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เอกสารแนบ 5 

หลกัเกณฑ์การประเมินค่างาน 
ส าหรับ 

ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดบัสูง 
ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัเช่ียวชาญและระดบัทรงคุณวุฒ ิ

 ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดบัทักษะพเิศษ  
 

การประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับเ ช่ียวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ  และต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิ เศษ  
ให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่างานเพื่อวดัคุณภาพงานของต าแหน่ง ตามลักษณะงาน หน้าท่ีและ           
ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีต้องการ        
ในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน 3 ด้าน ซ่ึงประกอบด้วย                     
8 องคป์ระกอบยอ่ยท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ดงัต่อไปน้ี 

 1.  องค์ประกอบหลักด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นในงาน หมายถึง ระดบัและขอบเขต
ของความรู้ ความสามารถ ความรอบรู้ ความช านาญงาน และทักษะท่ีพฒันาข้ึนมาจากประสบการณ์ 
การท างานและการฝึกฝน ซ่ึงผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งนั้นตอ้งมีเป็นพื้นฐาน  เพื่อให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ี
ของต าแหน่งนั้ นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจ าแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได ้ 
3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

องคป์ระกอบท่ี 1  ความรู้และความช านาญ หมายถึง ระดบัและขอบเขตของความรู้ 
ความสามารถ ความรอบรู้ ความช านาญงาน และทกัษะท่ีจะต้องมีเพื่อปฏิบติังานให้ส าเร็จลุล่วงไปได ้ 
โดยพิจารณาจากสภาพงานของต าแหน่งนั้น 

องคป์ระกอบท่ี 2  การบริหารจดัการ หมายถึง ระดบัและขอบเขตของความรู้ 
ความสามารถในการบริหารจดัการท่ีต้องการของต าแหน่งนั้น ๆ โดยพิจารณาจากลักษณะงาน และ 
การบริหารจดัการในการวางแผน ก ากบั  ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบติังาน และการท างานเป็นทีม 

องคป์ระกอบท่ี 3  การส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์ หมายถึง ระดับและขอบเขตของ
ความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น หรือการให้ผูอ่ื้น 
ร่วมท างานให ้โดยพิจารณาจากวตัถุประสงคข์องงานเป็นส าคญั OCS
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2. องค์ประกอบหลักด้านความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง ระดบัและขอบเขตของ
การใชค้วามคิดและการตดัสินใจ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ ขั้นตอนท่ีต าแหน่งนั้นจะตอ้งน าความรู้มาใช้
ในการแกปั้ญหา เพื่อให้งานบรรลุวตัถุประสงค์ ซ่ึงจ าแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได ้2 องค์ประกอบ 
ดงัน้ี 

องค์ประกอบท่ี 4  กรอบของอ านาจและอิสระในการคิด หมายถึง ระดับและ
ขอบเขตของความคิดเพื่อตดัสินใจเลือกแนวทางการปฏิบติังานหรือการแก้ปัญหาในงานของต าแหน่ง  
โดยพิจารณาจากการได้รับอ านาจในการปฏิบติังานนั้นตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือตามกฎหมายท่ี
ก าหนดไว ้

องคป์ระกอบท่ี 5  ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา หมายถึง ระดับของความ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการแก้ไขหรือจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานของต าแหน่งตาม
ความรับผดิชอบหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหลุ้ล่วงไปได ้ โดยพิจารณาจากลกัษณะงาน สภาพงาน รูปแบบ
ของการคิด และกระบวนการจดัการขอ้มูลของต าแหน่ง 

3. องค์ประกอบหลักด้านภาระรับผิดชอบ หมายถึง ระดบัและขอบเขตของผลกระทบท่ีเกิด
จากงาน ความรับผิดชอบหรือคุณภาพของงานท่ีเกิดข้ึน รวมถึง ความอิสระหรือขอ้จ ากดัในการปฏิบติังานของ
ต าแหน่งนั้น ซ่ึงจ าแนกออกเป็นองคป์ระกอบยอ่ยได ้3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

องคป์ระกอบท่ี 6  อิสระในการปฏิบติังาน หมายถึง ระดบัและขอบเขตของ 
การวนิิจฉยัหรือตดัสินใจในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาจากการไดรั้บอ านาจ การควบคุม ก ากบั ตรวจสอบ 
และการบงัคบับญัชาภายใตเ้ง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัทางกฎหมายท่ีก าหนดไวเ้ป็นกรอบในการปฏิบติังาน   

องคป์ระกอบท่ี 7  ผลกระทบจากการปฏิบติังาน หมายถึง ระดบัและขอบเขตของ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิบติังานของต าแหน่งนั้น ซ่ึงส่งผลต่อการบรรลุวตัถุประสงคต์ามภารกิจหลกัของ
ส่วนราชการ โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิของต าแหน่งงานต่อหน่วยงาน กรม กระทรวง และประเทศ 

องคป์ระกอบท่ี 8  ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัของต าแหน่ง หมายถึง  ลกัษณะส าคญัของ
หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ตามภารกิจหลกัของหน่วยงาน  
โดยพิจารณาจากลกัษณะหนา้ท่ีความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนของต าแหน่งนั้นต่อภารกิจโดยรวมของ
ส่วนราชการ 
 

การประเมนิค่างานโดยใช้โปรแกรมประเมนิค่างาน 
การประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดบัสูง  ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับเช่ียวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัทกัษะพิเศษ ให้ใช้ “โปรแกรม
ประเมินค่างาน” เป็นเคร่ืองมือช่วยในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งของส่วนราชการเพื่อให้เป็นมาตรฐานOCS
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เดียวกัน  ภายใต้องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน 3 ด้าน 8 องค์ประกอบย่อย  และการวัด
ความสัมพนัธ์ในการประเมินค่างาน ซ่ึงประกอบดว้ยค าถาม รวม 20 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

1. องค์ประกอบหลกัด้านความรู้ทีจ่ าเป็นในงาน  

1.1  ความรู้และความช านาญ ประกอบดว้ยค าถาม จ านวน 4 ขอ้ ดงัน้ี  
ข้อ 1   ระดับการศึกษา  เป็นการประเมินค่างานจากระดบัการศึกษาท่ีต าแหน่งนั้น

ตอ้งการหรือจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน  
ข้อ 2 ประสบการณ์ในงานที่ เ กี่ ยว ข้อง  เ ป็นการประ เ มินค่ า งานจาก

ประสบการณ์ในงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานของต าแหน่งนั้น 
ข้อ 3 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน เป็นการประเมินค่างานจากระดบัของความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะ ความช านาญงานและความเช่ียวชาญท่ีจ าเป็นตอ้งใช้เป็นหลกัในการปฏิบติังานของ
ต าแหน่ง 

ข้อ 4 ความรู้ ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค  เป็นการประเมินค่างาน
จากระดบัของความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ความรอบรู้และความช านาญงานในเชิงเทคนิคท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้น
การปฏิบติังานของต าแหน่ง 

1.2 การบริหารจัดการ ประกอบดว้ยค าถาม จ านวน 3 ขอ้ ดงัน้ี  
ข้อ 5 การบริหารจัดการ เป็นการประเมินค่างานจากระดบัและขอบเขตของ 

ความสามารถในการด าเนินการท่ีจะท าให้เกิดกิจกรรมหรือเกิดการปฏิบติัอนัจะน าไปสู่เป้าหมายขององคก์ร
ตามท่ีก าหนดไวภ้ายใตท้รัพยากรท่ีมี  

ข้อ 6 ลักษณะของการท างานในทีม เป็นการประเมินค่างานจากระดับและ
บทบาทการมีส่วนร่วมของต าแหน่งต่อผลสัมฤทธ์ิของงานตามท่ีก าหนด 

ข้อ 7 การวางแผน เป็นการประเมินค่างานจากกระบวนการบริหารงาน  
โดยมีแนวทางในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 
ใหส้ าเร็จตามแผนงาน/โครงการภายใตร้ะยะเวลาท่ีก าหนด  

1.3 การส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์  ประกอบดว้ยค าถาม จ านวน 2 ขอ้ ดงัน้ี  
ข้อ 8   มนุษยสัมพันธ์ที่จ าเป็นในงาน เป็นการประเมินค่างานจากลกัษณะของ

ความสัมพนัธ์ในการปฏิบติังานของต าแหน่ง ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั  
ข้อ 9 การติดต่อส่ือสารที่จ าเป็นในงาน เป็นการประเมินค่างานจากลกัษณะ 

การติดต่อส่ือสารท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในการปฏิบติังานของต าแหน่ง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกัน  
อนัจะน าไปสู่การยอมรับ การเห็นพอ้ง การใหค้วามร่วมมือ และใหก้ารสนบัสนุนต่อการปฏิบติังาน OCS
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2. องค์ประกอบหลกัด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  

2.1 กรอบของอ านาจและอสิระในการคิด ประกอบดว้ยค าถาม จ านวน 2 ขอ้ ดงัน้ี  
ข้อ 10 กรอบแนวคิดส าหรับการแก้ปัญหา  เป็นการประเมินค่างานจาก 

แนวทาง วิธีการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่ง ภายใตก้รอบ
แนวคิด เป้าหมาย และนโยบายของส่วนราชการ 

ข้อ 11  อิสระในการคิด เป็นการประเมินค่างานจากระดบัของการคิดหรือการ
ตดัสินใจท่ีจะพิจารณาด าเนินการตามกรอบและแนวทางท่ีมีอยู่ หรือก าหนดแนวทาง ทิศทางหรือนโยบาย 
ในการปฏิบติังานของส่วนราชการ 

2.2 ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา  ประกอบดว้ยค าถาม จ านวน 2 ขอ้ ดงัน้ี  
ข้อ 12  ความท้าทายในงาน เป็นการประเมินค่างานจากลกัษณะงานท่ีตอ้งการ

การแกไ้ขหรือการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในงานของต าแหน่งใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยรูปแบบและวธีิการต่าง ๆ  
ข้อ 13 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการประเมินค่างานจากลกัษณะงานท่ีตอ้งใช้

กระบวนการคิด พิจารณา จ าแนก สังเคราะห์ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมายและนโยบายของส่วนราชการ  

3. องค์ประกอบหลกัด้านภาระรับผดิชอบ  

3.1 อสิระในการปฏิบัติงาน ประกอบดว้ยค าถาม จ านวน 3 ขอ้ ดงัน้ี  
ข้อ 14  อิสระในการท างาน เป็นการประเมินค่างานจากระดบัของการวินิจฉัย

หรือตดัสินใจในการปฏิบติังาน ภายใตเ้ง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัเชิงนโยบายของส่วนราชการ 
ข้อ 15 การได้ รับอ านาจในการท างาน  เป็นการประเมินค่างานจาก 

การปฏิบติังานตามระดบัของการควบคุม ก ากบั ตรวจสอบและบงัคบับญัชา หรือมีอ านาจในการวางแผน 
ก าหนดกลยทุธ์ในการปฏิบติังาน 

ข้อ 16 อ านาจในการตัดสินใจ เป็นการประเมินค่างานจากระดบัของการใช้
อ านาจในการตดัสินใจในการปฏิบติังาน  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของส่วนราชการ  

3.2 ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน  
ข้อ 17 ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินค่างานจากระดบัและ

ขอบเขตผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานและส่งผลต่อการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน กรม 
กระทรวงและประเทศ 

3.3 ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติของต าแหน่ง OCS
C
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ข้อ 18  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง เป็นการประเมินค่างานจากบทบาท 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ และลกัษณะงานท่ีปฏิบติัของต าแหน่งตามภารกิจของส่วนราชการ 

4. การตรวจสอบผลการประเมินค่างาน ประกอบดว้ยค าถาม จ านวน 2 ขอ้ ดงัน้ี 
ข้อ 19  วัตถุประสงค์หลักของงานของต าแหน่ง เป็นการตรวจสอบผลการ

ประเมินค่างานโดยพิจารณาจากวตัถุประสงคห์ลกัของงานของต าแหน่งท่ีประเมิน 
ข้อ 20  ประเภทและระดับต าแหน่ง เป็นการตรวจสอบผลการประเมินค่างาน

โดยพิจารณาจากประเภทและระดบัของต าแหน่งท่ีประเมิน 
 

เกณฑ์การตัดสิน   

1. ค่าคะแนนในการประเมินค่างาน  

1.1 ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
-  ระดบัสูง ไดค้ะแนน 725 - 1,035 คะแนน 

1.2 ต าแหน่งประเภทวชิาการ  
-  ระดบัเช่ียวชาญ ไดค้ะแนน 631 - 900 คะแนน 

 -  ระดบัทรงคุณวฒิุ ไดค้ะแนน 901 - 1,240 คะแนน 

1.3 ต าแหน่งประเภททัว่ไป  

-  ระดบัทกัษะพิเศษ  ไดค้ะแนน  452 - 900 คะแนน 

2. ผลการประเมินของแต่ละองคป์ระกอบมีความสอดคลอ้งกนั 
  

  
 
 
 

 OCS
C
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แบบประเมนิค่างานต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง  

ประเภทวชิาการ ระดับเช่ียวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททัว่ไป ระดับทกัษะพเิศษ 

1. ต าแหน่งเลขท่ี....................................... 

ช่ือต าแหน่ง...........................................................ระดบั.................................................................... 

งาน/ฝ่าย/กลุ่ม............................................กอง/ส านกั....................................................................... 

กรม.............................................................กระทรวง................................................................. 

ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง...............................................ระดบั.................................................... 

กอง/ส านกั/ส่วนกลาง.........................................................กรม.................................................. 

2. หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของต าแหน่ง (เดิม) 

......................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

3. หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของต าแหน่ง (ใหม่) 

.............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

4. วเิคราะห์เปรียบเทียบหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ คุณภาพ และความยุง่ยากของงานท่ีเปล่ียนแปลงไป                     

.............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  
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แบบประเมินค่างานโดยใช้โปรแกรมประเมินค่างาน  

ให้พิจารณาเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียวท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ
หรือลกัษณะงานท่ีเปล่ียนแปลงไปของต าแหน่งท่ีตอ้งการประเมินพร้อมระบุเหตุผล  

 

 
1. ระดบัการศึกษา 

โปรดเลือกระดบัการศึกษาท่ีตอ้งการส าหรับต าแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลอืก 
1. ระดบัต ่ากวา่ปริญญา  
2. ระดบัปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป  
3. ระดบัต ่ากวา่ปริญญา หรือระดบัปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป   
เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

OCS
C
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 2. ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน 
โปรดเลือกประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานของต าแหน่ง  
 

ข้อค าตอบ  เลอืก 
1. ไม่จ  าเป็นตอ้งมีประสบการณ์  
2. มีประสบการณ์ต ่ากวา่ 1 ปี   
3. มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี   
4. มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี   
5. มีประสบการณ์ 6 - 8 ปี   
6. มีประสบการณ์ 9 - 12 ปี   
7. มีประสบการณ์ 13 - 15 ปี   
8. มีประสบการณ์ 15 ปี ข้ึนไป   
เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

OCS
C
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 3. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน 
โปรดเลือกระดบัของความรู้ หรือทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานของต าแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลอืก  

1.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้หรือความสามารถเบ้ืองตน้ท่ีเรียนรู้ไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น โดยศึกษา
วธีิการ กฎระเบียบ และกระบวนการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ี 

 

2.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถหรือทกัษะมากกวา่ท่ีก าหนดในขอ้ท่ี 1 แต่ไม่ถึงขอ้ท่ี 3   
3.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถหรือทกัษะเฉพาะทาง ความช านาญในงานจะ

พฒันาข้ึนจากประสบการณ์ท างาน หรือจากหลกัสูตรการฝึกอบรม 
  

4.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้หรือทกัษะมากกวา่ท่ีก าหนดในขอ้ท่ี 3 แต่ไม่ถึงขอ้ท่ี 5   
5.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ หรือใชท้กัษะระดบัสูงในงานเชิงเทคนิค หรืองาน

ฝีมือเฉพาะทางระดบัสูง ความช านาญในงานจะพฒันาข้ึนจากการสั่งสมประสบการณ์และ  
การสั่งสมทกัษะในเชิงลึก 

  

6.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ในเชิงวชิาการหรือวิชาชีพเฉพาะ ซ่ึงเป็นงานท่ีตอ้งใชก้ระบวนการ 
แนวคิด ทฤษฎีหรือองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายอาชีพ  

  

7. เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้หรือทกัษะมากกวา่ท่ีก าหนดในขอ้ท่ี 6 แต่ไม่ถึงขอ้ท่ี 8   
8.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความช านาญในงานเชิงวชิาการหรือวชิาชีพเฉพาะชั้นสูง รวมทั้ง

เป็นงานท่ีตอ้งเขา้ใจแนวคิด ทฤษฎี หรือองคค์วามรู้ จนสามารถประยกุตใ์ชแ้ละถ่ายทอดได ้
  

9.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ หรือทกัษะมากกวา่ท่ีก าหนดในขอ้ท่ี 8 แต่ไม่ถึงขอ้ท่ี 10   
10.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความเช่ียวชาญในงานเชิงวชิาการหรือวชิาชีพเฉพาะ หรือทกัษะ

และความช านาญเฉพาะตวัสูงมากในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมทั้ง เป็นงานท่ีจะตอ้ง
แกไ้ขปัญหาท่ียุง่ยากซบัซอ้นและใหค้  าปรึกษาได ้

  

11. เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ หรือทกัษะมากกวา่ท่ีก าหนดในขอ้ท่ี 10 แต่ไม่ถึงขอ้ท่ี 12   
12.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความเช่ียวชาญจนสามารถน ามาวางแผนกลยทุธ์หรือนโยบายของ

ส่วนราชการได ้รวมทั้งเป็นงานท่ีตอ้งเป็นผูน้ าในการพฒันา หรือการริเร่ิมโครงการท่ีเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อพนัธกิจของส่วนราชการ 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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4. ความรู้ ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค 
โปรดเลือกระดบัของความรู้หรือความสามารถในเชิงเทคนิคส าหรับการปฏิบติังานของต าแหน่ง 

ข้อค าตอบ   เลอืก  
1.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถในการอ่าน เขียน ค านวณ หรือสามารถปฏิบติัตามค าสัง่ได ้  

2.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถมากกวา่ท่ีก าหนดในขอ้ 1 แต่ไม่ถึงขอ้ 3    
3.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถในลกัษณะการใหบ้ริการหรืองานธุรการทัว่ไป งานศิลปะหรือ

งานช่าง งานน้ีเรียนรู้ไดโ้ดยการฝึกอบรมหรือจากการปฏิบติังานโดยตรง   

4.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถมากกวา่ท่ีก าหนดในขอ้ 3 แต่ไม่ถึงขอ้ 5   
5.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถในงานพาณิชย ์งานบญัชี งานศิลปะ งานเทคนิค  

งานการจดัการทัว่ไป หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามช านาญในการปฏิบติังาน 
สามารถแกปั้ญหาและใหค้ าแนะน าในงานได ้

  

6.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถมากกวา่ท่ีก าหนดในขอ้ 5 แต่ไม่ถึงขอ้ 7   
7.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถเชิงลึกในงานพาณิชย ์งานบญัชี งานศิลปะ งานเทคนิค  

งานการจดัการทัว่ไป หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเป็นงานท่ีตอ้งสัง่สมความรู้ความสามารถและ
ทกัษะจากประสบการณ์และการปฏิบติังานเป็นเวลานาน 

  

8.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถในหลกัการ และแนวคิดของงานสายอาชีพ และมีการน าหลกัการ
และแนวคิดดงักล่าวมาใชใ้นการปฏิบติังาน   

9.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถมากกวา่ท่ีก าหนดในขอ้ 8 แต่ไม่ถึงขอ้ 10   
10. เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถเชิงลึกในหลกัการและแนวคิดของงานสายอาชีพ รวมทั้งเป็น 

งานท่ีสัง่สมและความช านาญ จนสามารถประยกุตห์รืออธิบายเหตผุลได ้   

11. เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถมากกวา่ท่ีก าหนดในขอ้ 10 แตไ่ม่ถึงขอ้ 12   
12. เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถในเชิงสหวทิยาการ ซ่ึงไดม้าจากการสัง่สมประสบการณ์จน

สามารถประยกุตแ์นวคิดและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งมาออกแบบ ปรับปรุง หรือพฒันากระบวนการ 
แผนงาน ขั้นตอนการท างานได ้

  

13. เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถมากกวา่ท่ีก าหนดในขอ้ 12 แตไ่ม่ถึงขอ้ 14   
14. เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถเป็นเลิศดา้นวชิาการเชิงลึกหรือทกัษะและความช านาญเฉพาะตวัสูง

มากในการพฒันาองคค์วามรู้ วธีิการหรือเทคนิคในสายอาชีพ และสามารถใหค้ าปรึกษาดา้นเทคนิคได ้   

15. เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถมากกวา่ท่ีก าหนดในขอ้ 14 แต่ไม่ถึงขอ้ 16   
16. เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถเชิงบริหารเพ่ือก าหนดหรือขบัเคล่ือนกลยทุธ์ของ 

ส่วนราชการ หรือเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถทางวชิาการในสาขาเฉพาะดา้นท่ีมีผลงานใน
ระดบัประเทศหรือระหวา่งประเทศ 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… OCS

C
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5. การบริหารจัดการ 
โปรดเลือกระดบัและขอบเขตของการบริหารจดัการของต าแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลอืก   
1.  เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัตามวตัถุประสงคห์รือภารกิจอยา่งใดอยา่งหน่ึงของส่วนราชการ  
2.  เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีมีความหลากหลายในเน้ืองาน เพื่อสนบัสนุนภารกิจอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงของส่วนราชการ 
  

3.  เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีมีความหลากหลายในเน้ืองาน เพื่อสนบัสนุนวตัถุประสงคอ์ยา่งใด
อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งของส่วนราชการ 

  

4.  เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัดา้นการวางแผน ติดตาม ประสานความร่วมมือ รวมทั้งการให้
ค  าแนะน าผูป้ฏิบติังานอ่ืน เพื่อสนบัสนุนวตัถุประสงคห์รือภารกิจอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ
หลายอยา่งในเชิงกลยทุธ์ของส่วนราชการ 

  

5.  เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัดา้นการวางแผน ติดตาม บริหารจดัการงานวชิาการ ใหค้  าปรึกษาและ
ประสานงานระหวา่งส่วนราชการในระดบันโยบาย 

  

6.  เป็นงานท่ีตอ้งบริหารจดัการงานวชิาการและเป็นผูน้ าในเชิงวชิาการของส่วนราชการ  
โดยสามารถเป็นแหล่งอา้งอิงในระดบัประเทศได ้

  

7.  เป็นงานท่ีตอ้งควบคุมดูแลงานท่ีต ่ากวา่ส่วนราชการระดบัส านกัหรือกอง 3 ระดบั   
8.  เป็นงานท่ีตอ้งควบคุมดูแลงานท่ีต ่ากวา่ส่วนราชการระดบัส านกัหรือกอง 2 ระดบั   
9.  เป็นงานท่ีตอ้งควบคุมดูแลงานท่ีต ่ากวา่ส่วนราชการระดบัส านกัหรือกอง 1 ระดบั   
10.  เป็นงานท่ีตอ้งบริหารจดัการส่วนราชการระดบัส านกัหรือกอง   
11.  เป็นงานท่ีตอ้งบริหารจดัการส่วนราชการระดบัส านกัหรือกองท่ีมีภารกิจหลากหลาย หรือ 

มีขอบเขตของงานขนาดใหญ่และมีความซบัซอ้นสูง 
  

12.  เป็นงานท่ีตอ้งบริหารจดัการส่วนราชการระดบัส านกั กองหรือส่วนราชการท่ีเทียบเท่า 
จ านวนหน่ึง 

  

13.  เป็นงานท่ีตอ้งบริหารจดัการส่วนราชการระดบักรม   
14.  เป็นงานท่ีตอ้งบริหารจดัการส่วนราชการระดบักลุ่มภารกิจ   
15.  เป็นงานท่ีตอ้งบริหารจดัการกระทรวงหรือส่วนราชการท่ีเทียบเท่า   
เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
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6. ลกัษณะของการท างานในทีม 
โปรดเลือกลกัษณะของการท างานในทีมของต าแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลอืก 
1. เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จ โดยผลของงานอาจเป็นส่วนท่ี

สนบัสนุนการท างานของทีม 
 

2. เป็นงานท่ีตอ้งมีส่วนร่วมกบัทีมมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1 และในบางกรณีอาจตอ้งมี 
ส่วนร่วมกบัทีมตามลกัษณะท่ีก าหนดในขอ้ 3 ดว้ย 

  

3. เป็นงานท่ีตอ้งประสานงานหรือส่ือสารกบัสมาชิกในทีมเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไว ้   
4. เป็นงานท่ีตอ้งมีส่วนร่วมกบัทีมมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3 และในบางกรณีอาจตอ้งมี 

ส่วนร่วมกบัทีมตามลกัษณะท่ีก าหนดในขอ้ 5 ดว้ย 
  

5. เป็นงานท่ีตอ้งผนวกงานทั้งหมดของสมาชิก เพื่อสรุปรวมเป็นผลสัมฤทธ์ิของทีมตามท่ีก าหนดไว ้   
6. เป็นงานท่ีตอ้งมีส่วนร่วมกบัทีมมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5 และในบางกรณีอาจตอ้งมี 

ส่วนร่วมกบัทีมตามลกัษณะท่ีก าหนดในขอ้ 7 ดว้ย 
  

7. เป็นงานท่ีตอ้งควบคุม แกไ้ขปัญหาและใหค้  าแนะน าในทีม รวมทั้งตอ้งประสานกบัทีมอ่ืน 
เพื่อผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไว ้

  

8. เป็นงานท่ีตอ้งมีส่วนร่วมกบัทีมมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 7 และในบางกรณีอาจตอ้งมี 
ส่วนร่วมกบัทีมตามลกัษณะท่ีก าหนดในขอ้ 9 ดว้ย 

  

9. เป็นงานท่ีตอ้งก ากบั ตรวจสอบและประสานงานกบัสมาชิกอ่ืนๆ ในงานท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์
กนั เพื่อผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไว ้

  

10. เป็นงานท่ีตอ้งมีส่วนร่วมกบัทีมมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 9 และในบางกรณีอาจตอ้งมี 
ส่วนร่วมกบัทีมตามลกัษณะท่ีก าหนดในขอ้ 11 ดว้ย 

  

11. เป็นงานท่ีตอ้งอ านวยการ ควบคุมดูแล ตรวจสอบและประสานงานกบัสมาชิกอ่ืน ๆ ทั้งใน
งานท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัหรืออาจจะแตกต่างกนัในเชิงเน้ือหา เพื่อผลสัมฤทธ์ิตามท่ี
ก าหนดไว ้

  

12. เป็นงานท่ีตอ้งมีส่วนร่วมกบัทีมมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11 และในบางกรณีอาจตอ้งมี
ส่วนร่วมกบัทีมตามลกัษณะท่ีก าหนดในขอ้ 13 ดว้ย 

  

13. เป็นงานท่ีตอ้งบริหารและบูรณาการงานของหลาย ๆ ส่วนราชการท่ีมีเน้ือหาแตกต่างกนั 
เพื่อผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไว ้

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
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7. การวางแผน 
โปรดเลือกลกัษณะการวางแผนของต าแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลอืก 
1. เป็นงานท่ีตอ้งสามารถเรียงล าดบัความส าคญัของกิจกรรมหรืองานท่ีตอ้งท าก่อน/หลงัได ้  
2. เป็นงานท่ีตอ้งด าเนินการมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1 และในบางกรณีอาจตอ้งด าเนินการ

ตามท่ีก าหนดในขอ้ 3  
  

3. เป็นงานท่ีตอ้งก าหนดวตัถุประสงคใ์นการท างาน วางแผนตารางเวลาและความรับผิดชอบ
ในงานของตนได ้

  

4. เป็นงานท่ีตอ้งด าเนินการมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3 และในบางกรณีอาจตอ้งด าเนินการ
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 5  

  

5. เป็นงานท่ีตอ้งวางแผน ก าหนดวตัถุประสงค ์กรอบเวลา และทรัพยากรท่ีตอ้งการใน
กิจกรรม โครงการหรือแผนงานระยะสั้น บางอยา่งของส่วนราชการระดบัส านกัหรือกองได ้

  

6. เป็นงานท่ีตอ้งด าเนินการมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5 และในบางกรณีอาจตอ้งด าเนินการ
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 7  

  

7. เป็นงานท่ีตอ้งบูรณาการแผนงานต่าง ๆ ของส่วนราชการระดบัส านกัหรือกอง รวมทั้ง 
ก าหนดวธีิการบริหารโครงการ ทรัพยากร เวลา และขั้นตอนส าคญั เพื่อผลสัมฤทธ์ิตามท่ี
ก าหนดไว ้

  

8. เป็นงานท่ีตอ้งด าเนินการมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 7 และในบางกรณีอาจตอ้งด าเนินการ
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 9  

  

9. เป็นงานท่ีตอ้งวางแผนกลยทุธ์ในการบริหารส่วนราชการระดบักรม ทั้งในดา้น 
การด าเนินการและการบริหารทรัพยากรท่ีตอ้งการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์องส่วนราชการระดบักรมในระยะสั้นและในระยะยาว 

  

10. เป็นงานท่ีตอ้งด าเนินการมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 9 และในบางกรณีอาจตอ้งด าเนินการ
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 11 

  

11. เป็นงานท่ีตอ้งก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์และนโยบายในระยะยาวของส่วนราชการระดบั
กระทรวง โดยพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยัแวดลอ้มทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองทั้งในและต่างประเทศ 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
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8. มนุษยสัมพนัธ์ที่จ าเป็นในงาน 
โปรดเลือกระดบัของมนุษยสัมพนัธ์ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังานของต าแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลอืก 
1. เป็นงานท่ีตอ้งติดต่อสัมพนัธ์กบัทีม เพื่อความราบร่ืนของการปฏิบติังาน  
2. เป็นงานท่ีตอ้งติดต่อกบัทีม บุคคลภายนอก หรือผูรั้บบริการ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี

ระหวา่งกนั 
  

3. เป็นงานท่ีตอ้งติดต่อสัมพนัธ์กบัทีม บุคคลภายนอก หรือผูรั้บบริการ โดย 
การน าเสนอความคิดหรือการเป็นผูฟั้งท่ีดี เพื่อให้ไดผ้ลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไว ้ 

  

4. เป็นงานท่ีตอ้งพฒันาความสัมพนัธ์ ดว้ยการน าเสนอและโนม้นา้ว รวมทั้งเป็นผูฟั้งท่ีดี เพื่อ
สร้างความเขา้ใจร่วมกนัและคล่ีคลายปัญหาในประเด็นต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 

  

5.  เป็นงานท่ีตอ้งพฒันาความสัมพนัธ์ เพื่อใหส้ามารถคล่ีคลายสถานการณ์ท่ีเปราะบางซ่ึงอาจ
น าไปสู่ความขดัแยง้ รวมทั้ง เป็นงานท่ีตอ้งสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลได ้

  

6.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามสามารถสร้างความสัมพนัธ์ในระดบัท่ีจูงใจและสร้างการยอมรับได้ 
รวมทั้งเป็นงานท่ีตอ้งท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลง และยติุความขดัแยง้โดยท าใหเ้กิดความ
พึงพอใจร่วมกนัได ้

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
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9. การตดิต่อส่ือสารที่จ าเป็นในงาน 
โปรดเลือกลกัษณะของการติดต่อส่ือสารท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานของต าแหน่ง  
 

ข้อค าตอบ  เลอืก 
1. เป็นงานท่ีตอ้งติดต่อส่ือสาร ใหข้อ้มูล หรือตอบขอ้ซกัถาม  
2. เป็นงานท่ีตอ้งติดต่อส่ือสารในลกัษณะท่ีมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1 และในบางกรณีอาจ

ตอ้งด าเนินการตามท่ีก าหนดในขอ้ 3 ดว้ย 
  

3. เป็นงานท่ีตอ้งสามารถให้ความช่วยเหลือหรืออธิบายการด าเนินการในทางปฏิบติัได ้   
4. เป็นงานท่ีตอ้งติดต่อส่ือสารในลกัษณะท่ีมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3 และในบางกรณีอาจ

ตอ้งด าเนินการตามท่ีก าหนดในขอ้  5 
  

5. เป็นงานท่ีตอ้งสามารถให้ค  าแนะน า หรือค าปรึกษาแก่บุคคลอ่ืน รวมทั้งสามารถสอนงานแก่
ทีมได ้

  

6. เป็นงานท่ีตอ้งติดต่อส่ือสารในลกัษณะท่ีมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5 และในบางกรณีอาจ
ตอ้งด าเนินการตามท่ีก าหนดในขอ้  7 

  

7. เป็นงานท่ีตอ้งสามารถติดต่อส่ือสารในระดบัท่ีโนม้นา้วและส่งผลต่อการตดัสินใจของ   
ส่วนราชการระดบัส านกัหรือกองได ้

  

8. เป็นงานท่ีตอ้งติดต่อส่ือสารในลกัษณะท่ีมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 7 และในบางกรณีอาจ
ตอ้งด าเนินการตามท่ีก าหนดในขอ้  9 

  

9. เป็นงานท่ีตอ้งสามารถติดต่อส่ือสารในระดบัท่ีโนม้นา้วและส่งผลต่อการตดัสินใจในระดบั
กลยทุธ์และนโยบายท่ีน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของส่วนราชการได ้

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
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10. กรอบแนวคดิส าหรับการแก้ปัญหา 
โปรดเลือกกรอบแนวคิดส าหรับการแกปั้ญหาในการปฏิบติังานของต าแหน่ง 

ข้อค าตอบ เลอืก 
1. เป็นงานท่ีตอ้งแกปั้ญหาภายใตม้าตรฐาน กระบวนการ วธีิการ ตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้หรือ

ภายใตค้  าแนะน าของผูบ้งัคบับญัชา 
 

2. เป็นงานท่ีตอ้งแกปั้ญหาภายใตก้รอบแนวคิดมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1 และในบางกรณี
อาจตอ้งแกปั้ญหาตามกรอบแนวคิดในขอ้ 3 ดว้ย 

  

3. เป็นงานท่ีตอ้งแกปั้ญหาภายใตม้าตรฐานและกระบวนการท่ีมีอยูห่ลากหลาย โดยสามารถ
เขา้ใจและจดัล าดบัความส าคญัในการแกปั้ญหาตามสถานการณ์เพือ่ใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิท่ี
ก าหนด 

  

4. เป็นงานท่ีตอ้งแกปั้ญหาภายใตก้รอบแนวคิดมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3 และในบางกรณี
อาจตอ้งแกปั้ญหาตามกรอบแนวคิดในขอ้ 5  

  

5. เป็นงานท่ีตอ้งแกปั้ญหาในภาพรวม โดยมีอิสระท่ีจะก าหนดทางเลือก วธีิการหรือแนวทาง
ภายใตก้รอบแนวคิดของส่วนราชการ 

  

6. เป็นงานท่ีตอ้งแกปั้ญหาภายใตก้รอบแนวคิดมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5 และในบางกรณี
อาจตอ้งแกปั้ญหาตามกรอบแนวคิดในขอ้ 7  

  

7. เป็นงานท่ีตอ้งแกปั้ญหาภายใตน้โยบาย และเป้าหมายระยะสั้นของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นงาน
ท่ีมีอิสระในการคิดแนวทาง แผนงาน กระบวนการ หรือขั้นตอนใหม่ๆ เพื่อใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

  

8. เป็นงานท่ีตอ้งแกปั้ญหาภายใตก้รอบแนวคิดมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 7 และในบางกรณี
อาจตอ้งแกปั้ญหาตามกรอบแนวคิดในขอ้ 9  

  

9. เป็นงานท่ีตอ้งแกปั้ญหาภายใตน้โยบาย พนัธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของ 
ส่วนราชการ ซ่ึงเป็นงานท่ีมีอิสระในการก าหนดกลยทุธ์ แผนงาน หรือโครงการเพื่อให้
บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

  

10. เป็นงานท่ีตอ้งแกปั้ญหาภายใตก้รอบแนวคิดมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 9 และในบางกรณี
อาจตอ้งแกปั้ญหาตามกรอบแนวคิดในขอ้ 11 

  

11. เป็นงานท่ีตอ้งแกปั้ญหาภายใตทิ้ศทางและพนัธกิจของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นงานท่ีมีอิสระ
ในการบูรณาการและก าหนดนโยบายหรือเป้าหมายต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์
ท่ีก าหนดไว ้

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… OCS

C
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11. อสิระในการคิด 
โปรดเลือกระดบัความสามารถในการคิดท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานของต าแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลอืก  
1. เป็นงานท่ีตอ้งคิดและด าเนินการภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวเ้ป็นพื้นฐานใน

การปฏิบติังาน 
 

2. เป็นงานท่ีมีอิสระในการคิดมากกวา่ขอ้ 1 และในบางกรณีก็จะมีลกัษณะตามขอ้ 3    
3. เป็นงานท่ีตอ้งคิดหรืออาจตอ้งพิจารณาเลือกด าเนินการตามกระบวนการท่ีก าหนดไวเ้ป็น

มาตรฐานในการปฏิบติังาน 
  

4. เป็นงานท่ีมีอิสระในการคิดมากกวา่ขอ้ 3 และในบางกรณีก็จะมีลกัษณะตามขอ้ 5    
5. เป็นงานท่ีตอ้งคิดหรืออาจตอ้งพิจารณาเลือกด าเนินการตามกฎ หรือระเบียบต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมทั้งเป็นงานท่ีสามารถตดัสินใจก าหนดล าดบัและระยะเวลา เพื่อผลสัมฤทธ์ิท่ี
ก าหนดไวไ้ด ้

  

6. เป็นงานท่ีมีอิสระในการคิดมากกวา่ขอ้ 5 และในบางกรณีก็จะมีลกัษณะตามขอ้ 7   
7. เป็นงานท่ีตอ้งคิด พิจารณาเลือก หรือตดัสินใจในการใชร้ะบบ แนวคิด เทคนิค หรือวิชาการ

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนดไวไ้ด ้
  

8. เป็นงานท่ีมีอิสระในการคิดมากกวา่ขอ้ 7 และในบางกรณีก็จะมีลกัษณะตามขอ้ 9   
9. เป็นงานท่ีตอ้งคิด พิจารณาเลือก หรือตดัสินใจ ในการก าหนดแนวทางหรือเป้าหมายของ

ส่วนราชการ รวมทั้งงานอ่ืนท่ีอาจตอ้งคิดคน้องคค์วามรู้ ระบบ แนวคิด หรือกระบวนการ
ใหม่ๆ เพื่อผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนดไวไ้ด ้

  

10. เป็นงานท่ีมีอิสระในการคิดมากกวา่ขอ้ 9 แต่ในบางกรณีก็จะมีลกัษณะตามขอ้ 11   
11. เป็นงานท่ีตอ้งคิด พิจารณาเลือก หรือตดัสินใจ ในการปรับนโยบายหรือกลยทุธ์ของ 

ส่วนราชการ เพื่อเป็นแนวทางใหส่้วนราชการบรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนดไวไ้ด ้ 
  

12. เป็นงานท่ีมีอิสระในการคิดมากกวา่ขอ้ 11 แต่ในบางกรณีก็จะมีลกัษณะตามขอ้ 13   
13. เป็นงานท่ีตอ้งคิดหรือตดัสินใจในการก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ หรือภารกิจใหม่ๆ ของ

ส่วนราชการระดบักระทรวงภายใตก้รอบนโยบายของรัฐบาล 
  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 OCS
C
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12. ความท้าทายในงาน   
โปรดเลือกระดบัของความทา้ทายในงานของต าแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลอืก  
1. เป็นงานท่ีตอ้งจดัการกบัสถานการณ์ปกติตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
2. เป็นงานท่ีตอ้งจดัการกบัสถานการณ์ท่ียุง่ยากมากกวา่ท่ีก าหนดในขอ้ 1 แต่นอ้ยกวา่ขอ้ 3    
3. เป็นงานท่ีตอ้งจดัการกบัสถานการณ์ท่ีมีรูปแบบแน่นอนหรือมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั

สถานการณ์ในอดีต 
  

4. เป็นงานท่ีตอ้งจดัการกบัสถานการณ์ท่ียุง่ยากมากกวา่ท่ีก าหนดในขอ้ 3 แต่นอ้ยกวา่ขอ้ 5    
5. เป็นงานท่ีตอ้งจดัการกบัสถานการณ์ท่ีอาจตอ้งคิดหาเหตุผล เพื่อทบทวน หรือแกปั้ญหาหรือ

แนวทางท่ีเคยปฏิบติั เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด 
  

6. เป็นงานท่ีตอ้งจดัการกบัสถานการณ์ท่ียุง่ยากมากกวา่ท่ีก าหนดในขอ้ 5 แต่นอ้ยกวา่ขอ้ 7    
7. เป็นงานท่ีตอ้งจดัการกบัสถานการณ์ท่ีตอ้งมีการประเมินและตีความโดยใชว้จิารณญาณ เพื่อ

ตดัสินใจหาทางแกปั้ญหาท่ีอาจมีความเส่ียงและไม่มีค  าตอบเพียงค าตอบเดียว  
  

8. เป็นงานท่ีตอ้งจดัการกบัสถานการณ์ท่ียุง่ยากมากกวา่ท่ีก าหนดในขอ้ 7 แต่นอ้ยกวา่ขอ้ 9    
9. เป็นงานท่ีตอ้งจดัการกบัสถานการณ์พิเศษท่ีอาจไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ซ่ึงตอ้งใชค้วามคิด

สร้างสรรค ์หรือความคิดนอกกรอบ เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในระดบัประเทศได ้
  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 OCS

C
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13. การวเิคราะห์ข้อมูล 
โปรดเลือกระดบัความรู้ความสามารถของต าแหน่งในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ข้อค าตอบ  เลอืก 
1.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถในการรวบรวมหรือแยกแยะขอ้มูลในระดบัพื้นฐาน  
2.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถในการรวบรวม แยกแยะ จดัเก็บหรือจดัท าขอ้มูลเพื่อ

ประกอบการด าเนินงานอ่ืน ๆ ต่อไป 
  

3.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2 และในบางกรณีตอ้งมี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ตามขอ้ 4 

  

4.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถในการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีมาจากหลายแหล่ง เพื่อจดัท า
รายงานหรือตอบขอ้ซกัถามท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้นได ้

  

5. เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถในการวเิคราะห์มากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 4 และ 
ในบางกรณีตอ้งมีความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์ตามขอ้ 6 

  

6. เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถในการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งในเชิงปริมาณหรือเชิง
คุณภาพ ส าหรับจดัท าขอ้เสนอหรือรายงานรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนภารกิจของ 
ส่วนราชการระดบัส านกัหรือกอง 

  

7. เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถในการวเิคราะห์มากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6 และ 
ในบางกรณีตอ้งมีความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์และสังเคราะห์ตามขอ้ 8 

  

8. เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถในการวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล เพื่อก าหนด
หลกัการหรือแนวทาง ออกแบบกระบวนการหรือระบบท่ีส าคญั หรือสร้างแบบจ าลอง  
เพื่อสนบัสนุนภารกิจของส่วนราชการ 

  

9.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถวเิคราะห์และสังเคราะห์มากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 8 
และในบางกรณีตอ้งมีความสามารถในการวเิคราะห์และสังเคราะห์ตามขอ้ 10 

  

10.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถในการวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล เพื่อใหบ้รรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามพนัธกิจของส่วนราชการ 

  

11.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถวเิคราะห์และสังเคราะห์มากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้น 
ขอ้ 10 และในบางกรณีตอ้งมีความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ตามขอ้ 12 

  

12.  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถในการวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลส าหรับการ
ประเมินสถานการณ์ เพื่อก าหนดทิศทางในเชิงกลยทุธ์และนโยบายของส่วนราชการ 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 OCS
C
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14. อสิระในการท างาน 
โปรดเลือกระดบัของอิสระในการท างานของต าแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลอืก 
1. เป็นงานท่ีมีอิสระในการปฏิบติังานภายใตก้ารควบคุม แนะน า และตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ด  
2. เป็นงานท่ีมีอิสระในปฏิบติังานภายใตก้ารแนะน า ก ากบัและตรวจสอบของผูบ้งัคบับญัชา 

โดยสามารถปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนดไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ  
  

3. เป็นงานท่ีมีอิสระในการปฏิบติังานภายใตก้ารก ากบัและตรวจสอบ โดยสามารถคิดและ
น าเสนอไดต้ามสมควร 

  

4. เป็นงานท่ีมีอิสระในการปฏิบติังานภายใตน้โยบายของส่วนราชการระดบัส านกัหรือกอง 
โดยอาจตอ้งรายงานผลสัมฤทธ์ิหรือขอค าปรึกษาตามสมควร 

  

5. เป็นงานท่ีมีอิสระในการควบคุมดูแลงานใหไ้ดผ้ลสัมฤทธ์ิของส่วนราชการระดบัส านกัหรือกอง  

6. เป็นงานท่ีมีอิสระในการปฏิบติังานหรือใหค้  าปรึกษาภายใตน้โยบายของส่วนราชการระดบั
กรม โดยอาจตอ้งรายงานผลสัมฤทธ์ิ และขอค าปรึกษาตามสมควร 

  

7. เป็นงานท่ีมีอิสระในการบริหารงานใหไ้ดผ้ลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของส่วนราชการระดบักรม   
8. เป็นงานท่ีมีอิสระในการบริหารงานใหไ้ดผ้ลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของส่วนราชการ 

ระดบักลุ่มภารกิจ 
  

9. เป็นงานท่ีมีอิสระในการบริหารงานใหไ้ดผ้ลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของส่วนราชการ 
ระดบักระทรวง 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 OCS
C
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15. การได้รับอ านาจในการท างาน 
โปรดเลือกระดบัของการไดรั้บอ านาจในการท างานของต าแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลอืก  

1. เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัภายใตค้  าสั่ง มีการตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ด วธีิปฏิบติังานไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงก่อนไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา 

 

2. เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 1 และในบางกรณีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 3 บา้ง   

3. เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนประจ า ภายใตก้ารควบคุมดูแลของผูบ้งัคบับญัชา สามารถ
ปรับปรุงวธีิปฏิบติังานไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชา 

  

4. เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 3 และในบางกรณีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 5    

5. เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัตามวิธีการท่ีเป็นมาตรฐาน โดยผูบ้งัคบับญัชาตรวจสอบความกา้วหนา้
และผลสัมฤทธ์ิของงานตามระยะเวลาหรือตามวธีิการท่ีก าหนด 

  

6. เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 5 และในบางกรณีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 7   

7. เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัภายใตว้ธีิการท่ีหลากหลาย โดยผูบ้งัคบับญัชาตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิ
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้

  

8. เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 7 และในบางกรณีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 9   

9. เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัภายใตก้รอบนโยบายท่ีชดัเจน โดยสามารถใชดุ้ลยพินิจด าเนินการตาม
ขั้นตอนและวธีิปฏิบติัท่ีก าหนดไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ  รวมทั้งสามารถพฒันากระบวนการ วธีิการหรือ
ระบบใหม ่ๆ  เพื่อใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด 

  

10. เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 9 และในบางกรณีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 11   

11. เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในระดบันโยบายตามท่ีก าหนด หรือตาม
ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยสามารถวางแผนและก าหนดกลยทุธ์ในการปฏิบติัไดอ้ยา่งไม่มี
ขอ้จ ากดั 

  

12. เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 11 และในบางกรณีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 13   

13. เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัตามนโยบายฝ่ายบริหาร โดยมีอ านาจสมบูรณ์ในการตดัสินใจ
วางแผน ก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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C
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16. อ านาจในการตัดสินใจ 
โปรดเลือกระดบัของการใชอ้ านาจในการตดัสินใจของต าแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลอืก 
1. เป็นงานท่ีมีอ านาจตดัสินใจนอ้ย การท างานอยูภ่ายใตค้  าสั่ง การควบคุม ก ากบั ตรวจสอบ 

และดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
 

2. เป็นงานท่ีมีอ านาจตดัสินใจบางส่วน ภายใตก้ารก ากบั ตรวจสอบ ดูแล หรือภายใต้
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

  

3. เป็นงานท่ีมีอ านาจตดัสินใจบางส่วน ภายใตแ้นวทางท่ีก าหนด โดยผา่นการกลัน่กรองจาก
ผูบ้งัคบับญัชาในบางเร่ือง 

  

4. เป็นงานท่ีมีอ านาจตดัสินใจและแกปั้ญหาในงานประจ า โดยสามารถตดัสินใจวางแผนและ
ก าหนดแนวทางในการท างานได ้

  

5. เป็นงานท่ีมีอ านาจตดัสินใจในงานส าคญัของหน่วยงานหรืองานโครงการส าคญั   
6. เป็นงานท่ีมีอ านาจตดัสินใจด าเนินการและบูรณาการกลยทุธ์บางส่วนของส่วนราชการ

ระดบักรม 
  

7. เป็นงานท่ีมีอ านาจตดัสินใจด าเนินการและบูรณาการกลยทุธ์ทั้งหมดของส่วนราชการระดบักรม 
หรือบางส่วนหรือทั้งหมดของส่วนราชการระดบักลุ่มภารกิจ  

  

8. เป็นงานท่ีมีอ านาจตดัสินใจด าเนินการและบูรณาการกลยทุธทั้งหมดของส่วนราชการระดบั
กระทรวง 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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C
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17. ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 
โปรดเลือกระดบัและขอบเขตของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานของต าแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลอืก 
1. เป็นงานท่ีส่งผลกระทบเพียงเล็กนอ้ยต่อวตัถุประสงค ์หรือภารกิจหลกัของส่วนราชการ

ระดบักรม 
 

2. เป็นงานท่ีส่งผลกระทบมากกวา่ขอ้ 1 แต่นอ้ยกวา่ขอ้ 3    
3. เป็นงานท่ีส่งผลกระทบต่อองคป์ระกอบส่วนหน่ึงของวตัถุประสงค ์หรือภารกิจหลกัของ

ส่วนราชการระดบักรม 
  

4. เป็นงานท่ีส่งผลกระทบมากกวา่ขอ้ 3 แต่นอ้ยกวา่ขอ้ 5   
5. เป็นงานท่ีส่งผลกระทบต่อองคป์ระกอบหลายส่วนของวตัถุประสงค ์หรือภารกิจหลกัของ

ส่วนราชการระดบักรม 
  

6. เป็นงานท่ีส่งผลกระทบมากกวา่ขอ้ 5 แต่นอ้ยกวา่ขอ้ 7   
7. เป็นงานท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน  แผนปฏิบติังานหรือการวางแผนกลยทุธ์โดยรวม

ของส่วนราชการระดบักรม 
  

8. เป็นงานท่ีส่งผลกระทบมากกวา่ขอ้ 7 แต่นอ้ยกวา่ขอ้ 9   
9. เป็นงานท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน  แผนปฏิบติังานหรือการวางแผนกลยทุธ์โดยรวม

ของส่วนราชการระดบักระทรวง 
  

10. เป็นงานท่ีส่งผลกระทบมากกวา่ขอ้ 9 แต่นอ้ยกวา่ขอ้ 11   
11. เป็นงานท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานโดยรวมทั้งหมดของภาครัฐ และยงัส่งผลต่อ 

การก าหนดแผนกลยทุธ์และแผนงานของประเทศ   
เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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C
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18. ลกัษณะงานที่ปฏิบัตขิองต าแหน่ง 
โปรดเลือกลกัษณะงานท่ีปฏิบติัของต าแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลอืก 

1. เป็นงานสนบัสนุน ส่งเสริม หรืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่งานอ่ืน ๆ ในส่วนราชการ  

2. เป็นงานประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ หรือใหค้วามรู้/ค าแนะน าทางเทคนิคหรือเชิงวชิาการ 
ใหแ้ก่ผูอ่ื้นทั้งภายใน หรือภายนอกส่วนราชการ 

  

3. เป็นงานจดัท านโยบาย แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน กฎเกณฑ ์หลกัปฏิบติั หรือจดัท า 
ร่างงบประมาณ 

  

4. เป็นงานใหค้  าปรึกษาโดยใชค้วามเช่ียวชาญเป็นพิเศษในสายอาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อ 
การก าหนดกลยทุธ์ของส่วนราชการ 

  

5. เป็นงานศึกษา คน้ควา้วจิยั หรือจดัท าผลงานทางวชิาการ ต ารา หลกัสูตร ส่ิงประดิษฐ ์หรือ
ขอ้สรุปเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

  

6. เป็นงานท่ีใหบ้ริการแก่ประชาชน     

7. เป็นงานอนุรักษ ์สงวน ส่งเสริม ดูแล ซ่อมแซม หรือท านุบ ารุงรักษางานทางดา้น
ศิลปวฒันธรรม ศาสนา โบราณสถาน สถานท่ีท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 

  

8. เป็นงานบงัคบัใชม้าตรการทางกฎหมาย หรือเป็นงานเก่ียวกบัการทะเบียน ออกใบอนุญาต
หรือสัมปทาน 

  

9. เป็นงานส ารวจ  ออกแบบ ก่อสร้าง หรือสร้างสรรคใ์นทางวศิวกรรม สถาปัตยกรรม 
เกษตรกรรม หรือศิลปกรรม 

  

10. เป็นงานทางดา้นขอ้มูล ข่าวสาร หรือข่าวกรอง   

11. เป็นงานบริหารความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ   

12. เป็นงานควบคุมดูแลส่วนราชการระดบัส านกัหรือกอง   

13. เป็นงานควบคุมดูแลและประสานงานภายในจงัหวดั   

14. เป็นงานบริหารส่วนราชการระดบักรมหรือกระทรวง   

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 OCS
C
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19. วตัถุประสงค์หลักของงานของต าแหน่ง 
โปรดเลือกวตัถุประสงคห์ลกัของงานของต าแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลอืก 

1. วตัถุประสงคห์ลกัของงาน คือ การวจิยัเพื่อสร้างสรรคเ์ทคโนโลย ีนวตักรรม หรือองคค์วามรู้ใหม่  ๆ  
2. วตัถุประสงคห์ลกัของงาน คือ การรวบรวมหรือการวเิคราะห์ขอ้มูลหรือประเด็นต่างๆ  

เพื่อใชป้ระโยชน์ในการก าหนดแนวทาง กระบวนการ หรือนโยบาย รวมทั้งพยากรณ์
แนวโนม้ เพื่อประกอบการตดัสินใจต่อไป 

  

3. วตัถุประสงคห์ลกัของงาน คือ การสนบัสนุน ประสาน ใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่บุคคลหรือ
หน่วยงานอ่ืน ตามกรอบความรู้หรือแนวทางท่ีก าหนดไว ้

  

4. วตัถุประสงคห์ลกัของงาน คือ การพฒันาและก าหนดหลกัเกณฑ ์ระบบ ตน้แบบ คู่มือ 
แนวทาง หรือนโยบายต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถน าไปใชไ้ดต้ามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

  

5. วตัถุประสงคห์ลกัของงาน คือ การจดัเตรียม หรือการบริการใหแ้ก่บุคคลและหน่วยงานอ่ืน   
6. วตัถุประสงคห์ลกัของงาน คือ การบริหารจดัการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลสัมฤทธ์ิ การตดัสินใจ 

มีความส าคญัมากกวา่กระบวนการท่ีก าหนดไว ้
  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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C
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20. ประเภทและระดับต าแหน่ง 
โปรดเลือกประเภทและระดบัต าแหน่งท่ีตอ้งการก าหนดต าแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลอืก 
1. ประเภททัว่ไป ระดบัปฏิบติังาน  
2. ประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงาน   
3. ประเภททัว่ไป ระดบัอาวุโส   
4. ประเภททัว่ไป ระดบัทกัษะพิเศษ   
5. ประเภทวชิาการ ระดบัปฏิบติัการ   
6. ประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการ    
7. ประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการพิเศษ   
8. ประเภทวชิาการ ระดบัเช่ียวชาญ   
9. ประเภทวชิาการ ระดบัทรงคุณวฒิุ   
10. ประเภทอ านวยการ ระดบัตน้   
11. ประเภทอ านวยการ ระดบัสูง   
12. ประเภทบริหาร ระดบัตน้   
13. ประเภทบริหาร ระดบัสูง   
เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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C
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แบบบันทึกค าตอบส าหรับโปรแกรมประเมินค่างาน 
 

ต าแหน่งเลขที ่______________________________________________________________________ 
ช่ือต าแหน่ง ___________________________________ ระดับ_________________________________ 
งาน/ฝ่าย/กลุ่ม______________________________________ กอง/ส านัก __________________________ 
กรม _____________________________________________  กระทรวง ___________________________ 
ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง _________________________ ระดับ ___________________________________ 
 

ค าถาม ค าตอบ   
(ใส่เฉพาะตัวเลขข้อค าตอบ) 

ค าถามขอ้ท่ี 1  : ระดบัการศึกษา  
ค าถามขอ้ท่ี 2  : ประสบการณ์ในงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
ค าถามขอ้ท่ี 3  : ความรู้ท่ีจ  าเป็นในงาน  
ค าถามขอ้ท่ี 4  : ความรู้ ความสามารถ และทกัษะในเชิงเทคนิค  
ค าถามขอ้ท่ี 5  : การบริหารจดัการ  
ค าถามขอ้ท่ี 6  : ลกัษณะของการท างานในทีม  
ค าถามขอ้ท่ี 7  : การวางแผน  
ค าถามขอ้ท่ี 8  : มนุษยสัมพนัธ์ท่ีจ  าเป็นในงาน  
ค าถามขอ้ท่ี 9  : การติดต่อส่ือสารท่ีจ าเป็นในงาน  
ค าถามขอ้ท่ี 10 : กรอบแนวคิดส าหรับการแกปั้ญหา  
ค าถามขอ้ท่ี 11 : อิสระในการคิด  
ค าถามขอ้ท่ี 12 : ความทา้ทายในงาน    
ค าถามขอ้ท่ี 13 : การวเิคราะห์ขอ้มูล  
ค าถามขอ้ท่ี 14 : อิสระในการท างาน  
ค าถามขอ้ท่ี 15 : การไดรั้บอ านาจในการท างาน   
ค าถามขอ้ท่ี 16 : อ านาจในการตดัสินใจ   
ค าถามขอ้ท่ี 17 : ผลกระทบจากการปฏิบติังาน   
ค าถามขอ้ท่ี 18 : ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัของต าแหน่ง  
ค าถามขอ้ท่ี 19 : วตัถุประสงคห์ลกัของงานของต าแหน่ง   
ค าถามขอ้ท่ี 20 : ประเภทและระดบัต าแหน่ง  
 OCS
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ตารางแสดงผลการประเมนิค่างาน  
 

ตารางแสดงผลการประเมินค่างาน 

ต าแหน่งเลขท่ี    
ช่ือต าแหน่งในสายงาน    
ช่ือต าแหน่งในการ
บริหารงาน 

  

  

ความรู้ทีจ่ าเป็นในงาน ความสามารถในการแก้ปัญหา ภาระรับผดิชอบ 

ความรู้และความ
ช านาญ 

 
กรอบของอ านาจและ 
อิสระในการคิด 

 อิสระในการปฏิบติังาน  

การบริหารจดัการ  
ความทา้ทายในการคิด
แกปั้ญหา 

 ผลกระทบจากการปฏิบติังาน  

การส่ือสารและ
ปฏิสัมพนัธ์ 

 ร้อยละของความรู้ (%)  
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัของ
ต าแหน่ง 

 

คะแนน   คะแนน   คะแนน   

ความสอดคลอ้งของ 
องคป์ระกอบ 

ผา่นหรือ 
ไม่ผา่น 

ความสอดคลอ้งของ
องคป์ระกอบ 

ผา่นหรือ 
ไม่ผา่น 

ความสอดคลอ้งของ    
องคป์ระกอบ 

ผา่นหรือ 
ไม่ผา่น 

คะแนนรวม   

การตรวจสอบวตัถุประสงค์หลกัของงานของต าแหน่ง   (ผา่นหรือไม่ผา่น) 

สรุปผลการประเมิน (ผา่นหรือไม่ผา่น) 
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ความเห็นของส่วนราชการ 

 ไดต้รวจสอบรายละเอียดแลว้ ขอรับรองวา่ขอ้มูลขา้งตน้ของต าแหน่งเลขท่ี.............  ถูกตอ้งและ

เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งและหลกัเกณฑก์ารประเมินค่างาน  

 

 (ลงช่ือ)  .................................................. 

                            (.................................................) 

             หวัหนา้หน่วยงานการเจา้หนา้ท่ี 
  (  ) เห็นดว้ย  

   เหตุผล…………………………………………………………………………... 

  (  ) ไม่เห็นดว้ย  

   เหตุผล……………………………………………………………………… 

 

 (ลงช่ือ)  .................................................. 

 (................................................) 

                                             ผูอ้  านวยการกอง/ส านกัหรือเทียบเท่า ซ่ึงรับผดิชอบงานการเจา้หนา้ท่ี 
 

  (  ) เห็นควรน าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  

   เหตุผล…………………………………………………………………………... 

  (  ) ไม่เห็นควรน าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  

   เหตุผล………………………………………………………………………….. 

  (ลงช่ือ)  .................................................. 

                (................................................) 

              หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม  
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การพจิารณาของคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวง 

 คณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวง.......................... ในการประชุม         

คร้ังท่ี……/………วนัท่ี………………………. ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งและหลกัเกณฑ ์    

การประเมินค่างาน แลว้มีมติ ดงัน้ี 

 (  )  เห็นควรอนุมติั  

   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

 (  )  ไม่เห็นควรอนุมติั  

   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

 (  )  อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………….. 

 

                       

 (ลงช่ือ)  .................................................. 

 (................................................) 

  เลขานุการคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดบัสูง 
  ของกระทรวง………………..……….. 

  

 ขอรับรองวา่มติ คณะกรรมการฯ ดงักล่าวถูกตอ้งตรงตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด 

                    

             

 (ลงช่ือ)  .................................................. 

  (.................................................) 

  ประธานคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดบัสูง 
  ของกระทรวง…………………….. 

                                                       หรือผูท่ี้ประธาน ฯ มอบหมาย OCS
C
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การพจิารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง 

 

 อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในการประชุมคร้ังท่ี……/………วนัท่ี………………………. 

ไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารก าหนดต าแหน่งและหลกัเกณฑก์ารประเมินค่างาน แลว้มีมติ ดงัน้ี 

 (  )  อนุมติั  

   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

 (  )  ไม่อนุมติั  

   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

 (  )  อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………….. 

 

                       

 (ลงช่ือ)  .................................................. 

 (................................................) 

 เลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง…………. 

  

 ขอรับรองวา่มติ อ.ก.พ.ฯ ดงักล่าวถูกตอ้งตรงตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด 

                    

             

 (ลงช่ือ)  .................................................. 

 (.................................................) 

 ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง……..….  

                                         หรือผูท่ี้ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมาย 
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