําแหนงวางมีเงินที่จะนํามายุบเลิกกรณีที่การกําหนด
ตําแหนง มีผลทําใหคาใชจายดานบุคคลเพิ่มขึ้น

การดําเนินการของกระทรวง
1. ฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดคําขอกําหนดตําแหนงพรอมขอมูล
ประกอบการพิจารณา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด
2. กรณีการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ และ
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส ใหจัดทําบันทึกแสดงรายละเอียดการกําหนด
ตําแหนงพรอมแบบและผลการประเมินคางาน เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อพิจารณา
3. กรณีการกําหนดตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตนและระดับสูง ตําแหนงประเภทอํานวยการ
ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับทักษะพิเศษ ใหดําเนินการดังนี้
3.1 ฝายเลขานุการคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง ตรวจสอบ
ขอมูล วิเคราะหรายละเอียดคําขอกําหนดตําแหนงและแบบประเมินคางาน แลวนําเสนอคณะกรรมการ
การกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง
3.2 คณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงพิจารณารายละเอียดการกําหนดตําแหนง
ให ส อดคล อ งกั บ หลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่ ก.พ. กํ า หนด และประเมิ น คุ ณ ภาพงานของตํ า แหน ง
จากแบบประเมินคางาน
3.3 ฝายเลขานุการคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวงนําผลไป
ประมวลผลในโปรแกรมประเมินคางาน และนําผลคะแนนเสนอคณะกรรมการการกําหนดตําแหนง
ระดับสูงของกระทรวงพิจารณาใหความเห็น
3.4
เพื่อพิจารณาตอไป

รายงานผลการพิจารณากําหนดตําแหนงพรอมเหตุผล เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
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3.5 ฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง จัดทําบันทึก พรอมผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ
เสนอตอ อ.ก.พ. กระทรวง
4. เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติเปนประการใด ใหแจงสวนราชการที่ขอกําหนดตําแหนง เพื่อทราบ
และดําเนินการตอไป กรณีที่มีมติอนุมัติใหสงสําเนามติดังกลาว ใหสํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ และ
กรมบัญชีกลาง ทราบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่แจงมติใหสวนราชการทราบ
5. จัดทํารายงานผลการกําหนดตําแหนงเสนอ ก.พ. ปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคม
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบตําแหนงตอไป
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ตัวอยางแบบบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
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คําอธิบายประกอบการจัดทําบันทึก
เรื่อง
ระบุประเภทเรื่องการการกําหนดตําแหนง เชน
1. การเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงาน ใน กรม...........................................จํานวน 1 ตําแหนง
2. การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน ในกรม.....................................รวม 3 ตําแหนง
คําขอ
ระบุรายละเอียดการขอกําหนดตําแหนง วาตําแหนงเดิม เปนตําแหนงใด ระดับใด ตําแหนง
เลขที่ใ ด อยูใ นส ว นราชการใด จํ า นวนกี่ตํ า แหนง และจะกํา หนดตํ า แหน ง เป น ตํ า แหน ง ใด ระดับใด
ตําแหนงเลขที่ใด อยูในสวนราชการใด จํานวนกี่ตําแหนง เชน
- การขอปรับปรุงชื่อตําแหนงในสายงาน ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือ
ชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 203 ในฝายแผนงาน กองแผนงาน เปนตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ หรือชํานาญการ ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม จํานวน 1 ตําแหนง
- การกําหนดตําแหนงผูอาํ นวยการสํานัก ตําแหนงผูอํานวยการ ระดับตน ตําแหนงเลขที่ 19
สํา นัก บริหารกลาง เปนตําแหนงผูอํา นวยการ ระดับสูง ตําแหนงเลขที่แ ละสว นราชการเดิม จํา นวน
1 ตําแหนง
เหตุผลความจําเปน
ระบุถึงเหตุผลและความจําเปนในการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง เชน
1. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบทบาท อํานาจหนาที่ ภารกิจหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ แผนงาน
หรือโครงการ หรืองานตามนโยบายของสวนราชการในระดับงาน กลุมงาน ฝาย สวน กอง หรือของกรม
ทําใหมีความจําเปนตองพิจารณาเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงาน หรือตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน ฯ
เพื่อรองรับภารกิจหรืองานที่เปลี่ยนแปลงไป
2. หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงาน เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ฯลฯ
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การวิเคราะห
ระบุรายละเอียดการวิเคราะหการขอกําหนดตําแหนงหรือปรับปรุงการกําหนดตําแหนง เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งมีประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้
- ประเด็น หลั ก เกณฑ และเงื่อ นไขตามที่ ก.พ. กํา หนด จะตอ งวิ เ คราะห ว า การขอกํ า หนด
ตําแหนงหรือปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามเหตุผลความจําเปนแตละกรณีที่เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
พิจารณานั้น เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด หรือไม อยางไร และ
ผลผลิต ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับจากการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
- กรณีการกําหนดตําแหนงหรือการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้น จะตองสรุปผล
การประเมินคางานตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยใหแสดงแบบการประเมินคางานดวย
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
ระบุขอเสนอและประเด็นการพิจารณา เพื่อเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาวาจะมีมติอนุมัติ
หรือไมอนุมัติการกําหนดตําแหนง

หมายเหตุ เอกสารประกอบการพิจารณา เชน
- นโยบายรัฐบาล กลยุทธ ภารกิจ แผนงาน โครงการ
- กฎหมายและหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงที่เกี่ยวของ
- อํานาจหนาที่ของสวนราชการ หนาที่และความรับผิดชอบหนวยงาน และตําแหนงที่ขอ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
- สถิติผลการดําเนินการที่ผานมา หรือแนวโนมผลงานและความคุมคาที่คาดวาจะไดรับ
- แผนภูมิโครงสรางการแบงงานภายในและอัตรากําลัง
ฯลฯ

