
 

คู่มือการปฏิบัตงิานในส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
เร่ือง  การก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลัง 

การก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย 
 1) การก าหนดต าแหน่ง/ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง ประเภทบริหาร ระดับต้น 
 2) การก าหนดต าแหน่ง/ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 3) การก าหนดต าแหน่ง/ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดบัเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ 
 4) การก าหนดต าแหน่ง/ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง ประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ 

1. กรณีการด าเนินการในฐานะส่วนราชการทีข่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง (สป.กค. และ สร.กค.) 
 ขั้นตอน ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 1. การด าเนินการ 
  1.1 ศึกษา วิเคราะห์ บทบาท ภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ การจัด
โครงสร้างและการแบ่งงานภายในของส่วนราชการ เหตุผลและความจ าเป็นในการ
ก าหนดต าแหน่ง/ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง (ประเภท สายงาน ระดับ จ านวน) 
เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 
ส่วนราชการ โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ า ซ้อนและ 
ความประหยัดเป็นหลัก 
  1.2 ศึกษา วิเคราะห์การด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของ 
ก.พ.  
 1.3 ศึกษา วิเคราะห์การประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ 
การประเมินค่างานของ ก.พ.  
 1.4 จัดท าค าขอการก าหนดต าแหน่ง/ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งภายใต้
ค าปรึกษาแนะน าของเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. ที่รับผิดชอบกระทรวงการคลัง  
โดยมีรายละเอียดประกอบการจัดท าบันทึก ดังนี ้
  (1) ข้อมูลพื้นฐาน 
   - โครงสร้างและการแบ่งงานภายในส่วนราชการ 
   - วิสัยทัศน์ บทบาท ภารกิจ/อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการระดับ
กรม รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานระดับส านัก/กอง และ
ต าแหน่งท่ีขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
 - กฎหมายและหลักเกณฑ์และเ ง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง 
ที่เกี่ยวข้อง 
   - รายละเอียดของต าแหน่งท่ีขอก าหนด/ปรับปรุง 
 - สาระส าคัญของต าแหน่งในเชิงคุณภาพ ความยุ่งยากซับซ้อน และ
ปริมาณงานของต าแหน่ง ซึ่งมีผลให้สมควรปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับที่
สูงขึ้น 
 (2) การประเมินค่างาน  
  - ให้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินค่างาน (Jethro) ตอบค าถาม 
20 ข้อ โดยต้องมีค าอธิบายและหรือตัวอย่างประกอบในข้อที่เลือกให้สอดคล้องกับ
ค าถามให้ครบทุกประเด็นค าถาม 
    

1.1 จัดท าบันทึกค าขอ 

 



 

2. ข้อมูลประกอบการด าเนินการ 
 2.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 2.2  หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว 2  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 
และหนังสือเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งเพิ่มเติม เช่น 
หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว 20  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และ
หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว 5  ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้น 
 2.3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงการคลัง 
 2.4 นโยบายรัฐบาล กลยุทธ์ ภารกิจ แผนงาน โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 

 3. ข้อพึงระวัง/ข้อเสนอแนะ   
 3.1 ก่อนด าเนินการ ควรตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่  
 3.2 กรณีการก าหนดต าแหน่งเป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มสูงขึ้น ต้องจัดหา
ต าแหน่งมายุบเลิกเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่ให้สูงขึ้น 
 3.3 กรณีการก าหนดต าแหน่งมีผลท าให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มสูงขึ้น แต่ไม่ได้
รับการยกเว้นการยุบเลิกต าแหน่ง มีเง่ือนไขรายละเอียดอย่างไร 

 4. ภาคผนวก   
 4.1 คู่มือประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง (ฉบับ
ปรับปรุง 2559) โดยส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ. 
https://www.ocsc.go.th/node/3591 
 4.2 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ (เอกสารหมายเลข 1) 
 4.3 ตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
(เอกสารหมายเลข 2)  

 

 การด าเนินการ  
เสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นในเบื้องต้น 

  
 กรณไีม่ผา่น : กลับไปทบทวนในข้ันตอนแรกอีกครั้ง 
  
 1. การด าเนินการ  

จัดประชุม อ.ก.พ. ของส่วนราชการ เพื่อพิจารณาค าขอการก าหนดต าแหน่ง/
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง ว่ามีเหตุผลความจ าเป็นที่เพียงพอ และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการของ ก.พ. รวมทั้งแนวทางที่คณะกรรมการการก าหนด
ต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลังก าหนดไวห้รือไม่ 

 2. ข้อมูล/เอกสารที่ต้องเตรียม 
 2.1 ค าอธิบายประกอบการจัดท าบันทึก 
 2.2 แผนภูมิแสดงโครงสร้างและอัตราก าลังภาพรวมของส่วนร่าชการ และ 
หน่วยงานท่ีขอก าหนดต าแหน่ง/ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
 2.3 แบบบรรยายลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 2.4 บัญชีแสดงต าแหน่งที่จะน ามายุบเลิก (ถ้ามี) 

 3. ภาคผนวก   
ค าอธิบายประกอบการจัดท าบันทึก (เอกสารหมายเลข 3) 

1.3 เสนอ อ.ก.พ. สป.กค. พิจารณา 

1.2 ขอความเห็นชอบในหลักการ 
จากหัวหน้าส่วนราชการ 



 

 กรณไีม่ผา่น : กลับไปทบทวนในข้ันตอนแรกอีกครั้ง 
  

 1. การด าเนินการ  
จัดประชุมคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงเพื่อพิจารณาเหตุผล 
ความจ าเป็น 

2. ข้อมูล/เอกสารที่ต้องเตรียม 
 2.1 ค าอธิบายประกอบการจัดท าบันทึก (บันทึกค าขอก าหนดต าแหน่ง)  
 2.2 หน้าท่ีความรับผิดชอบของส่วนราชการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 2.3  แผนภูมิแสดงโครงสร้างและอัตราก าลังภาพรวมของส่วนราชการ และ 
หน่วยงานท่ีขอก าหนดต าแหน่ง/ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
 2.4 ข้อมูลแสดงต าแหน่งระดับสูงของส่วนราชการภายในกรมและต าแหน่ง
ระดับสูงซึ่งเป็นภาพรวมของกระทรวง ทั้งจ านวนต าแหน่ง สายงาน และหน้าที ่
ความรับผิดชอบ 
 2.5 แบบบรรยายลักษณะงาน/หน้าท่ีความรับผดิชอบของต าแหน่ง 
 2.6 แบบประเมินค่างาน 20 ค าถาม 
 2.7 ปริมาณงาน 
 2.8 แผนภูมิแสดงกระบวนงานของต าแหน่ง 
 2.9 บัญชแีสดงต าแหน่งที่จะน ามายุบเลิก 
 2.10 มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

  
 กรณไีม่ผา่น : กลับไปทบทวนเพ่ิมเติมข้อมูลตามความเห็นของที่ประชุม 
  
 กรณไีม่ผา่น : กลับไปทบทวนในขัน้ตอนแรกอีกครั้ง 
  
 การด าเนินการ  

 1. เสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณาลงนามใน
ค าสั่งฯ 
 2. แจ้งส าเนาค าสั่งให้ส่วนบรหิารงานบุคคล และส่วนการคลังเพื่อทราบและ
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

  
2. กรณีการด าเนินการในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลัง 
 
 

 1. การด าเนินการ  
 1.1 ศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์รายละเอียดค าขอก าหนดต าแหน่งและแบบ
ประเมินค่างาน ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งของ ก.พ.  
 1.2 ตรวจสอบบัญชีการก าหนดต าแหน่ง และบัญชีแสดงต าแหน่งที่น ามายุบ
เลิกเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทีสู่งขึ้น 
 1.3 ส่งแบบการประเมินค่างานและเอกสารประกอบอื่น ๆ ให้เจ้าหน้าที่
ส านักงาน ก.พ. ที่ดูแลกระทรวง ร่วมพิจารณาในรายละเอียด 
 1.4 จัดท าบันทึก พร้อมข้อเสนอประกอบการพิจารณา เพื่ อเสนอต่อ
คณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลัง  

2.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียด 
ค าขอก าหนดต าแหน่ง/ปรับปรุง 

การก าหนดต าแหน่ง  

1.4 เสนอคณะกรรมการการก าหนด
ต าแหน่งระดับสูงของระทรวง 

การคลัง พิจารณา 

 

1.6 จัดท าค าสั่งการก าหนดต าแหน่ง
และส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

1.5 เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 
พิจารณา 

กระทรวงการคลัง 



 

2. ข้อมูล/เอกสารที่ต้องเตรียม 
 2.1  บันทึกเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ค าขอก าหนดต าแหน่ง/
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เหตุผลความจ าเป็น หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา 
การวิเคราะห์ และข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 2.2  เอกสารประกอบ ได้แก่ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ แผนภูมิโครงสร้าง 
การแบ่งงานภายในและอัตราก าลัง แบบประเมินค่างาน 20 ค าถาม แบบบันทึก
ค าตอบส าหรับโปรแกรมประเมินค่างาน บัญชีปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  บัญชี
แสดงต าแหน่งที่จะน ามายุบเลิก และค าอธิบายประกอบการจัดท าบันทึกของ 
ส่วนราชการที่ขอก าหนดต าแหน่ง/ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง   

 3. ข้อพึงระวัง/ข้อเสนอแนะ   
 3.1 ก่อนด าเนินการ ควรตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องหรือไม่  
 3.2 ควรประสานและจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. พิจารณาใน
รายละเอียดล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดการประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 4. ภาคผนวก   
 4.1 แบบบันทึกเสนอคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูง (เอกสาร
หมายเลข 4) 
 4.2 ค าสั่ง อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง ที่ 5/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลัง 
(เอกสารหมายเลข 5) 

 กรณีรายละเอียดไมค่รบถ้วน แจ้งให้ส่วนราชการด าเนินการจัดส่งเอกสารเพิม่เตมิ 
  
 1. การด าเนินการ 

 1.1 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ประธานทราบว่าจะน าเรื่องใดเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูง เพื่อให้ประธานพิจารณาความเหมาะสม  
 1.2  นัดหมายกรรมการให้ครบตามองค์ประชุม  
 1.3 จัดส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบให้คณะกรรมการพิจารณา 
 1.4 จัดการประชุมคณะกรรมการฯ 
 1.5 คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดการก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ. ก าหนด และประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งจาก
แบบประเมินค่างาน 
 1.6 กรณีคณะกรรมการเห็นชอบให้พิจารณาประเมินคุณภาพงานของ
ต าแหน่ง กรรมการฯ พิจารณาคะแนนตามที่ส่วนราชการเสนอ และระบุคะแนนที่
เหมาะสมกับค่างานลงในโปรแกรมประเมินค่างานของ ก.พ. 
  1.7 เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว น าเสนอใบ
คะแนนการประเมินค่างานให้ประธานคณะกรรมการ และผู้อ านวยการส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลลงนามรับรอง   
 1.8 จัดท ารายงานการประชุม และแจ้งเวียนให้คณะกรรมการพิจารณารับรอง 

 ภาคผนวก   
แบบการพิจารณาของคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลัง 
(เอกสารหมายเลข 6) 

 กรณีคณะกรรมการขอให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวน/ปรับปรุงค าขอ ให้ฝ่าย
เลขานุการกระทรวงแจ้งส่วนราชการปรบัปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ 
และส่งกลับให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอีกครั้ง 

2.2 เสนอคณะกรรมการการก าหนด
ต าแหน่งระดับสูง พิจารณา 

 



 

 1. การด าเนินการ  
 - จัดท าบันทึก พร้อมผลการพิจารณาของคณะกรรมการเสนอต่อ อ.ก.พ. 
กระทรวง 
 -  นัดหมายคณะอนุกรรมการให้ครบตามองค์ประชุม 
 - จัดส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบให้คณะอนุกรรมการพิจารณา 
 - จัดประชุม อ.ก.พ. กระทรวง 
 - จัดท ารายงานการประชุม และแจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการพิจารณารับรอง 

 2. ข้อมูล/เอกสารที่ต้องเตรียม 
 -  บันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบด้วย ค าขอก าหนดต าแหน่ง/ปรับปรุง
การก าหนดต าแหน่ง กฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาของ
คณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูง และประเด็นเพื่อพิจารณา 
 -  เอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานภายในและ
อัตราก าลัง บัญชีปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  บัญชแีสดงต าแหน่งทีจ่ะน ามายุบ
เลิก ตารางแสดงผลการประเมินคา่งาน และค าอธิบายประกอบการจัดท าบันทึกของ
ส่วนราชการที่ขอก าหนดต าแหน่ง 

 3. ภาคผนวก   
แบบบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง (เอกสารหมายเลข 7) 

 กรณไีม่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูง และ
มีมติให้คณะกรรมการฯ พิจารณาใหม่ ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจยืนยันตามความเห็น
เดิม หรืออาจปรับปรุงตามข้อสังเกตของ อ.ก.พ. กระทรวง และส่งให้ อ.ก.พ.
กระทรวงพิจารณาใหม่ ท้ังนี้ อ.ก.พ.กระทรวงจะต้องพิจารณาใหไ้ดข้้อยุติ 

  
 1. ข้อมูล/เอกสารที่ต้องเตรียม 

 - รายงานการประชุม อ.ก.พ .กระทรวงการคลัง 
 - แบบประเมินค่างาน  
 - หนังสือท่ีประธาน อ.ก.พ. กระทรวงการคลังมอบหมายให้ผู้มอี านาจลงนามใน
แบบประเมินค่างานของส่วนราชการ 

 2. ภาคผนวก 
แบบการพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง (เอกสารหมายเลข 8) 

  

 1. การด าเนินการ  
 - แจ้งส่วนราชการที่ขอก าหนดต าแหน่งเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
   - ส่งส าเนามติกรณีที่ได้รับการอนุมตัิจาก อ.ก.พ. กระทรวง ให้ส านักงาน ก.พ.  
ส านักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ทราบภายใน 7 วันท าการ นบัแต่วันที่แจ้งมติ
ให้ส่วนราชการทราบ โดยจัดส่งแบบรายงานการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งภายใน
กรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง (แบบ บอ. 1) และแบบรายงานอัตราก าลังในภาพรวม
ของส่วนราชการ (แบบ บอ. 2) ให้ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการตรวจสอบการบรหิาร
กรอบมูลค่ารวมของต าแหน่งและการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของแต่ละ 
ส่วนราชการ พร้อมทั้งส่งส าเนาแบบ บอ. 1 ให้ส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง
ทราบด้วย 
 -  จัดท ารายงานผลการก าหนดต าแหน่งเสนอ ก.พ. ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือน
เมษายนและตลุาคม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบต าแหน่งต่อไป 
 
 

2.3 เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 
พิจารณา 

2.4 เสนอประธาน อ.ก.พ. กระทรวง 
หรือผู้ทีป่ระธาน อ.ก.พ. กระทรวง

มอบหมาย ลงนามในแบบประเมินค่า
งานของต าแหน่งที่ได้รับการอนุมัติ 

2.5 แจ้งมติ อ.ก.พ. กระทรวง ให้
ส านักงาน ก.พ. ส านักงบประมาณ 

กรมบญัชกีลาง และ ส่วนราชการที่ขอ
ปรับปรงุการก าหนดต าแหน่งทราบ
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง

ต่อไป 

 



 

 2. ข้อมูล/เอกสารที่ต้องเตรียม 
 -  รายงานการประชุม อ.ก.พ. กระทรวง 
 - แบบรายงานการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของ
ต าแหน่ง (แบบ บอ. 1)  
 - แบบรายงานอัตราก าลังในภาพรวมของส่วนราชการ (แบบ บอ. 2) 
 - เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 3. ข้อพึงระวัง/ข้อเสนอแนะ 
ควรด าเนินการแจ้งส่วนราชการที่ขอก าหนดต าแหน่งทราบภายใน 1 - 2 สัปดาห์ 

 4. ภาคผนวก   
แบบ บอ. 1 และแบบ บอ. 2 (เอกสารหมายเลข 9) 

  

 ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563 
 ปรับปรุงโดย นางสาวสปิป์พรรณ โมสิกรัตน ์
 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 



หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน 
ส าหรับ 

ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ 

กำรประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับ
เชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ ให้ใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำนเพ่ือวัดคุณภำพงำนของต ำแหน่ง 
ตำมลักษณะงำน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพและควำมยุ่งยำกของงำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณ์ที่ต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดองค์ประกอบหลักในกำรประเมินค่ำงำน 
๓ ด้ำน ซึ่งประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบย่อยที่มีควำมสัมพันธ์กัน ดังต่อไปนี้ 

๑. องค์ประกอบหลักด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นในงาน หมำยถึง ระดับและขอบเขตของ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมรอบรู้ ควำมช ำนำญงำน และทักษะที่พัฒนำขึ้นมำจำกประสบกำรณ์  
กำรท ำงำนและกำรฝึกฝน ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนั้นต้องมีเป็นพ้ืนฐำน เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ของต ำแหน่งนั้นได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ซึ่งจ ำแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ 
๓ องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที ่๑ ควำมรู้และควำมช ำนำญ หมำยถึง ระดับและขอบเขตของควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ควำมรอบรู้ ควำมช ำนำญงำน และทักษะที่จะต้องมีเพ่ือปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ โดยพิจำรณำจำก
สภำพงำนของต ำแหน่งนั้น 

องค์ประกอบที่ ๒  กำรบริหำรจัดกำร หมำยถึง ระดับและขอบเขตของควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจัดกำรที่ต้องกำรของต ำแหน่งนั้น ๆ โดยพิจำรณำจำกลักษณะงำน และกำรบริหำรจัดกำร
ในกำรวำงแผน ก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำรปฏิบัติงำน และกำรท ำงำนเป็นทีม 

องค์ประกอบที่ ๓  กำรสื่อสำรและปฏิสัมพันธ์ หมำยถึง ระดับและขอบเขตของควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้อ่ืน กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน หรือกำรให้ผู้อ่ืนร่วมท ำงำนให้ 
โดยพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ของงำนเป็นส ำคัญ 

เอกสารหมายเลข 1



๑๒๔ 
 

 

๒. องค์ประกอบหลักด้านความสามารถในการแก้ปัญหา หมำยถึง ระดับและขอบเขตของกำรใช้
ควำมคิดและกำรตัดสินใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนกำร ขั้นตอนที่ต ำแหน่งนั้นจะต้องน ำควำมรู้มำใช้  
ในกำรแก้ปัญหำ เพื่อให้งำนบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจ ำแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๒ องค์ประกอบ 
ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ ๔  กรอบของอ ำนำจและอิสระในกำรคิด หมำยถึง ระดับและขอบเขตของ
ควำมคิดเพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือกำรแก้ปัญหำในงำนของต ำแหน่ง โดยพิจำรณำ
จำกกำรได้รับอ ำนำจในกำรปฏิบัติงำนนั้นตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ 

องค์ประกอบที ่๕  ควำมท้ำทำยในกำรคิดแก้ปัญหำ หมำยถึง ระดับของควำมควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ในกำรแก้ไขหรือจัดกำรกับปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่งตำมควำม
รับผิดชอบหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยให้ลุล่วงไปได้ โดยพิจำรณำจำกลักษณะงำน สภำพงำน รูปแบบ
ของกำรคิด และกระบวนกำรจัดกำรข้อมูลของต ำแหน่ง 

๓. องค์ประกอบหลักด้านภาระรับผิดชอบ หมำยถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิดจำกงำน 
ควำมรับผิดชอบหรือคุณภำพของงำนที่เกิดขึ้น รวมถึง ควำมอิสระหรือข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติงำนของ
ต ำแหน่งนั้น ซึ่งจ ำแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที ่๖ อิสระในกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง ระดับและขอบเขตของกำรวินิจฉัยหรือ
ตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำน โดยพิจำรณำจำกกำรได้รับอ ำนำจ กำรควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ และกำรบังคับบัญชำ
ภำยใต้เงื่อนไขหรือข้อจ ำกัดทำงกฎหมำยที่ก ำหนดไว้เป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำน   

องค์ประกอบที่ ๗ ผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบ 
ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่งนั้น ซึ่งส่งผลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมภำรกิจหลักของส่วนรำชกำร 
โดยพิจำรณำจำกผลสัมฤทธิ์ของต ำแหน่งงำนต่อหน่วยงำน กรม กระทรวง และประเทศ 

องค์ประกอบที่ ๘  ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่ง หมำยถึง ลักษณะส ำคัญของหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน  
โดยพิจำรณำจำกลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นของต ำแหน่งนั้นต่อภำรกิจ
โดยรวมของส่วนรำชกำร 
 

การประเมินค่างานโดยใช้โปรแกรมประเมินค่างาน 
กำรประเมินค่ำงำนส ำหรับต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง  ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 

ระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ ให้ใช้ “โปรแกรมประเมินค่างาน” เป็นเครื่องมือช่วยในกำร
พิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งของส่วนรำชกำรเพ่ือให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ภำยใต้องค์ประกอบหลักในกำร
ประเมินคำ่งำน ๓ ด้ำน ๘ องค์ประกอบย่อย และกำรวัดควำมสัมพันธ์ในกำรประเมินค่ำงำน ซึ่งประกอบด้วย
ค ำถำม รวม ๒๐ ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 
 



๑๒๕ 
 

 

๑. องค์ประกอบหลักด้านความรู้ที่จ าเป็นในงาน  

๑.๑ ความรู้และความช านาญ ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน ๔ ข้อ ดังนี้  
ข้อ ๑ ระดับการศึกษา เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับกำรศึกษำที่ต ำแหน่งนั้น

ต้องกำรหรือจ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
ข้อ ๒ ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกประสบกำรณ์ในงำน

ที่เก่ียวข้องที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่งนั้น 
ข้อ ๓ ความรู้ที่จ าเป็นในงาน เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับของควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

ทักษะ ควำมช ำนำญงำนและควำมเชี่ยวชำญที่จ ำเป็นต้องใช้เป็นหลักในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 
ข้อ ๔ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำก

ระดับของควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ควำมรอบรู้และควำมช ำนำญงำนในเชิงเทคนิคที่จ ำ เป็นต้องใช้ 
ในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 

๑.๒ การบริหารจัดการ ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน ๓ ข้อ ดังนี้  
ข้อ ๕ การบริหารจัดการ เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับและขอบเขตของควำมสำมำรถ 

ในกำรด ำเนินกำรที่จะท ำให้เกิดกิจกรรมหรือเกิดกำรปฏิบัติอันจะน ำไปสู่เป้ำหมำยขององค์กรตำมที่
ก ำหนดไว้ภำยใต้ทรัพยำกรที่มี  

ข้อ ๖ ลักษณะของการท างานในทีม เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับและบทบำท 
กำรมีส่วนร่วมของต ำแหน่งต่อผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมท่ีก ำหนด 

ข้อ ๗ การวางแผน เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกกระบวนกำรบริหำรงำน โดยมีแนวทำง
ในกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ มีกำรควบคุม ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จตำม
แผนงำน/โครงกำรภำยใต้ระยะเวลำที่ก ำหนด  

๑.๓ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน ๒ ข้อ ดังนี้  
ข้อ ๘ มนุษยสัมพันธ์ที่จ าเป็นในงาน  เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกลักษณะของ

ควำมสัมพันธ์ในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน  
ข้อ ๙ การติดต่อสื่อสารที่จ าเป็นในงาน  เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกลักษณะ 

กำรติดต่อสื่อสำรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกัน  
อันจะน ำไปสู่กำรยอมรับ กำรเห็นพ้อง กำรให้ควำมร่วมมือ และให้กำรสนับสนุนต่อกำรปฏิบัติงำน 

 



๑๒๖ 
 

 

๒. องค์ประกอบหลักด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  

๒.๑ กรอบของอ านาจและอิสระในการคิด ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน ๒ ข้อ ดังนี้  
ข้อ ๑๐ กรอบแนวคิดส าหรับการแก้ปัญหา เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกแนวทำง 

วิธีกำรแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง ภำยใต้กรอบแนวคิด 
เป้ำหมำย และนโยบำยของส่วนรำชกำร 

ข้อ ๑๑ อิสระในการคิด เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับของกำรคิดหรือกำรตัดสินใจ 
ที่จะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกรอบและแนวทำงที่มีอยู่  หรือก ำหนดแนวทำง ทิศทำงหรือ
นโยบำยในกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร 

๒.๒ ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน ๒ ข้อ ดังนี้  
ข้อ ๑๒ ความท้า ทาย ใน งาน  เ ป็นก ำรป ระ เ มิน ค่ำ ง ำนจ ำกลักษณะง ำนที่

ต้องกำรกำรแก้ไขหรือกำรจัดกำรกับปัญหำที่เกิดขึ้นในงำนของต ำแหน่งให้ลุล่วงไปได้ด้วยรูปแบบและ
วิธีกำรต่ำง ๆ  

ข้อ ๑๓ การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกลักษณะงำนที่ต้องใช้
กระบวนกำรคิด พิจำรณำ จ ำแนก สังเครำะห์ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำม
เป้ำหมำยและนโยบำยของส่วนรำชกำร  

๓. องค์ประกอบหลักด้านภาระรับผิดชอบ  

๓.๑ อิสระในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน ๓ ข้อ ดังนี้  
ข้อ ๑๔ อิสระในการท างาน เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับของกำรวินิจฉัยหรือ

ตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำน ภำยใต้เงื่อนไขหรือข้อจ ำกัดเชิงนโยบำยของส่วนรำชกำร 
ข้อ ๑๕ การได้รับอ านาจในการท างาน เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกกำรปฏิบัติงำน 

ตำมระดับของกำรควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบและบังคับบัญชำ หรือมีอ ำนำจในกำรวำงแผน ก ำหนดกลยุทธ์
ในกำรปฏิบัติงำน 

ข้อ ๑๖ อ านาจในการตัดสินใจ  เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับของกำรใช้
อ ำนำจในกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร  

๓.๒ ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน  
ข้อ ๑๗ ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับและ

ขอบเขตผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนและส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยงำน 
กรม กระทรวงและประเทศ 

๓.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 
ข้อ ๑๘ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกบทบำท หน้ำที่

ควำมรบัผิดชอบ และลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่งตำมภำรกิจของส่วนรำชกำร 



๑๒๗ 
 

 

๔. การตรวจสอบผลการประเมินค่างาน ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน ๒ ข้อ ดังนี้ 
ข้อ ๑๙ วัตถุประสงค์หลักของงานของต าแหน่ง เป็นกำรตรวจสอบผลกำรประเมินค่ำงำน

โดยพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์หลักของงำนของต ำแหน่งที่ประเมิน 
ข้อ ๒๐ ประเภทและระดับต าแหน่ง เป็นกำรตรวจสอบผลกำรประเมินค่ำงำนโดย

พิจำรณำจำกประเภทและระดับของต ำแหน่งที่ประเมิน 
 

เกณฑ์การตัดสิน   

๑. ค่ำคะแนนในกำรประเมินค่ำงำน  

๑.๑ ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร  
-  ระดับสูง ได้คะแนน ๗๒๕ - ๑,๐๓๕ คะแนน 

๑.๒ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร  
-  ระดับเชี่ยวชำญ ได้คะแนน ๖๓๑ - ๙๐๐ คะแนน 

 -   ระดับทรงคุณวุฒิ ได้คะแนน ๙๐๑ - ๑,๒๔๐ คะแนน 

๒. ผลกำรประเมินของแต่ละองค์ประกอบมีควำมสอดคล้องกัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๒๘ 
 

 

แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง  
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ  

 
๑. ต ำแหน่งเลขท่ี....................................... 

ชื่อต ำแหน่ง.......................................................ระดับ........................................................................ 
งำน/ฝ่ำย/กลุ่ม..............................................กอง/ส ำนัก............................................................................ 
กรม..................................................................กระทรวง........................................................................... 
ขอก ำหนดเป็นต ำแหน่ง......................................................ระดับ............................................................... 
กอง/ส ำนัก/ส่วนกลำง.............................................................กรม............................................................ 

๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (เดิม) 

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

๓. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (ใหม)่ 

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

๔. วิเครำะห์เปรียบเทียบหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพ และควำมยุ่งยำกของงำนที่เปลี่ยนแปลงไป       

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

 
 



๑๒๙ 
 

 

แบบประเมินค่างานโดยใช้โปรแกรมประเมินค่างาน  

ให้ พิจำรณำเลื อกค ำตอบเพียงค ำตอบเดียวที่มีลั กษณะใกล้ เคียงกับหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบหรือลักษณะงำนที่เปลี่ยนแปลงไปของต ำแหน่งที่ต้องกำรประเมินพร้อมระบุเหตุผล  

 

 
๑. ระดับการศึกษา 

โปรดเลือกระดับกำรศึกษำที่ต้องกำรส ำหรับต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลือก 
๑. ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ  
๒. ระดับปริญญำหรือเทียบเท่ำขึ้นไป  
๓. ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ หรือระดับปริญญำหรือเทียบเท่ำข้ึนไป   
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 



๑๓๐ 
 

 

๒. ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน 
โปรดเลือกประสบกำรณ์ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง  
 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. ไม่จ ำเป็นต้องมีประสบกำรณ์  
๒. มีประสบกำรณ์ต่ ำกว่ำ ๑ ปี   
๓. มีประสบกำรณ์ ๑ - ๒ ปี   
๔. มีประสบกำรณ์ ๓ - ๕ ปี   
๕. มีประสบกำรณ์ ๖ - ๘ ปี   
๖. มีประสบกำรณ์ ๙ - ๑๒ ปี   
๗. มีประสบกำรณ์ ๑๓ - ๑๕ ปี   
๘. มีประสบกำรณ์ ๑๕ ปี ขึ้นไป   
เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………………….………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 
 



๑๓๑ 
 

 

๓. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน 
โปรดเลือกระดับของควำมรู้ หรือทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก  

๑. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้หรือควำมสำมำรถเบื้องต้นที่เรียนรู้ได้ในระยะเวลำอันสั้น โดยศึกษำ
วิธีกำร กฎระเบียบ และกระบวนกำรซึ่งเกี่ยวข้องกับงำนในหน้ำที่ 

 

๒. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถหรือทักษะมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อที่ ๑ แต่ไม่ถึงข้อที่ ๓   
๓. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะทำง ควำมช ำนำญในงำนจะพัฒนำขึ้น  

จำกประสบกำรณ์ท ำงำน หรือจำกหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
  

๔. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้หรือทักษะมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อที่ ๓ แต่ไม่ถึงข้อที่ ๕   
๕. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือใช้ทักษะระดับสูงในงำนเชิงเทคนิค หรืองำนฝีมือ  

เฉพำะทำงระดับสูง ควำมช ำนำญในงำนจะพัฒนำขึ้นจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์และกำรสั่งสม  
ทักษะในเชิงลึก 

  

๖. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ในเชิงวิชำกำรหรือวิชำชีพเฉพำะ ซึ่งเป็นงำนที่ต้องใช้กระบวนกำร 
แนวคิด ทฤษฎีหรือองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับสำยอำชีพ  

  

๗. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้หรือทักษะมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อที่ ๖ แต่ไม่ถึงข้อที่ ๘   
๘. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมช ำนำญในงำนเชิงวิชำกำรหรือวิชำชีพเฉพำะชั้นสูง รวมทั้งเป็น

งำนที่ต้องเข้ำใจแนวคิด ทฤษฎี หรือองค์ควำมรู้ จนสำมำรถประยุกต์ใช้และถ่ำยทอดได้ 
  

๙. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ หรือทักษะมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อที่ ๘ แต่ไม่ถึงข้อที่ ๑๐   
๑๐. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในงำนเชิงวิชำกำรหรือวิชำชีพเฉพำะ หรือทักษะ  

และควำมช ำนำญเฉพำะตัวสูงมำกในต ำแหน่งหน้ำที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้ง เป็นงำนที่จะต้อง
แก้ไขปัญหำที่ยุ่งยำกซับซ้อนและให้ค ำปรึกษำได้ 

  

๑๑. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ หรือทักษะมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อที่ ๑๐ แต่ไม่ถึงข้อที่ ๑๒   
๑๒. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญจนสำมำรถน ำมำวำงแผนกลยุทธ์หรือนโยบำยของ

ส่วนรำชกำรได้ รวมทั้งเป็นงำนที่ต้องเป็นผู้น ำในกำรพัฒนำ หรือกำรริเริ่มโครงกำรที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อพันธกิจของส่วนรำชกำร 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 



๑๓๒ 
 

 

๔. ความรู้ ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค 
โปรดเลือกระดับของควำมรู้หรือควำมสำมำรถในเชิงเทคนิคส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 

ข้อค าตอบ   เลือก  

๑.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน ค ำนวณ หรือสำมำรถปฏิบัติตำมค ำสั่งได้  

๒.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๑ แต่ไม่ถึงข้อ ๓    
๓.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในลักษณะกำรให้บริกำรหรืองำนธุรกำรทั่วไป งำนศลิปะ

หรืองำนช่ำง งำนนี้เรียนรู้ได้โดยกำรฝึกอบรมหรือจำกกำรปฏิบัติงำนโดยตรง 
  

๔.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๓ แต่ไม่ถึงข้อ ๕   
๕.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถในงำนพำณิชย์ งำนบัญชี งำนศลิปะ งำนเทคนิค  

งำนกำรจัดกำรทั่วไป หรืองำนอืน่ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเป็นงำนทีต่อ้งใช้ควำมช ำนำญในกำรปฏบิัตงิำน 
สำมำรถแก้ปัญหำและให้ค ำแนะน ำในงำนได้ 

  

๖.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๕ แต่ไม่ถึงข้อ ๗   
๗.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเชิงลึกในงำนพำณชิย์ งำนบัญชี งำนศิลปะ งำนเทคนิค  

งำนกำรจัดกำรทั่วไป หรืองำนอืน่ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเป็นงำนทีต่อ้งสั่งสมควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ทักษะจำกประสบกำรณ์และกำรปฏิบัติงำนเปน็เวลำนำน 

  

๘.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถในหลักกำร และแนวคิดของงำนสำยอำชพี และมีกำรน ำ
หลักกำรและแนวคิดดังกลำ่วมำใช้ในกำรปฏิบัตงิำน 

  

๙.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๘ แต่ไม่ถึงข้อ ๑๐   
๑๐. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถเชิงลึกในหลักกำรและแนวคิดของงำนสำยอำชีพ รวมทั้ง

เป็นงำนที่สัง่สมและควำมช ำนำญ จนสำมำรถประยุกต์หรืออธิบำยเหตุผลได้  
  

๑๑. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๑๐ แต่ไม่ถึงข้อ ๑๒   
๑๒. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในเชิงสหวิทยำกำร ซึ่งได้มำจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์ 

  จนสำมำรถประยุกต์แนวคิดและหลักกำรที่เกี่ยวข้องมำออกแบบ ปรับปรุง หรือพัฒนำกระบวนกำร   
  แผนงำน ขั้นตอนกำรท ำงำนได้ 

  

๑๓. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๑๒ แต่ไม่ถึงข้อ ๑๔   
๑๔. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรเชิงลึกหรือทักษะและควำมช ำนำญ   

  เฉพำะตัวสูงมำกในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ วิธีกำรหรือเทคนิคในสำยอำชีพ และสำมำรถให้ค ำปรึกษำ  
  ด้ำนเทคนิคได้ 

  

๑๕. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๑๔ แต่ไม่ถึงข้อ ๑๖   
๑๖. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเชิงบริหำรเพื่อก ำหนดหรือขับเคลื่อนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำร   

  หรือเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในสำขำเฉพำะด้ำนที่มีผลงำนในระดับประเทศ  
  หรือระหว่ำงประเทศ 

  

เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๑๓๓ 
 

 

๕. การบริหารจัดการ 
โปรดเลือกระดับและขอบเขตของกำรบริหำรจัดกำรของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก   
๑.  เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์หรือภำรกิจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งของส่วนรำชกำร  
๒.  เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติที่มีควำมหลำกหลำยในเนื้องำน เพ่ือสนับสนุนภำรกิจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  

 ของส่วนรำชกำร 
  

๓.  เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติที่มีควำมหลำกหลำยในเนื้องำน เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่ำงใด 
 อย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงของส่วนรำชกำร 

  

๔.  เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติด้ำนกำรวำงแผน ติดตำม ประสำนควำมร่วมมือ รวมทั้งกำรให้ 
 ค ำแนะน ำผู้ปฏิบัติงำนอ่ืน เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือภำรกิจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ 
 หลำยอย่ำงในเชิงกลยุทธ์ของส่วนรำชกำร 

  

๕.  เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติด้ำนกำรวำงแผน ติดตำม บริหำรจัดกำรงำนวิชำกำร ให้ค ำปรึกษำและ  
 ประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำรในระดับนโยบำย 

  

๖.  เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำรและเป็นผู้น ำในเชิงวิชำกำรของส่วนรำชกำร  
 โดยสำมำรถเป็นแหล่งอ้ำงอิงในระดับประเทศได้ 

  

๗.  เป็นงำนที่ต้องควบคุมดูแลงำนที่ต่ ำกว่ำส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง ๓ ระดับ   
๘.  เป็นงำนที่ต้องควบคุมดูแลงำนที่ต่ ำกว่ำส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง ๒ ระดับ   
๙.  เป็นงำนที่ต้องควบคุมดูแลงำนที่ต่ ำกว่ำส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง ๑ ระดับ   
๑๐.  เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง   
๑๑.  เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกองที่มีภำรกิจหลำกหลำย หรือ 

 มีขอบเขตของงำนขนำดใหญ่และมีควำมซับซ้อนสูง 
  

๑๒.  เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรส่วนรำชกำรระดับส ำนัก กองหรือส่วนรำชกำรที่เทียบเท่ำ 
 จ ำนวนหนึ่ง 

  

๑๓.  เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรส่วนรำชกำรระดับกรม   
๑๔.  เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรส่วนรำชกำรระดับกลุ่มภำรกิจ   
๑๕.  เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรกระทรวงหรือส่วนรำชกำรที่เทียบเท่ำ   
เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 



๑๓๔ 
 

 

๖. ลักษณะของการท างานในทีม 
โปรดเลือกลักษณะของกำรท ำงำนในทีมของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมที่ได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จ โดยผลของงำนอำจเป็นส่วนที่สนับสนุน

กำรท ำงำนของทีม 
 

๒. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑ และในบำงกรณีอำจต้องมี 
ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่ก ำหนดในข้อ ๓ ด้วย 

  

๓. เป็นงำนที่ต้องประสำนงำนหรือสื่อสำรกับสมำชิกในทีมเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้   
๔. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๓ และในบำงกรณีอำจต้องมี 

ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่ก ำหนดในข้อ ๕ ด้วย 
  

๕. เป็นงำนที่ต้องผนวกงำนทั้งหมดของสมำชิก เพ่ือสรุปรวมเป็นผลสัมฤทธิ์ของทีมตำมที่ก ำหนดไว้   
๖. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๕ และในบำงกรณีอำจต้องมี 

ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่ก ำหนดในข้อ ๗ ด้วย 
  

๗. เป็นงำนที่ต้องควบคุม แก้ไขปัญหำและให้ค ำแนะน ำในทีม รวมทั้งต้องประสำนกับทีมอ่ืน 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

  

๘. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๗ และในบำงกรณีอำจต้องมี 
ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่ก ำหนดในข้อ ๙ ด้วย 

  

๙. เป็นงำนที่ต้องก ำกับ ตรวจสอบและประสำนงำนกับสมำชิกอ่ืน ๆ ในงำนที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

  

๑๐. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๙ และในบำงกรณีอำจต้องมี 
ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่ก ำหนดในข้อ ๑๑ ด้วย 

  

๑๑. เป็นงำนที่ต้องอ ำนวยกำร ควบคุมดแูล ตรวจสอบและประสำนงำนกับสมำชิกอ่ืน ๆ ทั้งใน
งำนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหรืออำจจะแตกต่ำงกันในเชิงเนื้อหำ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

  

๑๒. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑๑ และในบำงกรณีอำจต้องมี
ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่ก ำหนดในข้อ ๑๓ ด้วย 

  

๑๓. เป็นงำนที่ต้องบริหำรและบูรณำกำรงำนของหลำย ๆ ส่วนรำชกำรที่มีเนื้อหำแตกต่ำงกัน 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

  

เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๑๓๕ 
 

 

๗. การวางแผน 
โปรดเลือกลักษณะกำรวำงแผนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. เป็นงำนที่ต้องสำมำรถเรียงล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรมหรืองำนที่ต้องท ำก่อน/หลังได้  
๒. เป็นงำนที่ต้องด ำเนินกำรมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑ และในบำงกรณีอำจต้องด ำเนินกำร

ตำมท่ีก ำหนดในข้อ ๓  
  

๓. เป็นงำนที่ต้องก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรท ำงำน วำงแผนตำรำงเวลำและควำมรับผิดชอบ 
ในงำนของตนได้ 

  

๔. เป็นงำนที่ต้องด ำเนินกำรมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3 และในบำงกรณีอำจต้องด ำเนินกำร
ตำมท่ีก ำหนดในข้อ ๕  

  

๕. เป็นงำนที่ต้องวำงแผน ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรที่ต้องกำรในกิจกรรม 
โครงกำรหรือแผนงำนระยะสั้น บำงอย่ำงของส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกองได้ 

  

๖. เป็นงำนที่ต้องด ำเนินกำรมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๕ และในบำงกรณีอำจต้องด ำเนินกำร
ตำมท่ีก ำหนดในข้อ ๗  

  

๗. เป็นงำนที่ต้องบูรณำกำรแผนงำนต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง รวมทัง้ 
ก ำหนดวิธีกำรบริหำรโครงกำร ทรัพยำกร เวลำ และขั้นตอนส ำคัญ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ตำมที่
ก ำหนดไว้ 

  

๘. เป็นงำนที่ต้องด ำเนินกำรมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๗ และในบำงกรณีอำจต้องด ำเนินกำร
ตำมท่ีก ำหนดในข้อ ๙  

  

๙. เป็นงำนที่ต้องวำงแผนกลยุทธ์ในกำรบริหำรส่วนรำชกำรระดับกรม ทัง้ในด้ำนกำรด ำเนินกำร
และกำรบริหำรทรัพยำกรที่ต้องกำร เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของส่วนรำชกำร
ระดับกรมในระยะสั้นและในระยะยำว 

  

๑๐. เป็นงำนที่ต้องด ำเนินกำรมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๙ และในบำงกรณีอำจต้องด ำเนินกำร
ตำมท่ีก ำหนดในข้อ ๑๑ 

  

๑๑. เป็นงำนที่ต้องก ำหนดทิศทำงเชิงกลยุทธ์และนโยบำยในระยะยำวของส่วนรำชกำรระดับ
กระทรวง โดยพิจำรณำถึงกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมท้ังด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
กำรเมืองทั้งในและต่ำงประเทศ 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 
 



๑๓๖ 
 

 

๘. มนุษยสัมพันธ์ที่จ าเป็นในงาน 
โปรดเลือกระดับของมนุษยสัมพันธ์ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลือก 
๑. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม เพื่อควำมรำบรื่นของกำรปฏิบัติงำน  
๒. เป็นงำนที่ต้องติดต่อกับทีม บุคคลภำยนอก หรือผู้รับบริกำร เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่ำงกัน 
  

๓. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม บุคคลภำยนอก หรือผู้รับบริกำร โดยกำรน ำเสนอ
ควำมคิดหรือกำรเป็นผู้ฟังที่ดี เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

  

๔. เป็นงำนที่ต้องพัฒนำควำมสัมพันธ์ ด้วยกำรน ำเสนอและโน้มน้ำว รวมทั้งเป็นผู้ฟังที่ดี  
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันและคลี่คลำยปัญหำในประเด็นต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์ 

  

๕.  เป็นงำนที่ต้องพัฒนำควำมสัมพันธ์ เพื่อให้สำมำรถคลี่คลำยสถำนกำรณ์ที่เปรำะบำง ซึ่งอำจ
น ำไปสู่ควำมขัดแย้ง รวมทั้งเป็นงำนที่ต้องสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลได้ 

  

๖.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมสำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์ในระดับที่จูงใจและสร้ำงกำรยอมรับได้ 
รวมทั้งเป็นงำนที่ต้องท ำให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลง และยุติควำมขัดแย้งโดยท ำให้เกิดควำม 
พึงพอใจร่วมกันได้ 

  

เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๑๓๗ 
 

 

๙. การติดต่อสื่อสารที่จ าเป็นในงาน 
โปรดเลือกลักษณะของกำรติดต่อสื่อสำรที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง  
 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสื่อสำร ให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถำม  
๒. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสื่อสำรในลักษณะที่มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑ และในบำงกรณี 

อำจต้องด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดในข้อ ๓ ด้วย 
  

๓. เป็นงำนที่ต้องสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือหรืออธิบำยกำรด ำเนินกำรในทำงปฏิบัติได้   
๔. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสื่อสำรในลักษณะที่มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๓ และในบำงกรณี 

อำจต้องด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๕ 
  

๕. เป็นงำนที่ต้องสำมำรถให้ค ำแนะน ำ หรือค ำปรึกษำแก่บุคคลอื่น รวมทั้งสำมำรถสอนงำน 
แก่ทีมได้ 

  

๖. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสื่อสำรในลักษณะที่มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๕ และในบำงกรณี 
อำจต้องด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๗ 

  

๗. เป็นงำนที่ต้องสำมำรถติดต่อสื่อสำรในระดับที่โน้มน้ำวและส่งผลต่อกำรตัดสินใจของส่วนรำชกำร
ระดับส ำนักหรือกองได้ 

  

๘. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสื่อสำรในลักษณะที่มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๗ และในบำงกรณี 
อำจต้องด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๙ 

  

๙. เป็นงำนที่ต้องสำมำรถติดต่อสื่อสำรในระดับที่โน้มน้ำวและส่งผลต่อกำรตัดสินใจในระดับ 
กลยุทธ์และนโยบำยที่น ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของส่วนรำชกำรได้ 

  

เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๓๘ 
 

 

๑๐. กรอบแนวคิดส าหรับการแก้ปัญหา 
โปรดเลือกกรอบแนวคิดส ำหรับกำรแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 

ข้อค าตอบ เลือก 
๑. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้มำตรฐำน กระบวนกำร วิธีกำร ตัวอย่ำงที่ก ำหนดไว้ หรือ

ภำยใต้ค ำแนะน ำของผู้บังคับบัญชำ 
 

๒. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้กรอบแนวคิดมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑ และในบำงกรณี
อำจต้องแก้ปัญหำตำมกรอบแนวคิดในข้อ ๓ ด้วย 

  

๓. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้มำตรฐำนและกระบวนกำรที่มีอยู่หลำกหลำย โดยสำมำรถ
เข้ำใจและจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรแก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ที่ก ำหนด 

  

๔. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้กรอบแนวคิดมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๓ และในบำงกรณี
อำจต้องแก้ปัญหำตำมกรอบแนวคิดในข้อ ๕ 

  

๕. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำในภำพรวม โดยมีอิสระที่จะก ำหนดทำงเลือก วิธีกำรหรือแนวทำง
ภำยใต้กรอบแนวคิดของส่วนรำชกำร 

  

๖. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้กรอบแนวคิดมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๕ และในบำงกรณี
อำจต้องแก้ปัญหำตำมกรอบแนวคิดในข้อ ๗  

  

๗. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้นโยบำย และเป้ำหมำยระยะสั้นของส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นงำน 
ที่มีอิสระในกำรคิดแนวทำง แผนงำน กระบวนกำร หรือขั้นตอนใหม่ ๆ เพ่ือให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

  

๘. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้กรอบแนวคิดมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๗ และในบำงกรณี
อำจต้องแก้ปัญหำตำมกรอบแนวคิดในข้อ ๙  

  

๙. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้นโยบำย พันธกิจ และเป้ำหมำยระยะยำวของส่วนรำชกำร  
ซึ่งเป็นงำนที่มอิีสระในกำรก ำหนดกลยุทธ์ แผนงำน หรือโครงกำรเพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ที่ก ำหนดไว้ 

  

๑๐. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้กรอบแนวคิดมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๙ และในบำงกรณี
อำจต้องแก้ปัญหำตำมกรอบแนวคิดในข้อ ๑๑ 

  

๑๑. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้ทิศทำงและพันธกิจของส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นงำนที่มีอิสระ 
ในกำรบูรณำกำรและก ำหนดนโยบำยหรือเป้ำหมำยต่ำง ๆ เพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
ที่ก ำหนดไว้ 

  

เหตุผล : ……………………………………………………….………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 



๑๓๙ 
 

 

๑๑. อิสระในการคิด 
โปรดเลือกระดับควำมสำมำรถในกำรคิดท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลือก  
๑. เป็นงำนที่ต้องคิดและด ำเนินกำรภำยใต้หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้เป็นพื้นฐำน 

ในกำรปฏิบัติงำน 
 

๒. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๑ และในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๓    
๓. เป็นงำนที่ต้องคิดหรืออำจต้องพิจำรณำเลือกด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่ก ำหนดไว้เป็น

มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน 
  

๔. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๓ และในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๕    
๕. เป็นงำนที่ต้องคิดหรืออำจต้องพิจำรณำเลือกด ำเนินกำรตำมกฎ หรือระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งเป็นงำนที่สำมำรถตัดสินใจก ำหนดล ำดับและระยะเวลำ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้ 
  

๖. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๕ และในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๗   
๗. เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจในกำรใช้ระบบ แนวคิด เทคนิค หรือวิชำกำร

ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้ 
  

๘. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๗ และในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๙   
๙. เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจ ในกำรก ำหนดแนวทำงหรือเป้ำหมำยของ 

ส่วนรำชกำร รวมทั้งงำนอ่ืนที่อำจต้องคิดค้นองค์ควำมรู้ ระบบ แนวคิด หรือกระบวนกำรใหม ่ๆ 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้ 

  

๑๐. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๙ แต่ในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๑๑   
๑๑. เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจ ในกำรปรับนโยบำยหรือกลยุทธ์ของ 

ส่วนรำชกำร เพ่ือเป็นแนวทำงให้ส่วนรำชกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้  
  

๑๒. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๑๑ แต่ในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๑๓   
๑๓. เป็นงำนที่ต้องคิดหรือตัดสินใจในกำรก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ หรือภำรกิจใหม่ ๆ ของ 

ส่วนรำชกำรระดับกระทรวงภำยใต้กรอบนโยบำยของรัฐบำล 
  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………....……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๑๔๐ 
 

 

๑๒. ความท้าทายในงาน   
โปรดเลือกระดับของควำมท้ำทำยในงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก  
๑. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ปกติตำมที่ได้รับมอบหมำย  
๒. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ียุ่งยำกมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๑ แต่น้อยกว่ำข้อ ๓   
๓. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ีมีรูปแบบแน่นอนหรือมีลักษณะคล้ำยคลึงกับ

สถำนกำรณ์ในอดีต 
  

๔. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ียุ่งยำกมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๓ แต่น้อยกว่ำข้อ ๕    
๕. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ีอำจต้องคิดหำเหตุผล เพ่ือทบทวน หรือแก้ปัญหำหรือ

แนวทำงท่ีเคยปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
  

๖. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ียุ่งยำกมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๕ แต่น้อยกว่ำข้อ ๗    
๗. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ีต้องมีกำรประเมินและตีควำมโดยใช้วิจำรณญำณ  

เพ่ือตัดสินใจหำทำงแก้ปัญหำที่อำจมีควำมเสี่ยงและไม่มีค ำตอบเพียงค ำตอบเดียว  
  

๘. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ียุ่งยำกมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๗ แต่น้อยกว่ำข้อ ๙    
๙. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์พิเศษท่ีอำจไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน ซึ่งต้องใช้ควำมคิด

สร้ำงสรรค์ หรือควำมคิดนอกกรอบ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับประเทศได้ 
  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

 

๑๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
โปรดเลือกระดับควำมรู้ควำมสำมำรถของต ำแหน่งในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรรวบรวมหรือแยกแยะข้อมูลในระดับพื้นฐำน  
๒. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรรวบรวม แยกแยะ จัดเก็บหรือจัดท ำข้อมูล 

เพ่ือประกอบกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ ต่อไป 
  

๓. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๒ และในบำงกรณีต้องมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ตำมข้อ ๔ 

  

๔. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่มำจำกหลำยแหล่ง         
เพ่ือจัดท ำรำยงำนหรือตอบข้อซักถำมที่ไม่ยุ่งยำกซับซ้อนได้ 

  

๕. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๔ และ 
ในบำงกรณีต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ตำมข้อ ๖ 

  

๖. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมำณ            
หรือเชิงคุณภำพ ส ำหรับจัดท ำข้อเสนอหรือรำยงำนรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจ
ของส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง 

  

๗. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๖ และ 
ในบำงกรณีต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ตำมข้อ ๘ 

  

๘. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล เพ่ือก ำหนด
หลักกำรหรือแนวทำง ออกแบบกระบวนกำรหรือระบบที่ส ำคัญ หรือสร้ำงแบบจ ำลอง  
เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของส่วนรำชกำร 

  

๙. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถวิเครำะห์และสังเครำะห์มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๘ 
และในบำงกรณีต้องมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ตำมข้อ ๑๐ 

  

๑๐. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล เพ่ือให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตำมพันธกิจของส่วนรำชกำร 

  

๑๑. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถวิเครำะห์และสังเครำะห์มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ใน 
ข้อ ๑๐ และในบำงกรณีต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ตำมข้อ ๑๒ 

  

๑๒. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลส ำหรับ       
กำรประเมินสถำนกำรณ์ เพ่ือก ำหนดทิศทำงในเชิงกลยุทธ์และนโยบำยของส่วนรำชกำร 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 
 



๑๔๒ 
 

 

๑๔. อิสระในการท างาน 
โปรดเลือกระดับของอิสระในกำรท ำงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้กำรควบคุม แนะน ำ และตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด  
๒. เป็นงำนที่มีอิสระในปฏิบัติงำนภำยใต้กำรแนะน ำ ก ำกับและตรวจสอบของผู้บังคับบัญชำ 

โดยสำมำรถปฏิบัติตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้อย่ำงกว้ำง ๆ  
  

๓. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้กำรก ำกับและตรวจสอบ โดยสำมำรถคิดและ
น ำเสนอได้ตำมสมควร 

  

๔. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้นโยบำยของส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง  
โดยอำจต้องรำยงำนผลสัมฤทธิ์หรือขอค ำปรึกษำตำมสมควร 

  

๕. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรควบคุมดูแลงำนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ของส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง  

๖. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรปฏิบัติงำนหรือให้ค ำปรึกษำภำยใต้นโยบำยของส่วนรำชกำรระดับ
กรม โดยอำจต้องรำยงำนผลสัมฤทธิ์ และขอค ำปรึกษำตำมสมควร 

  

๗. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรบริหำรงำนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำรระดับกรม   
๘. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรบริหำรงำนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำรระดับ 

กลุ่มภำรกิจ 
  

๙. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรบริหำรงำนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร 
ระดับกระทรวง 

  

เหตุผล : ……………………………………………………………………….………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

 

๑๕. การได้รับอ านาจในการท างาน 
โปรดเลือกระดับของกำรได้รับอ ำนำจในกำรท ำงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลือก  

๑. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติภำยใต้ค ำสั่ง มีกำรตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด วิธีปฏิบัติงำนไม่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงก่อนได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ 

 

๒. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๑ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๓ บ้ำง   

๓. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้ันตอนประจ ำ ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชำ สำมำรถ
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงำนได้แต่ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำ 

  

๔. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๓ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๕    

๕. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรที่เป็นมำตรฐำน โดยผู้บังคับบัญชำตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำ
และผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมระยะเวลำหรือตำมวิธีกำรที่ก ำหนด 

  

๖. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๕ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๗   

๗. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติภำยใต้วิธีกำรที่หลำกหลำย โดยผู้บังคับบัญชำตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ 
ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ 

  

๘. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๗ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๙   

๙. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติภำยใต้กรอบนโยบำยที่ชัดเจน โดยสำมำรถใช้ดุลยพินิจด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ก ำหนดไว้อย่ำงกว้ำง ๆ รวมทั้งสำมำรถพัฒนำกระบวนกำร วิธีกำร
หรือระบบใหม ่ๆ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

  

๑๐. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๙ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๑๑   

๑๑. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในระดับนโยบำยตำมที่ก ำหนด หรือตำมภำรกิจ
ที่ได้รับมอบหมำย โดยสำมำรถวำงแผนและก ำหนดกลยุทธ์ในกำรปฏิบัติได้อย่ำงไม่มีข้อจ ำกัด 

  

๑๒. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๑๑ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๑๓   

๑๓. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยฝ่ำยบริหำร โดยมีอ ำนำจสมบูรณ์ในกำรตัดสินใจวำงแผน 
ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 



๑๔๔ 
 

 

๑๖. อ านาจในการตัดสินใจ 
โปรดเลือกระดับของกำรใช้อ ำนำจในกำรตัดสินใจของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลือก 
๑. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจน้อย กำรท ำงำนอยู่ภำยใต้ค ำสั่ง กำรควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ 

และดูแลอย่ำงใกล้ชิด 
 

๒. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจบำงส่วน ภำยใต้กำรก ำกับ ตรวจสอบ ดูแล หรือภำยใต้หลักเกณฑ์
ที่ก ำหนดไว้ 

  

๓. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจบำงส่วน ภำยใต้แนวทำงที่ก ำหนด โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองจำก
ผู้บังคับบัญชำในบำงเรื่อง 

  

๔. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจและแก้ปัญหำในงำนประจ ำ โดยสำมำรถตัดสินใจวำงแผนและ
ก ำหนดแนวทำงในกำรท ำงำนได้ 

  

๕. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจในงำนส ำคัญของหน่วยงำนหรืองำนโครงกำรส ำคัญ   
๖. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจด ำเนินกำรและบูรณำกำรกลยุทธ์บำงส่วนของส่วนรำชกำร 

ระดับกรม 
  

๗. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจด ำเนินกำรและบูรณำกำรกลยุทธ์ทั้งหมดของส่วนรำชกำร 
ระดับกรม หรือบำงส่วนหรือทั้งหมดของส่วนรำชกำรระดับกลุ่มภำรกิจ  

  

๘. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจด ำเนินกำรและบูรณำกำรกลยุทธ์ทั้งหมดของส่วนรำชกำร 
ระดับกระทรวง 

  

เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

 

๑๗. ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 
โปรดเลือกระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อวัตถุประสงค์ หรือภำรกิจหลักของส่วนรำชกำร 

ระดับกรม 
 

๒. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบมำกกว่ำข้อ ๑ แต่น้อยกว่ำข้อ ๓    
๓. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ หรือภำรกิจหลักของ 

ส่วนรำชกำรระดับกรม 
  

๔. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบมำกกว่ำข้อ ๓ แต่น้อยกว่ำข้อ ๕   
๕. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลำยส่วนของวัตถุประสงค์ หรือภำรกิจหลักของ 

ส่วนรำชกำรระดับกรม 
  

๖. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบมำกกว่ำข้อ ๕ แต่น้อยกว่ำข้อ ๗   
๗. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน  แผนปฏิบัติงำนหรือกำรวำงแผนกลยุทธ์โดยรวม

ของส่วนรำชกำรระดับกรม 
  

๘. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบมำกกว่ำข้อ ๗ แต่น้อยกว่ำข้อ ๙   
๙. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน แผนปฏิบัติงำนหรือกำรวำงแผนกลยุทธ์โดยรวม

ของส่วนรำชกำรระดับกระทรวง 
  

๑๐. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบมำกกว่ำข้อ ๙ แต่น้อยกว่ำข้อ ๑๑   
๑๑. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนโดยรวมทั้งหมดของภำครัฐ และยังส่งผลต่อ 

กำรก ำหนดแผนกลยุทธ์และแผนงำนของประเทศ   
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 



๑๔๖ 
 

 

๑๘. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 
โปรดเลือกลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลือก 

๑. เป็นงำนสนับสนุน ส่งเสริม หรืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่งำนอื่น ๆ ในส่วนรำชกำร  

๒. เป็นงำนประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ หรือให้ควำมรู้/ค ำแนะน ำทำงเทคนิคหรือเชิงวิชำกำร 
ให้แก่ผู้อื่นทั้งภำยใน หรือภำยนอกส่วนรำชกำร 

  

๓. เป็นงำนจัดท ำนโยบำย แผนงำน มำตรกำร มำตรฐำน กฎเกณฑ์ หลักปฏิบัติ หรือจัดท ำ 
ร่ำงงบประมำณ 

  

๔. เป็นงำนให้ค ำปรึกษำโดยใช้ควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษในสำยอำชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรก ำหนด
กลยุทธ์ของส่วนรำชกำร 

  

๕. เป็นงำนศึกษำ ค้นคว้ำวิจัย หรือจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร ต ำรำ หลักสูตร สิ่งประดิษฐ์ หรือ
ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  

๖. เป็นงำนที่ให้บริกำรแก่ประชำชน     

๗. เป็นงำนอนุรักษ์ สงวน ส่งเสริม ดูแล ซ่อมแซม หรือท ำนุบ ำรุงรักษำงำนทำงด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม ศำสนำ โบรำณสถำน สถำนทีท่่องเที่ยว ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 

  

๘. เป็นงำนบังคับใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย หรือเป็นงำนเกี่ยวกับกำรทะเบียน ออกใบอนุญำต
หรือสัมปทำน 

  

๙. เป็นงำนส ำรวจ  ออกแบบ ก่อสร้ำง หรือสร้ำงสรรค์ในทำงวิศวกรรม สถำปัตยกรรม 
เกษตรกรรม หรือศิลปกรรม 

  

๑๐. เป็นงำนทำงด้ำนข้อมูล ข่ำวสำร หรือข่ำวกรอง   

๑๑. เป็นงำนบริหำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ   

๑๒. เป็นงำนควบคุมดูแลส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง   

๑๓. เป็นงำนควบคุมดูแลและประสำนงำนภำยในจังหวัด   

๑๔. เป็นงำนบริหำรส่วนรำชกำรระดับกรมหรือกระทรวง   

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

 



๑๔๗ 
 

 

 

๑๙. วัตถุประสงค์หลักของงานของต าแหน่ง 
โปรดเลือกวัตถุประสงค์หลักของงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลือก 

๑. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรวิจัยเพ่ือสร้ำงสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือองค์ควำมรู้
ใหม ่ๆ 

 

๒. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรรวบรวมหรือกำรวิเครำะห์ข้อมูลหรือประเด็นต่ำง ๆ  
เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนดแนวทำง กระบวนกำร หรือนโยบำย รวมทั้งพยำกรณ์แนวโน้ม 
เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจต่อไป 

  

๓. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรสนับสนุน ประสำน ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่บุคคลหรือ
หน่วยงำนอื่น ตำมกรอบควำมรู้หรือแนวทำงที่ก ำหนดไว้ 

  

๔. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรพัฒนำและก ำหนดหลักเกณฑ์ ระบบ ต้นแบบ คู่มือ 
แนวทำง หรือนโยบำยต่ำง ๆ เพ่ือให้สำมำรถน ำไปใช้ได้ตำมภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน 

  

๕. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรจัดเตรียม หรือกำรบริกำรให้แก่บุคคลและหน่วยงำนอื่น   
๖. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้ได้มำซึ่งผลสัมฤทธิ์ กำรตัดสินใจ 

มีควำมส ำคัญมำกกว่ำกระบวนกำรที่ก ำหนดไว้ 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

 

๒๐. ประเภทและระดับต าแหน่ง 
โปรดเลือกประเภทและระดับต ำแหน่งที่ต้องกำรก ำหนดต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน  
๒. ประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำน   
๓. ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส   
๔. ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ   
๕. ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร   
๖. ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร    
๗. ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ   
๘. ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ   
๙. ประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ   
๑๐. ประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น   
๑๑. ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง   
๑๒. ประเภทบริหำร ระดับต้น   
๑๓. ประเภทบริหำร ระดับสูง   
เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๔๙ 
 

 

แบบบันทึกค าตอบส าหรับโปรแกรมประเมินค่างาน 
 

ต าแหน่งเลขที่ ____________________________________________________________ 
ชื่อต าแหน่ง ___________________________ ระดับ______________________________ 
งาน/ฝ่าย/กลุ่ม___________________________  กอง/ส านัก________________________ 
กรม ___________________________________  กระทรวง _______________________ 
ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง ___________________ ระดับ _____________________________ 
 

ค าถาม ค าตอบ   
(ใส่เฉพาะตัวเลขข้อค าตอบ) 

ค ำถำมข้อที่ ๑  : ระดับกำรศึกษำ  
ค ำถำมข้อที่ ๒  : ประสบกำรณ์ในงำนที่เกี่ยวข้อง  
ค ำถำมขอ้ที่ ๓  : ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน  
ค ำถำมข้อที่ ๔  : ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในเชิงเทคนิค  
ค ำถำมข้อที่ ๕  : กำรบริหำรจัดกำร  
ค ำถำมข้อที่ ๖  : ลักษณะของกำรท ำงำนในทีม  
ค ำถำมข้อที่ ๗  : กำรวำงแผน  
ค ำถำมข้อที่ ๘  : มนุษยสัมพันธ์ที่จ ำเป็นในงำน  
ค ำถำมข้อที่ ๙  : กำรติดต่อสื่อสำรที่จ ำเป็นในงำน  
ค ำถำมข้อที่ ๑๐ : กรอบแนวคิดส ำหรับกำรแก้ปัญหำ  
ค ำถำมข้อที่ ๑๑ : อิสระในกำรคิด  
ค ำถำมข้อที่ ๑๒ : ควำมท้ำทำยในงำน    
ค ำถำมข้อที่ ๑๓ : กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ค ำถำมข้อที่ ๑๔ : อิสระในกำรท ำงำน  
ค ำถำมข้อที่ ๑๕ : กำรได้รับอ ำนำจในกำรท ำงำน   
ค ำถำมข้อที่ ๑๖ : อ ำนำจในกำรตัดสินใจ   
ค ำถำมข้อที่ ๑๗ : ผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน   
ค ำถำมข้อที่ ๑๘ : ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่ง  
ค ำถำมข้อที่ ๑๙ : วัตถุประสงค์หลักของงำนของต ำแหน่ง   
ค ำถำมข้อที่ ๒๐ : ประเภทและระดับต ำแหน่ง  
 

 



๑๕๐ 
 

 

ตารางแสดงผลการประเมินค่างาน  
 

ตารางแสดงผลการประเมินค่างาน 

ต ำแหน่งเลขท่ี    

ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    
ชื่อต ำแหน่งในกำร
บริหำรงำน 

  

  

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน ความสามารถในการแก้ปัญหา ภาระรับผิดชอบ 

ควำมรู้และควำม
ช ำนำญ 

 
กรอบของอ ำนำจและ 
อิสระในกำรคิด 

 อิสระในกำรปฏิบัติงำน  

กำรบริหำรจัดกำร  
ควำมท้ำทำยในกำรคิด
แก้ปัญหำ 

 ผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน  

กำรสื่อสำรและ
ปฏิสัมพันธ์ 

 ร้อยละของควำมรู้ (%)  
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของ
ต ำแหน่ง 

 

คะแนน   คะแนน   คะแนน   

ควำมสอดคล้องของ 
องค์ประกอบ 

ผ่ำนหรือ 
ไม่ผ่ำน 

ควำมสอดคล้องของ
องค์ประกอบ 

ผ่ำนหรือ 
ไม่ผ่ำน 

ควำมสอดคล้องของ    
องค์ประกอบ 

ผ่ำนหรือ 
ไม่ผ่ำน 

คะแนนรวม   

การตรวจสอบวัตถุประสงค์หลักของงานของต าแหน่ง   (ผ่ำนหรือไม่ผ่ำน) 

สรุปผลการประเมิน (ผ่ำนหรือไม่ผ่ำน) 

 
 (ลงชื่อ)......................................................................... 
       (นำย.............................................................) 
      ต ำแหน่ง............................................................... 
 เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ก.พ. ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 



๑๕๑ 
 

 

ความเห็นของส่วนราชการ 

 ได้ตรวจสอบรำยละเอียดแล้ว ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นของต ำแหน่งเลขที่.............ถูกต้องและ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน  

 

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

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

             หัวหน้ำหน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
  (  ) เห็นด้วย  
   เหตุผล…………………………………………………………………………... 
  (  ) ไม่เห็นด้วย  
   เหตุผล……………………………………………………………………… 

 

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

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

                         ผู้อ ำนวยกำรกอง/ส ำนักหรือเทียบเท่ำ ซึ่งรับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
 
  (  ) เห็นควรน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
   เหตุผล…………………………………………………………………………... 
  (  ) ไม่เห็นควรน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
   เหตุผล………………………………………………………………………….. 

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

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

              หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม  

 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

 

การพิจารณาของคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวง 

 คณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวง.......................... ในกำรประชุม         
ครั้งที่……/………วันที่………………………. ได้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์     
กำรประเมินค่ำงำน แล้วมีมติ ดังนี้ 
 (  )  เห็นควรอนุมัต ิ 
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  ไม่เห็นควรอนุมัติ  
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………….. 
 

                       

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

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

  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูง 
  ของกระทรวง………………..……….. 

  

 ขอรับรองว่ำมติคณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำวถูกต้องตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 

                    

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

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

  ประธำนคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูง 
  ของกระทรวง…………………….. 

                                                       หรือผู้ที่ประธำนฯ มอบหมำย 

 

 

 

 



๑๕๓ 
 

 

การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง 
 

 อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในกำรประชุมครั้งที่……/………วันที่………………………. 
ได้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน แล้วมีมติ ดังนี้ 
 (  )  อนุมัติ  
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  ไม่อนุมัต ิ 
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………….. 
 

                       

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

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

 เลขำนุกำร อ.ก.พ. กระทรวง…………. 

  

 ขอรับรองว่ำมติ อ.ก.พ.ฯ ดังกล่ำวถูกต้องตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 

                    

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

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

 ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง……..….  

                                        หรือผู้ที่ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมำย 
 



  ตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจ าแนกตามประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 
ประเภท ระดับ ค่ำก่ึงกลำง

เงินเดือน 
เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง 

ค่ำตอบแทน/
ค่ำครองชีพ 

ค่ำรักษำ 
พยำบำล 

รถประจ ำ
ต ำแหน่ง 

เงนิสมทบ/
ชดเชย กบข. 

บ ำเหน็จ
บ ำนำญ 

สวัสดิกำร
อ่ืน ๆ 

รวม 
(ปัดเศษ) 

เงินเพิ่ม* รวม 
ทั้งสิ้น 

ทั่วไป 

ปฏิบัติงำน ๑๑,๙๘๕ ๑,๑๕๐ ๕๙๙ ๑,๑๙๙ ๕๙๙ ๑๕,๕๔๐ x,xxx 
ช ำนำญงำน ๒๒,๗๐๕ ๑,๑๕๐ ๑,๑๓๕ ๒,๒๗๑ ๑,๑๓๕ ๒๘,๔๐๐ x,xxx 

อำวุโส ๒๖,๖๒๐ ๑,๑๕๐ ๑,๓๓๑ ๒,๖๖๒ ๑,๓๓๑ ๓๓,๑๐๐ x,xxx 

อำวุโส** ๓๒,๖๒๐ ๑,๑๕๐ ๑,๖๓๑ ๓,๒๖๒ ๑,๖๓๑ ๔๐,๓๐๐ x,xxx 

ทักษะพิเศษ ๕๕,๔๙๐ ๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ ๑,๑๕๐ ๒,๗๗๕ ๕,๕๔๙ ๒,๗๗๕ ๘๗,๕๔๐ x,xxx 

วิชำกำร 

ปฏิบัติกำร ๑๖,๓๙๕ ๑,๑๕๐ ๘๒๐ ๑,๖๔๐ ๘๒๐ ๒๐,๘๓๐ x,xxx 

ช ำนำญกำร ๒๗,๓๔๐ ๑,๑๕๐ ๑,๓๖๗ ๒,๗๓๔ ๑,๓๖๗ ๓๓,๙๖๐ x,xxx 

ช ำนำญกำร*** ๒๗,๓๔๐ ๓,๕๐๐ ๑,๑๕๐ ๑,๓๖๗ ๒,๗๓๔ ๑,๓๖๗ ๓๗,๔๖๐ x,xxx 

ช ำนำญกำรพิเศษ ๓๗,๖๑๐ ๓,๕๐๐ ๑,๑๕๐ ๑,๘๘๑ ๓,๗๖๑ ๑,๘๘๑ ๔๙,๗๙๐ x,xxx 

ช ำนำญกำรพิเศษ*** ๓๗,๖๑๐ ๕,๖๐๐ ๕,๖๐๐ ๑,๑๕๐ ๑,๘๘๑ ๓,๗๖๑ ๑,๘๘๑ ๕๗,๔๙๐ x,xxx 

เชี่ยวชำญ ๔๗,๐๘๐ ๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ ๑,๑๕๐ ๒,๓๕๔ ๔,๗๐๘ ๒,๓๕๔ ๗๗,๔๕๐ x,xxx 

ทรงคุณวุฒิ ๕๕,๖๘๕ ๑๕,๖๐๐ ๑๕,๖๐๐ ๑,๑๕๐ ๒,๗๘๔ ๕,๕๖๙ ๒,๗๘๔ ๙๙,๑๘๐ x,xxx 

ทรงคุณวุฒิ** ๕๖,๘๑๐ ๑๕,๖๐๐ ๑๕,๖๐๐ ๑,๑๕๐ ๒,๘๔๑ ๕,๖๘๑ ๒,๘๔๑ ๑๐๐,๕๓๐ x,xxx 

อ ำนวยกำร 
ต้น ๔๐,๓๗๕ ๕,๖๐๐ ๕,๖๐๐ ๑,๑๕๐ ๒,๐๑๙ ๔,๐๓๘ ๒,๐๑๙ ๖๐,๘๑๐ x,xxx 

สูง ๔๘,๔๐๕ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐ ๒,๔๒๐ ๔,๘๔๑ ๒,๔๒๐ ๗๙,๒๔๐ x,xxx 

บริหำร 
ต้น ๕๙,๓๕๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐ ๒๕,๔๐๐ ๒,๙๖๘ ๕,๙๓๕ ๒,๙๖๘ ๑๑๗,๗๘๐ x,xxx 

สูง ๖๓,๐๙๕ ๑๔,๕๐๐ ๑๔,๕๐๐ ๑,๑๕๐ ๓๑,๘๐๐ ๓,๑๕๕ ๖,๓๑๐ ๓,๑๕๕ ๑๓๗,๖๗๐ x,xxx 

สูง ๖๓,๐๙๕ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๑,๑๕๐ ๔๑,๐๐๐ ๓,๑๕๕ ๖,๓๑๐ ๓,๑๕๕ ๑๕๙,๘๗๐ x,xxx 

หน่วย : บาท/เดือน 

หมายเหตุ : *   กรณีเป็นต ำแหน่งที่ได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มเีหตุพิเศษ ในกำรค ำนวณค่ำตอบแทนเฉลี่ยให้รวมเงินเพิ่มดังกล่ำวด้วย 
 **  กรณีเป็นต ำแหน่งในสำยงำนที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งใหไ้ด้รับเงินเดือนข้ันสูงของระดับต ำแหน่ง 
 *** กรณีเป็นต ำแหนง่ในสำยงำนที่มีสิทธิได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 

เอกสารหมายเลข 2



เอกสารหมายเลข 3 

ค าอธิบายประกอบการจดัท าบันทึก 

เรื่อง ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
 

1. ค าขอ .......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
2. เหตุผลความจ าเป็น ..................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
4. การวิเคราะห์ ............................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
5. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา .................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
เอกสารประกอบพิจารณา (แนบท้ายบันทึก) 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 4 

 

แบบบันทึกเสนอคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลัง 

วาระพิจารณาเรื่องที่ 

เรื่อง ................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

 
1. ค าขอ .......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
2. เหตุผลความจ าเป็น ..................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
3. หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา ................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
4. การวิเคราะห์ ............................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
5. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา .................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
เอกสารประกอบพิจารณา (แนบท้ายบันทึก) 
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การพิจารณาของคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวง 

คณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวง.......................... ในกำรประชุม   
ครั้งที่……/………วันที่………………………. ได้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์   
กำรประเมินค่ำงำน แล้วมีมติ ดังนี้ 

(  )  เห็นควรอนุมัต ิ
เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

(  )  ไม่เห็นควรอนุมัติ  
เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

(  )  อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………….. 

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

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

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูง 
ของกระทรวง………………..……….. 

ขอรับรองว่ำมติคณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำวถูกต้องตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 

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

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

ประธำนคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูง 
ของกระทรวง…………………….. 

     หรือผู้ที่ประธำนฯ มอบหมำย 
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๑๕๐ 
 

 

ตารางแสดงผลการประเมินค่างาน  
 

ตารางแสดงผลการประเมินค่างาน 

ต ำแหน่งเลขท่ี    

ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    
ชื่อต ำแหน่งในกำร
บริหำรงำน 

  

  

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน ความสามารถในการแก้ปัญหา ภาระรับผิดชอบ 

ควำมรู้และควำม
ช ำนำญ 

 
กรอบของอ ำนำจและ 
อิสระในกำรคิด 

 อิสระในกำรปฏิบัติงำน  

กำรบริหำรจัดกำร  
ควำมท้ำทำยในกำรคิด
แก้ปัญหำ 

 ผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน  

กำรสื่อสำรและ
ปฏิสัมพันธ์ 

 ร้อยละของควำมรู้ (%)  
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของ
ต ำแหน่ง 

 

คะแนน   คะแนน   คะแนน   

ควำมสอดคล้องของ 
องค์ประกอบ 

ผ่ำนหรือ 
ไม่ผ่ำน 

ควำมสอดคล้องของ
องค์ประกอบ 

ผ่ำนหรือ 
ไม่ผ่ำน 

ควำมสอดคล้องของ    
องค์ประกอบ 

ผ่ำนหรือ 
ไม่ผ่ำน 

คะแนนรวม   

การตรวจสอบวัตถุประสงค์หลักของงานของต าแหน่ง   (ผ่ำนหรือไม่ผ่ำน) 

สรุปผลการประเมิน (ผ่ำนหรือไม่ผ่ำน) 

 
 (ลงชื่อ)......................................................................... 
       (นำย.............................................................) 
      ต ำแหน่ง............................................................... 
 เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ก.พ. ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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แบบบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 

วาระพิจารณาเรื่องที่ 

เรื่อง ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
 

1. ค าขอ .......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  ............................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
3. การพิจารณาของคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูง  .................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
4. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา .......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
เอกสารประกอบพิจารณา (แนบท้ายบันทึก) 
 
 
 
 
 



การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง 

อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในกำรประชุมครั้งที่……/………วันที่………………………. 
ได้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน แล้วมีมติ ดังนี้ 

(  )  อนุมัติ  
เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

(  )  ไม่อนุมัต ิ 
เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

(  )  อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………….. 

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

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

เลขำนุกำร อ.ก.พ. กระทรวง…………. 

ขอรับรองว่ำมติ อ.ก.พ.ฯ ดังกล่ำวถูกต้องตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 

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

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

ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง……..….  

 หรือผู้ที่ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมำย 
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ประเภท ระดบั ค่าตอบแทน ประเภท ระดบั ค่าตอบแทน

ในการบริหาร ในสายงาน ตาแหน่ง ตาแหน่ง เฉลีย่ ในการบริหาร ในสายงาน ตาแหน่ง ตาแหน่ง เฉลีย่

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

(ผลรวมส่วนที ่๑)* (ผลรวมส่วนที ่๒)*

หมายเหตุ : * - ผลรวมของค่าตอบแทนเฉล่ียของตาแหนง่ที่เป็นผลของการปรับปรุงการกาหนดตาแหนง่ (ผลรวมส่วนที่ ๒) จะต้องไม่เกินกว่า กรอบมูลค่ารวมของตาแหนง่ (ผลรวมส่วนที่ ๑)

คงเหลอื ค่าตอบแทนเฉลีย่ของตาแหน่งในสว่นทีเ่หลอืยกไปใช้ในการดาเนินการครั้งตอ่ไป

หกั  ค่าตอบแทนเฉลีย่ของตาแหน่งในสว่นทีเ่หลอื และ อ.ก.พ. กระทรวงมีมตใิห ้สว่นราชการ ................

(ผลรวมสว่นที ่๑)  -  (ผลรวมสว่นที ่๒)  =

 สว่นราชการ ................

ส่วนที ่๑ : ส่วนราชการ / ตาแหน่งทีน่ามาปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่ง

เลขที่

บวก ค่าตอบแทนเฉลีย่ของตาแหน่งทีเ่หลอืจากการดาเนินการครั้งทีแ่ลว้ เมื่อวันที่ ..........

ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลีย่ของแตล่ะตาแหน่งทีน่ามาปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง

บวก ค่าตอบแทนเฉลีย่ของตาแหน่งทีเ่หลอืจาก สว่นราชการ ................

• ต ำแหน่งทีป่รับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งใหม่

 สว่นราชการ ................

ส่วนที ่๓ : สรุปค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งในส่วนทีเ่หลือยกไปใช้ในการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งครัง้ตอ่ไป

กรอบมูลค่ารวมของตาแหน่ง

ตาแหน่ง

เลขที่

ชื่อตาแหน่ง

ส่วนราชการ ...............................................................

จากผลการประชมุ อ.ก.พ. กระทรวง ............................  ครั้งที่ ........................  วนัที่ ........................................

แบบรายงานการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งภายในกรอบมลูค่ารวมของตาแหน่ง

ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง

• ต ำแหน่งทีย่บุเลกิ

ชื่อตาแหน่ง
หมายเหตุ

ส่วนที ่๒ : ส่วนราชการ / ตาแหน่งทีเ่ปน็ผลของการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง

• ต ำแหน่งทีก่ำหนดไว้เดิม

แบบ บอ. ๑ 
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลตามแบบรายงาน 
การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง (แบบ บอ. ๑) 

ส่วนที่ ๑ : “ส่วนราชการ/ต าแหน่งที่น ามาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง”  ให้ใส่รำยละเอียดต่ำง ๆ 
ของต ำแหน่งที่ส่วนรำชกำรต้องกำรน ำมำปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง โดยให้ระบุส่วนรำชกำรภำยใน  
ซ่ึงต ำแหน่งดังกลำ่วสังกัด เชน่ “ส ำนักบริหำรกลำง” 

(๑) “ต ำแหน่งเลขท่ี”  ให้ใส่เลขที่ต ำแหน่งของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ เช่น “๑๒๕” 

(๒) “ชื่อต ำแหน่ง” 
- ให้ใส่ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ เช่น “ผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักบริหำรกลำง” หำกต ำแหน่งใด ไม่มีชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำร ให้เว้นว่ำงไว้ 
- ให้ใส่ชื่อต ำแหน่งในสำยงำนของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ เช่น “ผู้อ ำนวยกำร” 

(๓) “ประเภทต ำแหน่ง” ให้ใส่ประเภทต ำแหน่งของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ เช่น “ทั่วไป” 
“วิชำกำร” “อ ำนวยกำร” “บริหำร” 

(๔) “ระดับต ำแหน่ง”  ให้ใส่ระดับต ำแหน่งของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ เช่น “ช ำนำญงำน” 
“ช ำนำญกำร” “ต้น” “สูง” เป็นต้น 

(๕) “ค่ำตอบแทนเฉลี่ย”  ให้ใส่ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ โดยอ้ำงอิง
ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยกรณีต ำแหน่งในลักษณะกรอบระดับ
ต ำแหน่ง ให้ใช้ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งในระดับสูงสุดของกรอบระดับต ำแหน่งนั้น เช่น “ต ำแหน่ง
ประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น มีค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่ง ๖๐,๘๑๐ บำท” “ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
ระดับปฏิบัติกำรหรือช ำนำญกำร มีค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่ง ๓๓,๙๖๐ บำท” 

(๖) “ผลรวมของค่ำตอบแทนเฉลี่ยของแต่ละต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ” คือ ค่ำตอบแทนเฉลี่ย
ของต ำแหน่ง ทุกต ำแหน่ง ที่น ำมำปรับปรุงฯ รวมกัน 

(๗) ให้น ำ “ผลรวมของค่ำตอบแทนเฉลี่ยของแต่ละต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ” ที่ได้จำกกำร
ค ำนวณตำมข้อ (๖) บวกกับ “ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เหลือจำกกำรด ำเนินกำรครั้งที่แล้วของ
ส่วนรำชกำร ที่ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติให้ใช้ได้” และบวกกับ “ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เหลือจำก
กำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรอ่ืน ที่ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติให้ส่วนรำชกำรใช้ได้” จะได้เป็น “กรอบ
มูลค่ารวมของต าแหน่ง” 

ส่วนที่ ๒ : “ส่วนราชการ/ต าแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง” ให้ใส่รำยละเอียด
ต่ำง ๆ ของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง โดยให้ระบุส่วนรำชกำรภำยใน  
ซ่ึงต ำแหน่งดังกลำ่วสังกัด เช่น “ส ำนักกฎหมำย” 

(๑) “ต ำแหน่งเลขที่”  ให้ใส่เลขที่ต ำแหน่งของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ เช่น “๑๑๑” 

แบบ บอ. ๑



(๒) “ชื่อต ำแหน่ง” 
- ให้ ใส่ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรของต ำแหน่งที่ เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ เช่น 

“ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำย” หำกต ำแหน่งใด ไม่มีชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำร ให้เว้นว่ำงไว้ 
- ให้ใส่ชื่อต ำแหน่งในสำยงำนของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ เช่น “นิติกร” 

(๓) “ประเภทต ำแหน่ง”  ให้ใส่ประเภทต ำแหน่งของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ 
เช่น “ทั่วไป” “วิชำกำร” “อ ำนวยกำร” หรือ “บริหำร” 

(๔) “ระดับต ำแหน่ง”  ให้ใส่ระดับต ำแหน่งของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ เช่น 
“ช ำนำญงำน” “ช ำนำญกำร” “ต้น” “สูง” เป็นต้น 

(๕) “ค่ำตอบแทนเฉลี่ย” ให้ใส่ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ 
โดยอ้ำงอิงตำรำงแสดงค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยกรณีต ำแหน่งในลักษณะ
กรอบระดับต ำแหน่ง ให้ใช้ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งในระดับสูงสุดของกรอบระดับต ำแหน่งนั้น เช่น 
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร มีค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งเท่ำกับ “๓๓,๙๖๐ บำท” 

(๖) หำกต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ ในส่วนที่ ๑ ต ำแหน่งใด ต้องยุบเลิก เพ่ือให้ครอบคลุม
ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง ให้แสดงต ำแหน่งดังกล่ำว
ในส่วนที่ ๒ “ต ำแหน่งที่ต้องยุบเลิก” และไม่ต้องใส่ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งนั้น 

(๗) หำกต ำแหน่งที่ เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ ต ำแหน่งใด เป็นต ำแหน่งที่ปรับปรุง 
กำรก ำหนดต ำแหน่งใหม่ (เปลี่ยนประเภทต ำแหน่ง เปลี่ยนชื่อต ำแหน่งในสำยงำน ปรับระดับต ำแหน่ง ) 
หรือเป็นต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่  ให้ระบุที่ช่อง “หมำยเหตุ” ว่ำ “ปรับปรุงใหม่” หรือ “ก ำหนดใหม่” 
แล้วแต่กรณี ท้ำยต ำแหน่งดังกล่ำวด้วย 

(๘) “ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุ งฯ” คือ 
ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่ง ทุกต ำแหน่ง ที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ รวมกัน  

ส่วนที่ ๓ : “สรุปค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งในส่วนที่เหลือยกไปใช้ในการปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งครั้งต่อไป” ให้เปรียบเทียบ “กรอบมูลค่ำรวมของต ำแหน่ง” ในส่วนที่ ๑ กับ “ผลรวมของ
ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ” ในส่วนที่ ๒ ดังต่อไปนี้ 

(๑) น ำ “ผลรวมของค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ” ในส่วนที่ ๒ 
ลบออกจำก “กรอบมูลค่ำรวมของต ำแหน่ง” ในส่วนที่ ๑  โดย “ผลรวมส่วนที่ ๒” จะต้องไม่มำกกว่ำ 
“ผลรวมส่วนที่ ๑” 

(๒) “ค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งที่เหลือส าหรับใช้ในการด าเนินการครั้งต่อไป”
ค ำนวณจำกผลต่ำงที่ได้จำกกำรค ำนวณตำมข้อ (๑) ลบด้วย “ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เหลือจำก
กำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรในครั้ งนี้  ซึ่ ง อ .ก.พ.กระทรวงมีมติตัดไปให้ส่วนรำชกำรอ่ืน



ส่วนท่ี ๑ : ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ประเภท/กรอบระดับต าแหน่ง จ านวนต าแหน่ง 
ท่ีก าหนดไว้เดิม 

จ านวนต าแหน่งจากผลการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
ณ วันที่ (ระบุวันท่ี อ.ก.พ. กระทรวงมีมต)ิ 

ประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง ต าแหน่งมีเงิน ต าแหน่งมีคนครอง 

รวม 

ส่วนท่ี ๒ : ต าแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

จ านวนพนกังานราชการ จ านวนลูกจ้างประจ า 
(คน) 

จ านวนลูกจ้างชั่วคราว 
(คน) 

กรอบต าแหน่ง (ต าแหน่ง) พนักงานราชการ (คน) 

ใช้เงินงบประมำณ 

ใช้เงินนอกงบประมำณ 

รวม 

ประเภท 

เงินงบประมาณ 

แบบรายงานอัตราก าลังในภาพรวมของส่วนราชการ 
ส่วนราชการ....................................................................................... 

แบบ บอ. ๒ 

 



ค าอธิบายการกรอกข้อมูลตามแบบรายงานอัตราก าลังในภาพรวมของส่วนราชการ 
(แบบ บอ. ๒) 

ส่วนที่ ๑ : ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกอบด้วยรายการดังนี้ 

“ประเภทต ำแหน่ง/ระดับต ำแหน่ง”  ให้ระบุประเภทต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง/กรอบระดับ
ต ำแหน่งของต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญทุกต ำแหน่งของส่วนรำชกำร โดยในคอลัมน์ประเภท
ต ำแหน่งให้ระบุประเภทของต ำแหน่งข้ำรำชกำร เช่น “วิชำกำร” ส่วนระดับต ำแหน่งให้ระบุ 
ระดับต ำแหน่ง/กรอบระดับต ำแหน่ง เช่น “เชี่ยวชำญ” “ปฏิบัติกำรหรือช ำนำญกำร” “ปฏิบัติงำนหรือ
ช ำนำญงำน” เป็นต้น 

“จ ำนวนต ำแหน่งที่ก ำหนดไว้เดิม” ให้ระบุจ ำนวนต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
(มีเงิน) ของส่วนรำชกำรที่ก ำหนดไว้เดิมทั้งหมดก่อนด ำเนินกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง 

“จ ำนวนต ำแหน่งจำกผลกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง ณ วันที่ (อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ)” 
ให้ระบุจ ำนวนต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ (มีเงิน) ทั้งหมด ภำยหลังกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง
ตำมท่ี อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ พร้อมจ ำนวนต ำแหน่งที่มีผู้ครองต ำแหน่งทั้งหมด 

ส่วนที่ ๒ : ต าแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ประกอบด้วยรายการดังนี้ 

“จ ำนวนพนักงำนรำชกำร” ให้ระบุกรอบต ำแหน่งพนักงำนรำชกำรตำมที่คณะกรรมกำร 
บริหำรพนักงำนรำชกำร (คพร.) อนุมัติ และจ ำนวนพนักงำนรำชกำรที่มีกำรท ำสัญญำจ้ำง (รวมจ ำนวน
พนักงำนรำชกำรที่มีกำรท ำสัญญำจ้ำงตำมประกำศ คพร. ข้อ ๑๙ และ พนักงำนรำชกำรกลุ่ม ๒) 
โดยจ ำแนกตำมกำรใช้เงินงบประมำณว่ำเป็นกำรจ้ำงโดยใช้เงินงบประมำณหรือเงินนอกงบประมำณ 

“จ ำนวนลูกจ้ำงประจ ำ”  ให้ระบุจ ำนวนต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ โดยจ ำแนกตำมกำรใช้ 
เงินงบประมำณว่ำเป็นกำรจ้ำงโดยใช้เงินงบประมำณหรือเงินนอกงบประมำณ 

“จ ำนวนลูกจ้ำงชั่วครำว”  ให้ระบุจ ำนวนลูกจ้ำงชั่วครำว โดยจ ำแนกตำมกำรใช้เงิน
งบประมำณว่ำเป็นกำรจ้ำงโดยใช้เงินงบประมำณหรือเงินนอกงบประมำณ 




