เอกสารแนบ

๑๐๕
เอกสารแนบ ๑

ตาแหน่งประเภทวิชาการในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งประเภทวิชำกำรในสำยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตำมลักษณะงำน
และกำรใช้ควำมรู้ในกำรทำงำนเป็น ๔ กลุ่มงำน ดังนี้
๑. กลุ่มงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ
๒. กลุ่มงำนด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยี
๓. กลุ่มงำนด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพและกำรแพทย์
๔. กลุ่มงำนด้ำนวิทยำศำสตร์กำรเกษตร
๑. กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
๑.๑ ความหมาย
หมำยถึง กลุ่มงำนที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ ทดสอบ สำรวจ ค้นคว้ำ วิจัย
หรือศึกษำ และปฏิบั ติงำนเกี่ยวกับสสำรและพลังงำน หรือวัตถุและกระบวนกำรที่สำมำรถสังเกตได้
ในธรรมชำติ โดยใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ ในระดับไม่ต่ำกว่ำปริญญำทำงใดทำงหนึ่ง เช่น
ทำงเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยำ ธรณีวิทยำ อุตุนิยมวิทยำ เป็นต้น ทั้งนี้ รวมทั้งลักษณะที่ใช้ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์
และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ด้วย แบ่งออกเป็น
๑.๑.๑ วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ ได้แก่ ลักษณะงำนที่เกี่ยวกับสำขำเคมี ธรณีวิทยำ ฟิสิกส์
ดำรำศำสตร์ อุตุนิยมวิทยำ ชีววิทยำ หรือวิทยำศำสตร์ทำงทะเล
๑.๑.๒ คณิต ศำสตร์แ ละวิท ยำกำรคอมพิว เตอร์ ได้แ ก่ ลัก ษณะงำนที่ใ ช้ค วำมรู้
ทำงคณิตศำสตร์ หรือวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๑.๒ ลักษณะงาน
๑.๒.๑ บริกำรทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ
ต ำแหน่ ง ต่ ำ ง ๆ ที่ มี ลั ก ษณะงำนที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ กำรวิ เ ครำะห์ ทดสอบ
ตรวจสอบ และกำรผลิ ต ที่ ใ ช้ ค วำมรู้ ท ำงวิ ท ยำศำสตร์ ส ำขำต่ ำ ง ๆ ซึ่ ง หมำยถึ ง กำรปฏิ บั ติ ก ำร
ทำงวิทยำศำสตร์ เพื่อให้ทรำบถึงชนิด ปริมำณ องค์ประกอบ คุณภำพ หรือคุณสมบัติทำงวิทยำศำสตร์
และกำรผลิ ต รวมทั้ งกำรพั ฒ นำระบบ กรรมวิธี และเทคนิ คในกำรวิ เครำะห์ ซึ่ งมี ลั ก ษณะเป็ นงำน
ที่ต้องใช้ควำมรู้ ทฤษฎี หลักกำรและวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ เช่น กำรวิเครำะห์ วัตถุดิบ แร่ธำตุ น้ำ
อำหำร สำรอินทรีย์ สำรอนินทรีย์ และสิ่งของอื่น ๆ เพื่อรับรองหรือควบคุมคุณภำพ หรือใช้ประโยชน์
ในกำรอุตสำหกรรม กำรค้ำ กำรเก็บ ภำษี กำรดำเนินคดี หรือเพื่อกำรเผยแพร่ควำมรู้แก่ประชำชน
รวมทั้งกำรสำรวจ ค้นคว้ำ เพื่อหำข้อเท็จจริงและนำมำวิเครำะห์ ติดตำมเสนอข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์
เช่น กำรสำรวจสภำพธรณีวิทยำ อุทกวิทยำ หรืออุตุนิยมวิทยำ ตลอดจนกำรออกแบบวำงระบบและ
วิเครำะห์ข้อมูลด้ำนสถิติ และด้ำนระบบงำนคอมพิวเตอร์ รวมทั้งกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือกำรสอน
หรือกำรฝึกอบรมในวิชำชีพนั้น ๆ

๑๐๖

๑.๒.๒ วิจัยและพัฒนำ
ต ำแหน่ ง ต่ ำ ง ๆ ที่ มี ลั ก ษณะงำนที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ กำรวิ จั ย และพั ฒ นำ
ทำงวิ ทยำศำสตร์ ซึ่ งหมำยถึง กำรศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลองหรืออื่น ๆ ตำมวิ ธีทำงวิทยำศำสตร์ โดยมี
จุ ด มุ่ ง หมำยให้ ไ ด้ ม ำซึ่ ง ควำมรู้ ใ หม่ เ พื่ อ ตั้ ง เป็ น กฎ ทฤษฎี หรื อ ค ำอธิ บ ำยปรำกฏกำรณ์ ห รื อ พิ สู จ น์
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูล รูปแบบ วิธีกำร ทฤษฎี หรือกฎที่ยอมรับกันอยู่เดิม รวมทั้ง กำรพัฒนำ
รู ป แบบและวิ ธี ก ำร เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม ำซึ่ ง สิ่ ง ใหม่ วิ ธี ก ำรใหม่ ที่ ท ำให้ ก ำรท ำงำนมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสู ง ขึ้ น
โดยตำแหน่งนั้นต้องมีกำรปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ของกำรปฏิบัติงำนประจำ
ของตำแหน่ง
๒. กลุ่มงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
๒.๑ ความหมาย
หมำยถึง กลุ่มงำนที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมลักษณะกำรประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมสถำปัตยกรรมสำขำต่ำง ๆ เช่น กำรสำรวจ ออกแบบ คำนวณ ควบคุม กำรก่อสร้ำง
งำนวิศวกรรมกำรผลิต กำรตรวจสอบระบบวิศวกรรม กำรตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูล วำงแผน และ
โครงกำรบ ำรุ ง รั ก ษำ เป็ น ต้ น และลั ก ษณะงำนที่ เ กี่ ย วกั บ กำรประยุ ก ต์ ค วำมรู้ ท ำงวิ ท ยำศำสตร์
เพื่ อ พั ฒ นำวิ ธี ก ำรหรื อ ควำมรู้ แ ละเครื่ อ งมื อ ใหม่ ๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง วั ต ถุ เ พื่ อ กำรบริ โ ภค
และอุ ป โภค ที่ น อกเหนื อ ไปจำกลั ก ษณะงำนของกลุ่ ม วิ ท ยำศำสตร์ สุ ข ภำพและกำรแพทย์ และ
วิทยำศำสตร์กำรเกษตร
๒.๒ ลักษณะงาน
๒.๒.๑ บริกำรทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ
ตำแหน่งต่ำง ๆ ที่มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติที่ต้องใช้หลักวิชำชีพ วิศวกรรมหรือ
สถำปัตยกรรมหรื อเทคโนโลยีสำขำต่ำง ๆ เพื่อปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงเกี่ยวกับ
กำรวำงแผน กำรตรวจสอบ กำรวำงโครงกำร กำรควบคุม กำรบำรุงรักษำ กำรสำรวจ ออกแบบ และ
กำรกำหนดมำตรฐำน รวมทั้งกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี หรือกำรสอน หรือกำรฝึกอบรมในวิชำชีพนั้น ๆ
๒.๒.๒ วิจัยและพัฒนำ
ต ำแหน่ ง ต่ ำ ง ๆ ที่ มี ลั ก ษณะงำนค้ น คว้ ำ หรื อ วิ จั ย เพื่ อ ทรำบปรำกฏกำรณ์
กำรพัฒนำทฤษฎี หลักกำร มำตรฐำน หลักวิชำ ด้วยวิธีกำรอย่ำงมีระบบ โดยยึดถือข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐำน
ด้ ว ยวิ ธี ก ำรทดลอง วิ เ ครำะห์ เปรี ย บเที ย บ สั ง เกต หรื อ วิ ธี ก ำรอื่ น ใดเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม ำ ซึ่ ง ควำมรู้ ใ หม่
กฎ ทฤษฎีหรือวิธีกำรใหม่ และเพื่อพิสูจน์ ทรำบและขยำยข้อควำมรู้ หรือทฤษฎี หลักกำร และวิธีกำร
ทำงวิศวกรรม สถำปัตยกรรม หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ในกำรพัฒนำมำตรฐำนทำงวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพ
สูงขึ้น รวมทั้งงำนที่ยุ่ งยำกและงำนวิศวกรรมที่ปรึกษำ ซึ่งหมำยถึงกำรใช้ควำมรู้ในสำขำวิศวกรรม
สถำปัตยกรรม หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อกำหนดมำตรฐำนทำงวิชำกำรในกำรสร้ำงกำรผลิต กำรประกอบ

๑๐๗
กำรติดตั้ง และงำนให้คำปรึ กษำแนะนำที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถระดับสูงหรืออื่น ๆ ที่ต้องกำร
ควำมริ เริ่ ม ใหม่ห รื อกำรคิดค้ น สิ่ งประดิษ ฐ์ ใหม่ ๆ ที่ เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติง ำนวิช ำชีพ โดยใช้
ควำมชำนำญและเชี่ ยวชำญระดับสูง โดยตำแหน่งนั้นต้องมีกำรปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๖๐ ของกำรปฏิบัติงำนประจำของตำแหน่ง
๓. กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
๓.๑ ความหมาย
หมำยถึง กลุ่มงำนที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมลักษณะกำรประกอบวิชำชีพ
ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพและกำรแพทย์ และกำรดำเนินงำนต้องใช้ควำมรู้เฉพำะด้ำนในกำรสนับสนุน
กำรประกอบวิชำชีพนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อกำรดำเนินกำรตรวจวินิจฉัยป้องกัน ส่งเสริม รักษำ และฟื้นฟูสุขภำพ
รวมทั้งกำรบริกำรทำงกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุข โดยใช้ควำมรู้ในระดับปริญญำ
๓.๒ ลักษณะงาน
๓.๒.๑ บริกำรทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ
ตำแหน่ งต่ำง ๆ ที่มีลั กษณะงำนที่ปฏิบัติตำมลั กษณะกำรประกอบวิช ำชี พ
เวชกรรม กำรสนับสนุนกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมและโรคศิลป์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษำ รวมทั้ง
ตำแหน่งที่ต้องใช้ควำมรู้ ทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพเพื่อ ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง
ในกำรดำเนินกำรด้ำนกำรตรวจวินิจฉัยป้องกันส่งเสริม รักษำ และฟื้นฟูสุขภำพ ได้แก่ กำรใช้ควำมรู้
ในหลั ก วิ ช ำกำรวิ ทยำศำสตร์ สุ ขภำพเฉพำะสำขำ ในกำรติ ดตำม เฝ้ ำระวั ง กำรดู แลรั กษำ สุ ขภำพ
กำรบำบัดฟื้นฟู รวมทั้งกำรดำเนินกำรเพื่อ สนับสนุนกำรบำบัดรักษำ และกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข
ด้ำนกำรแพทย์และสนับสนุนกำรแพทย์ รวมทั้งกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือกำรสอนหรือกำรฝึกอบรม
ในวิชำชีพนั้น ๆ
๓.๒.๒ วิจัยและพัฒนำ
ตำแหน่งต่ำง ๆ ที่มีลักษณะงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำชีพ และหรือตำมลักษณะ
กำรประกอบโรคศิลป์ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ในกำรดำเนินกำรด้ำนกำรแพทย์ ทันตแพทย์
รวมทั้งกำรนำเอำวิธีกำรหลักกำรกฎเกณฑ์และทฤษฎีที่พบใหม่ หรือที่มีอยู่เดิมมำผสมผสำน ปรับปรุง แก้ไข
เพื่อให้ได้วิธีกำรหรือรูปแบบที่มีคุณค่ำเหมำะสมกับงำนในด้ำนสำธำรณสุข รวมทั้งกำรกำหนดมำตรฐำน
งำนสำธำรณสุข กำรจัดกำรควบคุมระบบงำนพัฒนำวิชำกำร กำรพัฒนำรูปแบบและกลวิธีที่จะส่งเสริม
สนับสนุนให้มีกำรจัดกำรส่งเสริมสุขภำพ โดยตำแหน่งนั้นต้องมีกำรปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๖๐ ของกำรปฏิบัติงำนประจำของตำแหน่ง

๑๐๘
๔. กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร
๔.๑ ความหมาย
หมำยถึง กลุ่มงำนที่มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติที่ต้องใช้หลักวิชำกำรเกษตร เพื่อปฏิบัติงำน
ที่เกี่ยวข้องกับพืช ดิน น้ำ สภำวะแวดล้อม แมลง สัตว์ จุลินทรีย์ วัสดุ และเครื่องมือกำรเกษตร โดยใช้
ควำมรู้ทำงวิชำกำรเกษตรในระดับไม่ต่ำกว่ำปริญญำ
๔.๒ ลักษณะงาน
๔.๒.๑ บริกำรทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ
ต ำแหน่ ง ต่ ำ ง ๆ ที่ มี ลั ก ษณะงำนที่ ป ฏิ บั ติ ที่ ต้ อ งใช้ ห ลั ก วิ ช ำกำรเกษตร
เพื่อปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงเกี่ยวกับกำรเกษตร ได้แก่ ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์
ทดสอบ ตรวจสอบ วินิ จ ฉั ย จ ำแนก ผลิ ต ควบคุม อนุ รัก ษ์ ปรับ ปรุ ง บริก ำรหรือ ถ่ำ ยทอดควำมรู้
ทำงวิชำกำรเกษตรที่เกี่ยวข้องกับพืช ดิน น้ำ สภำวะแวดล้อม แมลง สัตว์ จุลินทรีย์ วัสดุและเครื่องมือ
กำรเกษตรแก่เจ้ำหน้ำที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔.๒.๒ วิจัยและพัฒนำ
ตำแหน่งต่ำง ๆ ที่มีลักษณะงำนศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัยเกี่ยวกับเกษตร พืชศำสตร์
กีฏวิทยำ ปฐพีศำสตร์ สัตวศำสตร์ ประมง วนศำสตร์ ในกำรค้นคว้ำ ทดลองขั้นพื้นฐำนหรือขั้นประยุกต์
กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ สังเกต หรือวิธีใดก็ตำม เพื่อค้นหำพันธุ์ วิธีกำร ข้อมูล กฎ หรือทฤษฎีใหม่
รวมทั้งกำรพัฒนำรูปแบบและวิธีกำรเพื่อปรับปรุงและพัฒนำหรือแก้ไขของเดิมให้ดียิ่งขึ้น และรวมถึง
กำรตรวจวินิจฉัย ป้องกัน ฟื้นฟูและบำบัดรักษำสัตว์ที่ต้องใช้ควำมรู้ในระดับปริญญำ โดยตำแหน่งนั้น
ต้องมีกำรปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ของกำรปฏิบัติงำนประจำของตำแหน่ง

๑๐๙

บัญชีรายชื่อสายงานของตาแหน่งประเภทวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สายงาน

ตาแหน่ง

๑. กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
๑. วิชำกำรคอมพิวเตอร์

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

๒. วิชำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

๓. วิชำกำรสถิติ

นักวิชำกำรสถิติ

๔. วิทยำศำสตร์

นักวิทยำศำสตร์

๕. นิวเคลียร์ฟิสิกส์

นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์

๖. ฟิสิกส์รังสี

นักฟิสิกส์รังสี

๗. นิวเคลียร์เคมี

นักนิวเคลียร์เคมี

๘. ชีววิทยำรังสี
๙. ธรณีวิทยำ

นักชีววิทยำรังสี
นักธรณีวิทยำ

๑๐. วิชำกำรอุทกวิทยำ

นักอุทกวิทยำ

๑๑. อุตุนิยมวิทยำ

นักอุตุนิยมวิทยำ

๑๒. วิทยำศำสตร์นิวเคลียร์

นักวิทยำศำสตร์นิวเคลียร์

๒. กลุ่มงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
๑. วิชำกำรชั่งตวงวัด

นักวิชำกำรชั่งตวงวัด

๒. วิชำกำรมำตรฐำน

นักวิชำกำรมำตรฐำน

๓. วิศวกรรมชลประทำน

วิศวกรชลประทำน

๔. วิศวกรรม

วิศวกร

๕. วิศวกรรมโยธำ

วิศวกรโยธำ

๖. วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

๗. วิศวกรรมไฟฟ้ำ

วิศวกรไฟฟ้ำ

๘. วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำร

วิศวกรไฟฟ้ำสื่อสำร

๙. วิศวกรรมสำรวจ

วิศวกรสำรวจ

๑๑๐

สายงาน

ตาแหน่ง

๑๐. วิศวกรรมเหมืองแร่

วิศวกรเหมืองแร่

๑๑. วิศวกรรมปิโตรเลียม

วิศวกรปิโตรเลียม

๑๒. วิศวกรรมโลหกำร

วิศวกรโลหกำร

๑๓. วิศวกรรมกำรเกษตร

วิศวกรกำรเกษตร

๑๔. วิศวกรรมนิวเคลียร์

วิศวกรนิวเคลียร์

๑๕. วิชำกำรกษำปณ์

นักวิชำกำรกษำปณ์

๑๖. วิศวกรรมรังวัด

วิศวกรรังวัด

๑๗. สถำปัตยกรรม

สถำปนิก

๑๘. ภูมิสถำปัตยกรรม

ภูมิสถำปนิก

๑๙. วิชำกำรแผนที่ภำพถ่ำย

นักวิชำกำรแผนที่ภำพถ่ำย

๒๐. ผังเมือง

นักผังเมือง

๒๑. ตรวจสอบควำมปลอดภัยด้ำนกำรบิน

นักตรวจสอบควำมปลอดภัยด้ำนกำรบิน

๒๒. เดินเรือ

นักเดินเรือ

๒๓. ช่ำงกลเรือ

นำยช่ำงกลเรือ

๒๔. นำร่อง

เจ้ำพนักงำนนำร่อง

๒๕. ตรวจท่ำ

เจ้ำพนักงำนตรวจท่ำ

๒๖. ตรวจเรือ

เจ้ำพนักงำนตรวจเรือ

๓. กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
๑. นิติวิทยำศำสตร์

นักนิติวิทยำศำสตร์

๒. แพทย์

นำยแพทย์

๓. แพทย์แผนไทย

นักกำรแพทย์แผนไทย

๔. ทันตแพทย์

ทันตแพทย์

๕. วิทยำศำสตร์กำรแพทย์

นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

๖. เภสัชกรรม

เภสัชกร

๗. วิชำกำรอำหำรและยำ

นักวิชำกำรอำหำรและยำ

๑๑๑

สายงาน

ตาแหน่ง

๘. โภชนำกำร

นักโภชนำกำร

๙. วิชำกำรสำธำรณสุข

นักวิชำกำรสำธำรณสุข

๑๐. วิชำกำรพยำบำล

นักวิชำกำรพยำบำล

๑๑. พยำบำลวิชำชีพ

พยำบำลวิชำชีพ

๑๒. รังสีกำรแพทย์

นักรังสีกำรแพทย์

๑๓. กำยภำพบำบัด

นักกำยภำพบำบัด

๑๔. กิจกรรมบำบัด

นักกิจกรรมบำบัด

๑๕. เวชศำสตร์กำรสื่อควำมหมำย

นักเวชศำสตร์กำรสื่อควำมหมำย

๑๖. เทคนิคกำรแพทย์

นักเทคนิคกำรแพทย์

๑๗. กำยอุปกรณ์

นักกำยอุปกรณ์

๑๘. จิตวิทยำคลินิก

นักจิตวิทยำคลินิก

๑๙. เทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

๔. กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร
๑. วิชำกำรผลิตภัณฑ์อำหำร

นักวิชำกำรผลิตภัณฑ์อำหำร

๒. วิชำกำรเกษตร

นักวิชำกำรเกษตร

๓. สำรวจดิน

นักสำรวจดิน

๔. วิชำกำรป่ำไม้

นักวิชำกำรป่ำไม้

๕. วิชำกำรประมง

นักวิชำกำรประมง

๖. วิชำกำรสัตวบำล

นักวิชำกำรสัตวบำล

๗. วิชำกำรโรคพืช

นักวิชำกำรโรคพืช

๘. สัตววิทยำ

นักสัตววิทยำ

๙. กีฏวิทยำ

นักกีฏวิทยำ

๑๐. นำยสัตวแพทย์

นำยสัตวแพทย์

๑๑๓
เอกสารแนบ ๒

การจัดกลุ่มงานตาแหน่งประเภททั่วไป
ตำแหน่งประเภททั่วไป อำจจำแนกตำมลักษณะงำนและกำรใช้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนออกได้
เป็น ๔ กลุ่มงำน ดังนี้
๑. กลุ่มงานธุ ร การหรื อบริ การทั่วไป กลุ่มงำนที่มีลั กษณะกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับงำน
ในสำนักงำน กำรให้บริกำรในขั้นพื้นฐำนที่จะสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร เป็นงำนที่มีระบบ
และขั้น ตอนกำรทำงำนที่ไม่ ยุ่ งยำกซับซ้ อนมำก อำจใช้ควำมรู้ และประสบกำรณ์ใ นกำรปฏิบัติ งำน
ในสำนักงำนเกี่ยวกับกำรช่วยจัดกำร กำรเก็บรักษำ กำรบันทึกและคำนวณข้อมูล โดยกำรปฏิบัติภำรกิจนั้น
อำจเกี่ยวข้องกับกำรใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงำน
๒. กลุ่ ม งานที่ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หลั ก ของส่ ว นราชการ กลุ่ ม งำนที่ มี ลั ก ษณะกำรปฏิ บั ติ ง ำน
ให้บริกำรเบื้องต้นตำมภำรกิจหลักของส่วนรำชกำรโดยเฉพำะ
๓. กลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน กลุ่มงำนที่มีลักษณะกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับงำนช่ำงเทคนิค
หรืองำนช่ำงวิทยำศำสตร์ทำงด้ำนกำยภำพหรือชีวภำพ เป็นกำรปรับใช้ทฤษฎีกับวิธีกำรปฏิบัติงำนเฉพำะ
ในภำคสนำม หรือกำรควบคุมกำกับเครื่องใช้ทำงเทคนิคที่ต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์
โดยตรงทำงเทคนิคเฉพำะด้ำน หรื ออำจต้องใช้ผู้ปฏิบัติงำนที่ได้รับกำรศึกษำหรือฝึ กปฏิบัติเป็นกำร
เฉพำะทำงมำปฏิบัติงำนดังกล่ำว
๔. กลุ่มงานที่ใช้ทักษะและความชานาญงานเฉพาะตัว กลุ่ มงำนที่มีลั กษณะกำรปฏิบัติงำน
ที่ อำศั ยฝี มื อควำมช ำนำญกำรเฉพำะตั ว หรื อ ควำมสำมำรถเฉพำะตั ว ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนค่ อ นข้ ำ งสู ง
นอกเหนือจำกควำมรู้ที่ได้มำจำกกำรศึกษำเฉพำะทำง

๑๑๔

บัญชีรายชื่อสายงานของตาแหน่งประเภททั่วไป
สายงาน
๑. กลุ่มงานธุรการหรือบริการทั่วไป
๑. ปฏิบัติงำนธุรกำร
๒. ปฏิบัติงำนพัสดุ
๓. ปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี
๔. ปฏิบัติงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
๕. ปฏิบัติงำนโสตทัศนศึกษำ
๖. ปฏิบัติงำนห้องสมุด

ตาแหน่ง
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
เจ้ำพนักงำนพัสดุ
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
เจ้ำพนักงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ
เจ้ำพนักงำนห้องสมุด

๒. กลุ่มงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของส่วนราชการ
๑. ประสำนงำนกำรปกครอง
๒. ปฏิบัติงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
๓. ปฏิบัติงำนสถิติ
๔. ปฏิบัติงำนเวชสถิติ
๕. ปฏิบัติงำนรำชทัณฑ์
๖. ปฏิบัติงำนกำรคลัง
๗. ปฏิบัติงำนตรวจสอบบัญชี
๘. ปฏิบัติงำนศุลกำกร
๙. ปฏิบัติงำนสรรพสำมิต
๑๐. ปฏิบัติงำนสรรพำกร
๑๑. ปฏิบัติงำนส่งเสริมสหกรณ์
๑๒. ปฏิบัติงำนกำรพำณิชย์
๑๓. ปฏิบัติงำนชั่งตวงวัด
๑๔. ปฏิบัติงำนส่งเสริมอุตสำหกรรม
๑๕. ปฏิบัติงำนทรัพยำกรธรณี
๑๖. ปฏิบัติงำนขนส่ง
๑๗. ปฏิบัติงำนกำรข่ำว
๑๘. ประกำศและรำยงำนข่ำว
๑๙. ปฏิบัติงำนเคหกิจเกษตร
๒๐. ปฏิบัติงำนอำชีวบำบัด
๒๑. ปฏิบัติงำนตรวจโรงงำน
๒๒. ปฏิบัติงำนอบรมและฝึกวิชำชีพ

เจ้ำหน้ำที่ปกครอง
เจ้ำพนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
เจ้ำพนักงำนสถิติ
เจ้ำพนักงำนเวชสถิติ
เจ้ำพนักงำนรำชทัณฑ์
เจ้ำพนักงำนกำรคลัง
เจ้ำพนักงำนตรวจสอบบัญชี
เจ้ำพนักงำนศุลกำกร
เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต
เจ้ำพนักงำนสรรพำกร
เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์
เจ้ำพนักงำนกำรพำณิชย์
เจ้ำพนักงำนชั่งตวงวัด
เจ้ำพนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรม
เจ้ำพนักงำนทรัพยำกรธรณี
เจ้ำพนักงำนขนส่ง
เจ้ำพนักงำนกำรข่ำว
ผู้ประกำศและรำยงำนข่ำว
เจ้ำพนักงำนเคหกิจเกษตร
เจ้ำพนักงำนอำชีวบำบัด
เจ้ำพนักงำนตรวจโรงงำน
เจ้ำพนักงำนอบรมและฝึกวิชำชีพ

๑๑๕

สายงาน
๒๓. ปฏิบัติงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน
๒๔. อนุศำสน์
๒๕. ปฏิบัติงำนพิพิธภัณฑ์
๒๖. ปฏิบัติงำนวัฒนธรรม
๒๗. ปฏิบัติงำนกำรศำสนำ
๒๘. ปฏิบัติงำนแรงงำน
๒๙. ปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน
๓๐. ปฏิบัติงำนที่ดิน
๓๑. ปฏิบัติงำนช่วยนักจดหมำยเหตุ
๓๒. ปฏิบัติงำนประเมินรำคำทรัพย์สิน
๓๓. ปฏิบัติงำนพัฒนำสังคม

ตาแหน่ง
เจ้ำพนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน
อนุศำสนำจำรย์
เจ้ำพนักงำนพิพิธภัณฑ์
เจ้ำพนักงำนวัฒนธรรม
เจ้ำพนักงำนกำรศำสนำ
เจ้ำพนักงำนแรงงำน
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน
เจ้ำพนักงำนที่ดิน
เจ้ำพนักงำนจดหมำยเหตุ
เจ้ำพนักงำนประเมินรำคำทรัพย์สิน
เจ้ำพนักงำนพัฒนำสังคม

๓. กลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน
๑. ปฏิบัติงำนเดินเรือ
๒. ปฏิบัติงำนควบคุมจรำจรทำงอำกำศ
๓. ปฏิบัติงำนสื่อสำร
๔. ปฏิบัติงำนช่ำงชลประทำน
๕. ปฏิบัติงำนกำรเกษตร
๖. ปฏิบัติงำนป่ำไม้
๗. ปฏิบัติงำนประมง
๘. ปฏิบัติงำนสัตวบำล
๙. ปฏิบัติงำนวิทยำศำสตร์
๑๐. ปฏิบัติงำนอุทกวิทยำ
๑๑. ปฏิบัติงำนอุตุนิยมวิทยำ
๑๒. ปฏิบัติงำนโภชนำกำร
๑๓. พยำบำลเทคนิค
๑๔. ปฏิบัติงำนรังสีกำรแพทย์
๑๕. สัตวแพทย์
๑๖. ปฏิบัติงำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
๑๗. ปฏิบัติงำนเภสัชกรรม
๑๘. ปฏิบัติงำนเวชกรรมฟื้นฟู
๑๙. ปฏิบัติงำนทันตสำธำรณสุข

เจ้ำพนักงำนเดินเรือ
เจ้ำพนักงำนควบคุมจรำจรทำงอำกำศ
เจ้ำพนักงำนสื่อสำร
นำยช่ำงชลประทำน
เจ้ำพนักงำนกำรเกษตร
เจ้ำพนักงำนป่ำไม้
เจ้ำพนักงำนประมง
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์
เจ้ำพนักงำนอุทกวิทยำ
เจ้ำพนักงำนอุตุนิยมวิทยำ
โภชนำกร
พยำบำลเทคนิค
เจ้ำพนักงำนรังสีกำรแพทย์
สัตวแพทย์
เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม
เจ้ำพนักงำนเวชกรรมฟื้นฟู
เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข

๑๑๖

สายงาน
๒๐. ปฏิบัติงำนสำธำรณสุข
๒๑. ปฏิบัติงำนช่ำงโยธำ
๒๒. ปฏิบัติงำนรังวัด
๒๓. ปฏิบัติงำนช่ำงสำรวจ
๒๔. ปฏิบัติงำนช่ำงขุดลอก
๒๕. ปฏิบัติงำนช่ำงเครื่องกล
๒๖. ปฏิบัติงำนช่ำงอำกำศยำน
๒๗. ปฏิบัติงำนช่ำงสำรวจสภำพรถ
๒๘. ปฏิบัติงำนเครื่องคอมพิวเตอร์
๒๙. ปฏิบัติงำนช่ำงไฟฟ้ำ
๓๐. ปฏิบัตงิ ำนช่ำงเทคนิค
๓๑. ปฏิบัติงำนช่ำงเหมืองแร่
๓๒. ปฏิบัติงำนช่ำงออกแบบเรือ
๓๓. ปฏิบัติงำนออกแบบผลิตภัณฑ์
๓๔. ปฏิบัติงำนเขียนแบบ
๓๕. ปฏิบัติงำนช่ำงกำยอุปกรณ์
๓๖. ปฏิบัติงำนช่ำงทันตกรรม
๓๗. ครูกำรศึกษำพิเศษ

ตาแหน่ง
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
นำยช่ำงโยธำ
นำยช่ำงรังวัด
นำยช่ำงสำรวจ
นำยช่ำงขุดลอก
นำยช่ำงเครื่องกล
นำยช่ำงอำกำศยำน
นำยช่ำงตรวจสภำพรถ
เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์
นำยช่ำงไฟฟ้ำ
นำยช่ำงเทคนิค
นำยช่ำงเหมืองแร่
นำยช่ำงออกแบบเรือ
เจ้ำพนักงำนออกแบบผลิตภัณฑ์
นำยช่ำงเขียนแบบ
ช่ำงกำยอุปกรณ์
ช่ำงทันตกรรม
ครูกำรศึกษำพิเศษ

๔. กลุ่มงานที่ใช้ทกั ษะและความชานาญงานเฉพาะตัว
๑. ปฏิบัติงำนอำลักษณ์
๒. ปฏิบัติงำนดูเงิน
๓. ปฏิบัติงำนช่ำงโลหะ
๔. ปฏิบัติงำนช่ำงศิลป์
๕. ปฏิบัติงำนช่ำงศิลปกรรม
๖. ปฏิบัติงำนลิขิต
๗. ปฏิบัติงำนช่ำงหล่อ
๘. ปฏิบัติงำนช่ำงพิมพ์
๙. ปฏิบัติงำนช่ำงภำพ
๑๐. ช่ำงอำภรณ์
๑๑. นำฏศิลป์
๑๒. ดุริยำงคศิลป์
๑๓. คีตศิลป์

เจ้ำพนักงำนอำลักษณ์
เจ้ำพนักงำนดูเงิน
นำยช่ำงโลหะ
นำยช่ำงศิลป์
นำยช่ำงศิลปกรรม
เจ้ำพนักงำนลิขิต
นำยช่ำงหล่อ
นำยช่ำงพิมพ์
นำยช่ำงภำพ
ช่ำงอำภรณ์
นำฏศิลปิน
ดุริยำงคศิลปิน
คีตศิลปิน

๑๑๗

เอกสารแนบ ๓

คณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวง
โดยที่พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๔๗ กำหนดให้ อ.ก.พ. กระทรวง
มีอำนำจกำหนดตำแหน่ง ทั้งจำนวน ประเภท สำยงำน และระดับ ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
ดังนั้น เพื่อให้กำรกำหนดตำแหน่งเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ และมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
รวมทั้งให้เกิดควำมรอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ ก.พ. จึงกำหนดให้มีคณะกรรมกำร
กำรกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวง ทำหน้ำที่พิจำรณำเสนอแนะกำรกำหนดตำแหน่งประเภทบริหำร
ระดับต้นและระดับสูง และพิจำรณำเสนอแนะกำรกำหนดตำแหน่ง และกำรประเมินคุณภำพงำนของตำแหน่ง
ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป
ระดับทักษะพิเศษ รวมทั้งกำรพิจำรณำกลั่นกรองตำแหน่งในสำยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีลักษณะงำนวิจัยและพัฒนำหรืองำนลักษณะอื่นที่มีคุ ณค่ำเทียบได้กับลักษณะงำนวิจัยและพัฒนำ
ในลั ก ษณะกรอบระดั บ ต ำแหน่ ง เป็ น ระดั บ ปฏิ บั ติ ก ำรหรื อ ช ำนำญกำรหรื อ ช ำนำญกำรพิ เ ศษ
ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด เพื่อเสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวง พิจำรณำและมีมติต่อไป
๑. องค์ประกอบคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรกำรกำหนดตำแหน่งระดับสูง ประกอบด้วยกรรมกำร จำนวน ๘ คน ที่ อ.ก.พ. กระทรวง
เป็ น ผู้ พิจ ำรณำแต่ง ตั้ ง โดยประกอบด้ว ย ประธำนกรรมกำร ซึ่ งเป็น ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ ก.พ. คัด เลื อ ก
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. กำหนด กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ที่อยู่ใน
บัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ. จัดทำ จำนวน ๒ คน และเลขำธิกำร ก.พ. หรือผู้แทน ผู้อำนวยกำร
ส ำนั ก งบประมำณ หรื อ ผู้ แ ทน เลขำธิ ก ำรคณะกรรมกำรพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ
หรือผู้แทน เลขำธิกำร ก.พ.ร. หรือผู้แทน อธิบดีกรมบัญชีกลำง หรือผู้แทน เป็นกรรมกำรโดยตำแหน่ง
ผู้ อำนวยกำรส ำนั ก /กอง ที่รั บ ผิ ดชอบงำนกำรเจ้ำ หน้ำที่ของกระทรวง เป็ นเลขำนุกำร และแต่งตั้ ง
ข้ ำ รำชกำรของกระทรวง กรม และข้ ำ รำชกำรส ำนั ก งำน ก.พ. ท ำหน้ ำ ที่ ต ำมที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร
ทั้ง นี้ กรณี ก รรมกำรโดยต ำแหน่ ง หำกจะมอบหมำยผู้ แ ทน ให้ ม อบหมำยผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง
ประเภทบริหำร ระดับต้นหรือระดับสูง ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง หรือประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ
หรือระดับทรงคุณวุฒิ
๒. อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรกำรกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวงมีอำนำจและหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
๒.๑ พิ จ ำรณำรำยละเอี ย ดกำรก ำหนดต ำแหน่ ง ประเภทบริ ห ำร ระดั บ ต้ น และระดั บ สู ง
ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป

๑๑๘
ระดับทักษะพิเศษ ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ในสังกัดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรกำหนดตำแหน่ง
ที่ ก.พ. กำหนด ตำมมำตรำ ๔๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๒ พิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์กำรกำหนดตำแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะงำน หน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
๒.๓ พิจำรณำประเมินคุณภำพงำนของตำแหน่งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. กำหนด
๒.๔ พิ จ ำรณำกลั่ น กรองต ำแหน่ ง ในสำยงำนด้ ำ นวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ลั ก ษณะ
งำนวิจัยและพัฒนำหรืองำนลักษณะอื่นที่มีคุณค่ำเทียบได้กับลักษณะงำนวิจัยและพัฒนำ ในลักษณะ
กรอบระดับ ต ำแหน่ ง เป็ น ระดับ ปฏิบั ติกำรหรือช ำนำญกำรหรือช ำนำญกำรพิ เศษ ตำมหลั กเกณฑ์
และเงื่อนไข ที่ ก.พ. กำหนด
๒.๕ มีอำนำจเรียกเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้องหรือเรียกให้เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลอื่นใดชี้แจง
หรือแสดงควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกำรกำหนดตำแหน่งระดับสูง
๒.๖ รำยงำนผลกำรพิจำรณำกำรกำหนดตำแหน่ง กำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรกำหนดตำแหน่ง
และกำรประเมินคุณภำพงำนของตำแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจำรณำต่อไป
๒.๗ ปฏิบัติภำรกิจอื่นตำมที่ อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมำย
๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ให้ อ.ก.พ. กระทรวง ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวง
ตำมตัวอย่ำงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวง
๔. การประชุมคณะกรรมการ
กำรประชุมคณะกรรมกำรกำรกำหนดตำแหน่งระดับสูงต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ
กึ่ ง หนึ่ ง ของจ ำนวนกรรมกำรทั้ ง หมด ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่ ง ระดั บ สู ง
ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่ง
ทำหน้ำที่เป็นประธำนกรรมกำร กำรวินิจฉัยชี้ขำดให้ถือเสียงข้ำงมำก ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด
๕. วาระของคณะกรรมการ และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ
ให้กรรมกำรกำรกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวง มีวำระดำรงตำแหน่งครำวละ ๒ ปี
กรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่งอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้
เมื่อตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงก่อนกำหนด ให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจำรณำคัดเลือกและแต่งตั้ง
กรรมกำรแทน
สำหรับตำแหน่งประธำนกรรมกำร หำกว่ำงลงก่อนกำหนด ก.พ. จะคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจำก
บั ญ ชี ร ำยชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ ำ นกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล และแจ้ ง ให้ อ.ก.พ. กระทรวง ทรำบ
เพื่อดำเนินกำรต่อไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรเหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน จะไม่แต่งตั้งกรรมกำรแทนก็ได้
และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนนั้น ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ำกำหนดเวลำของผู้ซึ่งตนแทน

๑๑๙
นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระแล้ว ให้กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) ขำดคุณสมบัติของกำรเป็นกรรมกำรกำรกำหนดตำแหน่งระดับระดับสูง
(๔) ได้รับโทษจำคุกโดยกำรพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระทำโดย
ประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ

๑๒๑

ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูง

คำสั่ง ....................................
ที่ ...............................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวง .............................

โดยที่ ก.พ. กำหนดให้ อ.ก.พ. กระทรวง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรกำหนดตำแหน่งระดับสูง
ทำหน้ำที่พิจำรณำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรกำหนดตำแหน่ง ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
กำรกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด ตำมมำตรำ ๔๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ เสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวงพิจำรณำและมีมติต่อไป เพื่อให้กำรพิจำรณำกำหนดตำแหน่ง
ของกระทรวงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ หลักกำร และ
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ ก.พ. กำหนด ดังกล่ำวข้ำงต้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรกำหนดตำแหน่ง
ระดับสูงของกระทรวง ................................ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)

ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เลขำธิกำร ก.พ. หรือผู้แทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงบประมำณ หรือผู้แทน
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ หรือผู้แทน
เลขำธิกำร ก.พ.ร. หรือผู้แทน
อธิบดีกรมบัญชีกลำง หรือผู้แทน
ผู้อำนวยกำรสำนัก/กองที่รับผิดชอบ
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ของกระทรวง
เจ้ำหน้ำที่ของกระทรวง/กรม ที่ได้รับมอบหมำย
เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ก.พ. ที่ได้รับมอบหมำย

เป็นประธำน
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นเลขำนุกำร
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร

๑๒๒
โดยให้คณะกรรมกำรมีอำนำจและหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
๑) พิจำรณำรำยละเอียดกำรกำหนดตำแหน่งประเภทบริหำร ระดับต้น และระดับสูง ประเภท
อำนวยกำรระดับสูง ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ และระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป ระดับ
ทักษะพิเศษ ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ในสังกัดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรกำหนดตำแหน่ง
ที่ ก.พ. กำหนด ตำมมำตรำ ๔๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒) พิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์กำรกำหนดตำแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะงำน หน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
๓) พิจำรณำประเมินคุณภำพงำนของตำแหน่งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. กำหนด
๔) พิจำรณำกลั่นกรองตำแหน่งในสำยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะงำนวิจัย
และพัฒนำหรืองำนลักษณะอื่นที่มีคุณค่ำเทียบได้กับลักษณะงำนวิจัยและพัฒนำ ในลักษณะกรอบระดับ
ตำแหน่ ง เป็ น ระดับ ปฏิบั ติก ำรหรื อช ำนำญกำรหรือช ำนำญกำรพิ เศษ ตำมหลั กเกณฑ์แ ละเงื่ อนไข
ที่ ก.พ. กำหนด
๕) มีอำนำจเรียกเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้องหรือเรียกให้เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลอื่นใดชี้แจง
หรือแสดงควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกำรกำหนดตำแหน่งระดับสูง
๖) รำยงำนผลกำรพิจำรณำกำรกำหนดตำแหน่ง กำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรกำหนดตำแหน่ง
และกำรประเมินคุณภำพงำนของตำแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจำรณำต่อไป
๗) ปฏิบัติภำรกิจอื่นตำมที่ อ.ก.พ. กระทรวงมอบหมำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ................................

(...........................................................)
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง .......................................
ประธำน อ.ก.พ.

๑๒๓
เอกสารแนบ ๔

หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน
สาหรับ
ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ
กำรประเมินคุณภำพงำนของตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับ
เชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ ให้ใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำนเพื่อ วัดคุณภำพงำนของตำแหน่ง
ตำมลักษณะงำน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพและควำมยุ่งยำกของงำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์ที่ต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน โดยกำหนดองค์ประกอบหลักในกำรประเมินค่ำงำน
๓ ด้ำน ซึ่งประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบย่อยที่มีควำมสัมพันธ์กัน ดังต่อไปนี้
๑. องค์ประกอบหลักด้านความรู้และทักษะที่จาเป็นในงาน หมำยถึง ระดับและขอบเขตของ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมรอบรู้ ควำมช ำนำญงำน และทั กษะที่ พัฒ นำขึ้นมำจำกประสบกำรณ์
กำรทำงำนและกำรฝึกฝน ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนในตำแหน่งนั้นต้องมีเป็นพื้นฐำน เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ของต ำแหน่ ง นั้ น ได้ อ ย่ ำ งเหมำะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ซึ่ ง จ ำแนกออกเป็ น องค์ ป ระกอบย่ อ ยได้
๓ องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ ควำมรู้และควำมชำนำญ หมำยถึง ระดับและขอบเขตของควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมรอบรู้ ควำมชำนำญงำน และทักษะที่จะต้องมีเพื่อปฏิบัติงำนให้สำเร็จลุล่วงไปได้ โดยพิจำรณำจำก
สภำพงำนของตำแหน่งนั้น
องค์ประกอบที่ ๒ กำรบริหำรจัดกำร หมำยถึง ระดับและขอบเขตของควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจัดกำรที่ต้องกำรของตำแหน่งนั้น ๆ โดยพิจำรณำจำกลักษณะงำน และกำรบริหำรจัดกำร
ในกำรวำงแผน กำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำรปฏิบัติงำน และกำรทำงำนเป็นทีม
องค์ประกอบที่ ๓ กำรสื่ อ สำรและปฏิ สั ม พั น ธ์ หมำยถึ ง ระดั บ และขอบเขตของควำมรู้
ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้อื่น กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น หรือกำรให้ผู้อื่นร่วมทำงำนให้
โดยพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ของงำนเป็นสำคัญ

๑๒๔
๒. องค์ประกอบหลักด้านความสามารถในการแก้ปัญหา หมำยถึง ระดับและขอบเขตของกำรใช้
ควำมคิดและกำรตัดสินใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนกำร ขั้นตอนที่ตำแหน่งนั้นจะต้องนำควำมรู้มำใช้
ในกำรแก้ปัญหำ เพื่อให้งำนบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจำแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๒ องค์ประกอบ
ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๔ กรอบของอำนำจและอิสระในกำรคิด หมำยถึง ระดับและขอบเขตของ
ควำมคิดเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือกำรแก้ปัญหำในงำนของตำแหน่ง โดยพิจำรณำ
จำกกำรได้รับอำนำจในกำรปฏิบัติงำนนั้นตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือตำมกฎหมำยที่กำหนดไว้
องค์ประกอบที่ ๕ ควำมท้ำทำยในกำรคิดแก้ปัญหำ หมำยถึง ระดับของควำมควำมคิดริเริ่ม
สร้ ำ งสรรค์ ใ นกำรแก้ ไ ขหรื อ จั ด กำรกั บ ปั ญ หำที่ เ กิ ด ขึ้ น จำกกำรปฏิ บั ติ ง ำนของต ำแหน่ ง ตำมควำม
รับผิดชอบหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยให้ลุล่วงไปได้ โดยพิจำรณำจำกลักษณะงำน สภำพงำน รูปแบบ
ของกำรคิด และกระบวนกำรจัดกำรข้อมูลของตำแหน่ง
๓. องค์ประกอบหลักด้านภาระรับผิดชอบ หมำยถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิดจำกงำน
ควำมรั บผิ ดชอบหรื อคุ ณภำพของงำนที่ เกิดขึ้ น รวมถึง ควำมอิสระหรื อข้อจำกัดในกำรปฏิ บัติงำนของ
ตำแหน่งนั้น ซึ่งจำแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๖ อิสระในกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง ระดับและขอบเขตของกำรวินิจฉัยหรือ
ตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำน โดยพิจำรณำจำกกำรได้รับอำนำจ กำรควบคุม กำกับ ตรวจสอบ และกำรบังคับบัญชำ
ภำยใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดทำงกฎหมำยที่กำหนดไว้เป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำน
องค์ประกอบที่ ๗ ผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบ
ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของตำแหน่งนั้น ซึ่งส่งผลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมภำรกิจหลักของส่วนรำชกำร
โดยพิจำรณำจำกผลสัมฤทธิ์ของตำแหน่งงำนต่อหน่วยงำน กรม กระทรวง และประเทศ
องค์ประกอบที่ ๘ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของตำแหน่ง หมำยถึง ลักษณะสำคัญของหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของตำแหน่งซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน
โดยพิจำรณำจำกลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นของตำแหน่งนั้นต่อภำรกิจ
โดยรวมของส่วนรำชกำร

การประเมินค่างานโดยใช้โปรแกรมประเมินค่างาน
กำรประเมินค่ำงำนสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชำกำร
ระดับ เชี่ ยวชำญและระดับทรงคุ ณวุฒิ ให้ ใช้ “โปรแกรมประเมิ นค่ างาน” เป็ นเครื่ องมือ ช่ว ยในกำร
พิจำรณำกำหนดตำแหน่งของส่วนรำชกำรเพื่อให้เป็น มำตรฐำนเดียวกัน ภำยใต้องค์ประกอบหลักในกำร
ประเมินค่ำงำน ๓ ด้ำน ๘ องค์ประกอบย่อย และกำรวัดควำมสัมพันธ์ในกำรประเมินค่ำงำน ซึ่งประกอบด้วย
คำถำม รวม ๒๐ ข้อ ดังต่อไปนี้

๑๒๕
๑. องค์ประกอบหลักด้านความรู้ที่จาเป็นในงาน
๑.๑ ความรู้และความชานาญ ประกอบด้วยคำถำม จำนวน ๔ ข้อ ดังนี้
ข้อ ๑ ระดับการศึกษา เป็นกำรประเมินค่ำ งำนจำกระดับกำรศึกษำที่ตำแหน่งนั้น
ต้องกำรหรือจำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ข้อ ๒ ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกประสบกำรณ์ในงำน
ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนของตำแหน่งนั้น
ข้อ ๓ ความรู้ที่จาเป็นในงาน เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับของควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ทักษะ ควำมชำนำญงำนและควำมเชี่ยวชำญที่จำเป็นต้องใช้เป็นหลักในกำรปฏิบัติงำนของตำแหน่ง
ข้อ ๔ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำก
ระดับของควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ควำมรอบรู้และควำมชำนำญงำนในเชิงเทคนิคที่จำเป็นต้องใช้
ในกำรปฏิบัติงำนของตำแหน่ง
๑.๒ การบริหารจัดการ ประกอบด้วยคำถำม จำนวน ๓ ข้อ ดังนี้
ข้อ ๕ การบริหารจัดการ เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับและขอบเขตของควำมสำมำรถ
ในกำรดำเนินกำรที่จะทำให้เกิดกิจกรรมหรือเกิดกำรปฏิบัติอันจะนำไปสู่เป้ำหมำยขององค์กรตำมที่
กำหนดไว้ภำยใต้ทรัพยำกรที่มี
ข้อ ๖ ลักษณะของการทางานในทีม เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับและบทบำท
กำรมีส่วนร่วมของตำแหน่งต่อผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมที่กำหนด
ข้อ ๗ การวางแผน เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกกระบวนกำรบริหำรงำน โดยมีแนวทำง
ในกำรดำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ มีกำรควบคุม ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้สำเร็จตำม
แผนงำน/โครงกำรภำยใต้ระยะเวลำที่กำหนด
๑.๓ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วยคำถำม จำนวน ๒ ข้อ ดังนี้
ข้อ ๘ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ จ าเป็ น ในงาน เป็ น กำรประเมิ น ค่ ำ งำนจำกลั ก ษณะของ
ควำมสัมพันธ์ในกำรปฏิบัติงำนของตำแหน่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน
ข้อ ๙ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ จ าเป็ น ในงาน เป็ น กำรประเมิ น ค่ ำ งำนจำกลั ก ษณะ
กำรติดต่อสื่อสำรที่จำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนของตำแหน่ง เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกัน
อันจะนำไปสู่กำรยอมรับ กำรเห็นพ้อง กำรให้ควำมร่วมมือ และให้กำรสนับสนุนต่อกำรปฏิบัติงำน

๑๒๖
๒. องค์ประกอบหลักด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
๒.๑ กรอบของอานาจและอิสระในการคิด ประกอบด้วยคำถำม จำนวน ๒ ข้อ ดังนี้
ข้อ ๑๐ กรอบแนวคิ ด ส าหรั บ การแก้ ปั ญ หา เป็ น กำรประเมิ น ค่ ำ งำนจำกแนวทำง
วิธีกำรแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง ภำยใต้กรอบแนวคิด
เป้ำหมำย และนโยบำยของส่วนรำชกำร
ข้อ ๑๑ อิสระในการคิด เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับของกำรคิดหรือกำรตัดสินใจ
ที่ จ ะพิ จ ำรณำดำเนิ น กำรตำมกรอบและแนวทำงที่ มี อ ยู่ หรื อ กำหนดแนวทำง ทิ ศ ทำงหรื อ
นโยบำยในกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร
๒.๒ ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา ประกอบด้วยคำถำม จำนวน ๒ ข้อ ดังนี้
ข้อ ๑๒ ค วา มท้ า ทาย ใน งาน เป็ น ก ำรป ระเ มิ น ค่ ำ ง ำนจ ำก ลั ก ษ ณะง ำน ที่
ต้ อ งกำรกำรแก้ไขหรือกำรจัดกำรกับปัญหำที่เกิดขึ้นในงำนของตำแหน่งให้ลุล่ วงไปได้ด้วยรูปแบบและ
วิธีกำรต่ำง ๆ
ข้อ ๑๓ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เป็ น กำรประเมิ น ค่ ำ งำนจำกลั ก ษณะงำนที่ ต้ อ งใช้
กระบวนกำรคิด พิจำรณำ จำแนก สังเครำะห์ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำม
เป้ำหมำยและนโยบำยของส่วนรำชกำร
๓. องค์ประกอบหลักด้านภาระรับผิดชอบ
๓.๑ อิสระในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยคำถำม จำนวน ๓ ข้อ ดังนี้
ข้อ ๑๔ อิสระในการทางาน เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับของกำรวินิจฉัยหรือ
ตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำน ภำยใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดเชิงนโยบำยของส่วนรำชกำร
ข้อ ๑๕ การได้รับอานาจในการทางาน เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกกำรปฏิบัติงำน
ตำมระดับของกำรควบคุม กำกับ ตรวจสอบและบังคับบัญชำ หรือมีอำนำจในกำรวำงแผน กำหนดกลยุทธ์
ในกำรปฏิบัติงำน
ข้อ ๑๖ อานาจในการตั ด สิ น ใจ เป็ น กำรประเมิ น ค่ ำ งำนจำกระดั บ ของกำรใช้
อำนำจในกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
๓.๒ ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๗ ผลกระทบจากการปฏิ บั ติ ง าน เป็ น กำรประเมิ น ค่ ำ งำนจำกระดั บ และ
ขอบเขตผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนและส่งผลต่อกำรดำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยงำน
กรม กระทรวงและประเทศ
๓.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง
ข้อ ๑๘ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกบทบำท หน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ และลักษณะงำนที่ปฏิบัติของตำแหน่งตำมภำรกิจของส่วนรำชกำร

๑๒๗
๔. การตรวจสอบผลการประเมินค่างาน ประกอบด้วยคำถำม จำนวน ๒ ข้อ ดังนี้
ข้อ ๑๙ วัตถุประสงค์หลักของงานของตาแหน่ง เป็นกำรตรวจสอบผลกำรประเมินค่ำงำน
โดยพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์หลักของงำนของตำแหน่งที่ประเมิน
ข้อ ๒๐ ประเภทและระดับ ตาแหน่ ง เป็น กำรตรวจสอบผลกำรประเมิน ค่ำ งำนโดย
พิจำรณำจำกประเภทและระดับของตำแหน่งที่ประเมิน

เกณฑ์การตัดสิน
๑. ค่ำคะแนนในกำรประเมินค่ำงำน

-

๑.๑ ตำแหน่งประเภทอำนวยกำร
- ระดับสูง

ได้คะแนน

๗๒๕ - ๑,๐๓๕ คะแนน

๑.๒ ตำแหน่งประเภทวิชำกำร
- ระดับเชี่ยวชำญ
ระดับทรงคุณวุฒิ

ได้คะแนน
ได้คะแนน

๖๓๑ - ๙๐๐ คะแนน
๙๐๑ - ๑,๒๔๐ คะแนน

๒. ผลกำรประเมินของแต่ละองค์ประกอบมีควำมสอดคล้องกัน

๑๒๘

แบบประเมินค่างานตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ
๑. ตำแหน่งเลขที.่ ......................................
ชื่อตำแหน่ง.......................................................ระดับ........................................................................
งำน/ฝ่ำย/กลุ่ม..............................................กอง/สำนัก............................................................................
กรม..................................................................กระทรวง...........................................................................
ขอกำหนดเป็นตำแหน่ง......................................................ระดับ...............................................................
กอง/สำนัก/ส่วนกลำง.............................................................กรม............................................................
๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง (เดิม)
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๓. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง (ใหม่)
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๔. วิเครำะห์เปรียบเทียบหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพ และควำมยุ่งยำกของงำนที่เปลี่ยนแปลงไป
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

๑๒๙

แบบประเมินค่างานโดยใช้โปรแกรมประเมินค่างาน
ให้ พิ จ ำรณำเลื อ กค ำตอบเพี ย งค ำตอบเดี ย วที่ มี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั บ หน้ ำ ที่
ควำมรับผิดชอบหรือลักษณะงำนที่เปลี่ยนแปลงไปของตำแหน่งที่ต้องกำรประเมินพร้อมระบุเหตุผล

๑. ระดับการศึกษา
โปรดเลือกระดับกำรศึกษำที่ต้องกำรสำหรับตำแหน่ง
ข้อคาตอบ

เลือก

๑. ระดับต่ำกว่ำปริญญำ
๒. ระดับปริญญำหรือเทียบเท่ำขึ้นไป
๓. ระดับต่ำกว่ำปริญญำ หรือระดับปริญญำหรือเทียบเท่ำขึ้นไป
เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

๑๓๐

๒. ประสบการณ์ที่จาเป็นในงาน
โปรดเลือกประสบกำรณ์ที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนของตำแหน่ง
ข้อคาตอบ

เลือก

๑. ไม่จำเป็นต้องมีประสบกำรณ์
๒. มีประสบกำรณ์ต่ำกว่ำ 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. ความรู้ที่จาเป็นในงาน
โปรดเลือกระดับของควำมรู้ หรือทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนของตำแหน่ง
ข้อคาตอบ

เลือก

๑. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้หรือควำมสำมำรถเบื้องต้นที่เรียนรู้ได้ในระยะเวลำอันสั้น โดยศึกษำ
วิธีกำร กฎระเบียบ และกระบวนกำรซึ่งเกี่ยวข้องกับงำนในหน้ำที่
๒. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถหรือทักษะมำกกว่ำที่กำหนดในข้อที่ ๑ แต่ไม่ถึงข้อที่ ๓
๓. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะทำง ควำมชำนำญในงำนจะพัฒนำขึ้น
จำกประสบกำรณ์ทำงำน หรือจำกหลักสูตรกำรฝึกอบรม
๔. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้หรือทักษะมำกกว่ำที่กำหนดในข้อที่ ๓ แต่ไม่ถึงข้อที่ ๕
๕. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือใช้ทักษะระดับสูงในงำนเชิงเทคนิค หรืองำนฝีมือ
เฉพำะทำงระดับสูง ควำมชำนำญในงำนจะพัฒนำขึ้นจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์และกำรสั่งสม
ทักษะในเชิงลึก
๖. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ในเชิงวิชำกำรหรือวิชำชีพเฉพำะ ซึ่งเป็นงำนที่ต้องใช้กระบวนกำร
แนวคิด ทฤษฎีหรือองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับสำยอำชีพ
๗. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้หรือทักษะมำกกว่ำที่กำหนดในข้อที่ ๖ แต่ไม่ถึงข้อที่ ๘
๘. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมชำนำญในงำนเชิงวิชำกำรหรือวิชำชีพเฉพำะชั้นสูง รวมทั้งเป็น
งำนที่ต้องเข้ำใจแนวคิด ทฤษฎี หรือองค์ควำมรู้ จนสำมำรถประยุกต์ใช้และถ่ำยทอดได้
๙. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ หรือทักษะมำกกว่ำที่กำหนดในข้อที่ ๘ แต่ไม่ถึงข้อที่ ๑๐
๑๐.เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในงำนเชิงวิชำกำรหรือวิชำชีพเฉพำะ หรือทักษะ
และควำมชำนำญเฉพำะตัวสูงมำกในตำแหน่งหน้ำที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้ง เป็นงำนที่จะต้อง
แก้ไขปัญหำที่ยุ่งยำกซับซ้อนและให้คำปรึกษำได้
๑๑.เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ หรือทักษะมำกกว่ำที่กำหนดในข้อที่ ๑๐ แต่ไม่ถึงข้อที่ ๑๒
๑๒.เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญจนสำมำรถนำมำวำงแผนกลยุทธ์หรือนโยบำยของ
ส่วนรำชกำรได้ รวมทั้งเป็นงำนที่ต้องเป็นผู้นำในกำรพัฒนำ หรือกำรริเริ่มโครงกำรที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อพันธกิจของส่วนรำชกำร
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

๑๓๒

๔. ความรู้ ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค
โปรดเลือกระดับของควำมรู้หรือควำมสำมำรถในเชิงเทคนิคสำหรับกำรปฏิบัติงำนของตำแหน่ง
ข้อคาตอบ
๑. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน คำนวณ หรือสำมำรถปฏิบัติตำมคำสั่งได้
๒. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่กำหนดในข้อ ๑ แต่ไม่ถึงข้อ ๓
๓. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในลักษณะกำรให้บริกำรหรืองำนธุรกำรทั่วไป งำนศิลปะ
หรืองำนช่ำง งำนนี้เรียนรู้ได้โดยกำรฝึกอบรมหรือจำกกำรปฏิบัติงำนโดยตรง
๔. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่กำหนดในข้อ ๓ แต่ไม่ถึงข้อ ๕
๕. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในงำนพำณิชย์ งำนบัญชี งำนศิลปะ งำนเทคนิค
งำนกำรจัดกำรทั่วไป หรืองำนอืน่ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นงำนทีต่ อ้ งใช้ควำมชำนำญในกำรปฏิบัตงิ ำน
สำมำรถแก้ปัญหำและให้คำแนะนำในงำนได้
๖. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่กำหนดในข้อ ๕ แต่ไม่ถึงข้อ ๗
๗. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเชิงลึกในงำนพำณิชย์ งำนบัญชี งำนศิลปะ งำนเทคนิค
งำนกำรจัดกำรทั่วไป หรืองำนอืน่ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นงำนทีต่ อ้ งสั่งสมควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ทักษะจำกประสบกำรณ์และกำรปฏิบัติงำนเป็นเวลำนำน
๘. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในหลักกำร และแนวคิดของงำนสำยอำชีพ และมีกำรนำ
หลักกำรและแนวคิดดังกล่ำวมำใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำน
๙. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่กำหนดในข้อ ๘ แต่ไม่ถึงข้อ ๑๐
๑๐. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเชิงลึกในหลักกำรและแนวคิดของงำนสำยอำชีพ รวมทั้ง
เป็นงำนที่สงั่ สมและควำมชำนำญ จนสำมำรถประยุกต์หรืออธิบำยเหตุผลได้
๑๑. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่กำหนดในข้อ ๑๐ แต่ไม่ถึงข้อ ๑๒
๑๒. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในเชิงสหวิทยำกำร ซึ่งได้มำจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์
จนสำมำรถประยุกต์แนวคิดและหลักกำรที่เกี่ยวข้องมำออกแบบ ปรับปรุง หรือพัฒนำกระบวนกำร
แผนงำน ขั้นตอนกำรทำงำนได้
๑๓. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่กำหนดในข้อ ๑๒ แต่ไม่ถึงข้อ ๑๔
๑๔. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรเชิงลึกหรือทักษะและควำมชำนำญ
เฉพำะตัวสูงมำกในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ วิธีกำรหรือเทคนิคในสำยอำชีพ และสำมำรถให้คำปรึกษำ
ด้ำนเทคนิคได้
๑๕. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่กำหนดในข้อ ๑๔ แต่ไม่ถึงข้อ ๑๖
๑๖. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเชิงบริหำรเพื่อกำหนดหรือขับเคลื่อนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำร
หรือเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในสำขำเฉพำะด้ำนที่มีผลงำนในระดับประเทศ
หรือระหว่ำงประเทศ

เลือก

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

๑๓๓

๕. การบริหารจัดการ
โปรดเลือกระดับและขอบเขตของกำรบริหำรจัดกำรของตำแหน่ง
ข้อคาตอบ
เลือก
๑. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์หรือภำรกิจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งของส่วนรำชกำร
๒. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติที่มีควำมหลำกหลำยในเนื้องำน เพื่อสนับสนุนภำรกิจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ของส่วนรำชกำร
๓. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติที่มีควำมหลำกหลำยในเนื้องำน เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงของส่วนรำชกำร
๔. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติด้ำนกำรวำงแผน ติดตำม ประสำนควำมร่วมมือ รวมทั้งกำรให้
คำแนะนำผู้ปฏิบัติงำนอื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือภำรกิจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ
หลำยอย่ำงในเชิงกลยุทธ์ของส่วนรำชกำร
๕. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติด้ำนกำรวำงแผน ติดตำม บริหำรจัดกำรงำนวิชำกำร ให้คำปรึกษำและ
ประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำรในระดับนโยบำย
๖. เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำรและเป็นผู้นำในเชิงวิชำกำรของส่วนรำชกำร
โดยสำมำรถเป็นแหล่งอ้ำงอิงในระดับประเทศได้
๗. เป็นงำนที่ต้องควบคุมดูแลงำนที่ต่ำกว่ำส่วนรำชกำรระดับสำนักหรือกอง ๓ ระดับ
๘. เป็นงำนที่ต้องควบคุมดูแลงำนที่ต่ำกว่ำส่วนรำชกำรระดับสำนักหรือกอง ๒ ระดับ
๙. เป็นงำนที่ต้องควบคุมดูแลงำนที่ต่ำกว่ำส่วนรำชกำรระดับสำนักหรือกอง ๑ ระดับ
๑๐. เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรส่วนรำชกำรระดับสำนักหรือกอง
๑๑. เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรส่วนรำชกำรระดับสำนักหรือกองที่มีภำรกิจหลำกหลำย หรือ
มีขอบเขตของงำนขนำดใหญ่และมีควำมซับซ้อนสูง
๑๒. เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรส่วนรำชกำรระดับสำนัก กองหรือส่วนรำชกำรที่เทียบเท่ำ
จำนวนหนึ่ง
๑๓. เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรส่วนรำชกำรระดับกรม
๑๔. เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรส่วนรำชกำรระดับกลุ่มภำรกิจ
๑๕. เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรกระทรวงหรือส่วนรำชกำรที่เทียบเท่ำ
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………

๑๓๔

๖. ลักษณะของการทางานในทีม
โปรดเลือกลักษณะของกำรทำงำนในทีมของตำแหน่ง
ข้อคาตอบ
เลือก
๑. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมที่ได้รับมอบหมำยให้สำเร็จ โดยผลของงำนอำจเป็นส่วนที่สนับสนุน
กำรทำงำนของทีม
๒. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ และในบำงกรณีอำจต้องมี
ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่กำหนดในข้อ ๓ ด้วย
๓. เป็นงำนที่ต้องประสำนงำนหรือสื่อสำรกับสมำชิกในทีมเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๔. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ และในบำงกรณีอำจต้องมี
ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่กำหนดในข้อ ๕ ด้วย
๕. เป็นงำนที่ต้องผนวกงำนทั้งหมดของสมำชิก เพื่อสรุปรวมเป็นผลสัมฤทธิ์ของทีมตำมที่กำหนดไว้
๖. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ และในบำงกรณีอำจต้องมี
ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่กำหนดในข้อ ๗ ด้วย
๗. เป็นงำนที่ต้องควบคุม แก้ไขปัญหำและให้คำแนะนำในทีม รวมทั้งต้องประสำนกับทีมอื่น
เพื่อผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๘. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ และในบำงกรณีอำจต้องมี
ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่กำหนดในข้อ ๙ ด้วย
๙. เป็นงำนที่ต้องกำกับ ตรวจสอบและประสำนงำนกับสมำชิกอื่น ๆ ในงำนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
เพื่อผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๑๐. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ และในบำงกรณีอำจต้องมี
ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่กำหนดในข้อ ๑๑ ด้วย
๑๑. เป็นงำนที่ต้องอำนวยกำร ควบคุมดูแล ตรวจสอบและประสำนงำนกับสมำชิกอื่น ๆ ทั้งใน
งำนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหรืออำจจะแตกต่ำงกันในเชิงเนื้อหำ เพื่อผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๑๒. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑ และในบำงกรณีอำจต้องมี
ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่กำหนดในข้อ ๑๓ ด้วย
๑๓. เป็นงำนที่ต้องบริหำรและบูรณำกำรงำนของหลำย ๆ ส่วนรำชกำรที่มีเนื้อหำแตกต่ำงกัน
เพื่อผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑๓๕

๗. การวางแผน
โปรดเลือกลักษณะกำรวำงแผนของตำแหน่ง
ข้อคาตอบ
เลือก
๑. เป็นงำนที่ต้องสำมำรถเรียงลำดับควำมสำคัญของกิจกรรมหรืองำนที่ต้องทำก่อน/หลังได้
๒. เป็นงำนที่ต้องดำเนินกำรมำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ และในบำงกรณีอำจต้องดำเนินกำร
ตำมที่กำหนดในข้อ ๓
๓. เป็นงำนที่ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ในกำรทำงำน วำงแผนตำรำงเวลำและควำมรับผิดชอบ
ในงำนของตนได้
๔. เป็นงำนที่ต้องดำเนินกำรมำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ 3 และในบำงกรณีอำจต้องดำเนินกำร
ตำมที่กำหนดในข้อ ๕
๕. เป็นงำนที่ต้องวำงแผน กำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรที่ต้องกำรในกิจกรรม
โครงกำรหรือแผนงำนระยะสั้น บำงอย่ำงของส่วนรำชกำรระดับสำนักหรือกองได้
๖. เป็นงำนที่ต้องดำเนินกำรมำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ และในบำงกรณีอำจต้องดำเนินกำร
ตำมที่กำหนดในข้อ ๗
๗. เป็นงำนที่ต้องบูรณำกำรแผนงำนต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรระดับสำนักหรือกอง รวมทัง้
กำหนดวิธีกำรบริหำรโครงกำร ทรัพยำกร เวลำ และขั้นตอนสำคัญ เพื่อผลสัมฤทธิ์ตำมที่
กำหนดไว้
๘. เป็นงำนที่ต้องดำเนินกำรมำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ และในบำงกรณีอำจต้องดำเนินกำร
ตำมที่กำหนดในข้อ ๙
๙. เป็นงำนที่ต้องวำงแผนกลยุทธ์ในกำรบริหำรส่วนรำชกำรระดับกรม ทัง้ ในด้ำนกำรดำเนินกำร
และกำรบริหำรทรัพยำกรที่ต้องกำร เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของส่วนรำชกำร
ระดับกรมในระยะสั้นและในระยะยำว
๑๐. เป็นงำนที่ต้องดำเนินกำรมำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ และในบำงกรณีอำจต้องดำเนินกำร
ตำมที่กำหนดในข้อ ๑๑
๑๑. เป็นงำนที่ต้องกำหนดทิศทำงเชิงกลยุทธ์และนโยบำยในระยะยำวของส่วนรำชกำรระดับ
กระทรวง โดยพิจำรณำถึงกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
กำรเมืองทั้งในและต่ำงประเทศ
เหตุผล : ………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

๑๓๖

๘. มนุษยสัมพันธ์ที่จาเป็นในงาน
โปรดเลือกระดับของมนุษยสัมพันธ์ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของตำแหน่ง
ข้อคาตอบ
เลือก
๑. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม เพื่อควำมรำบรื่นของกำรปฏิบัติงำน
๒. เป็นงำนที่ต้องติดต่อกับทีม บุคคลภำยนอก หรือผู้รับบริกำร เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ำงกัน
๓. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม บุคคลภำยนอก หรือผู้รับบริกำร โดยกำรนำเสนอ
ควำมคิดหรือกำรเป็นผู้ฟังที่ดี เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๔. เป็นงำนที่ต้องพัฒนำควำมสัมพันธ์ ด้วยกำรนำเสนอและโน้มน้ำว รวมทั้งเป็นผู้ฟังที่ดี
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันและคลี่คลำยปัญหำในประเด็นต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์
๕. เป็นงำนที่ต้องพัฒนำควำมสัมพันธ์ เพื่อให้สำมำรถคลี่คลำยสถำนกำรณ์ที่เปรำะบำง ซึ่งอำจ
นำไปสู่ควำมขัดแย้ง รวมทั้งเป็นงำนที่ต้องสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลได้
๖. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมสำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์ในระดับที่จูงใจและสร้ำงกำรยอมรับได้
รวมทั้งเป็นงำนที่ต้องทำให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลง และยุติควำมขัดแย้งโดยทำให้เกิดควำม
พึงพอใจร่วมกันได้
เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑๓๗

๙. การติดต่อสื่อสารที่จาเป็นในงาน
โปรดเลือกลักษณะของกำรติดต่อสื่อสำรที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนของตำแหน่ง
ข้อคาตอบ
เลือก
๑. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสื่อสำร ให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถำม
๒. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสื่อสำรในลักษณะที่มำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ และในบำงกรณี
อำจต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดในข้อ ๓ ด้วย
๓. เป็นงำนที่ต้องสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือหรืออธิบำยกำรดำเนินกำรในทำงปฏิบัติได้
๔. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสื่อสำรในลักษณะที่มำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ และในบำงกรณี
อำจต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดในข้อ ๕
๕. เป็นงำนที่ต้องสำมำรถให้คำแนะนำ หรือคำปรึกษำแก่บุคคลอื่น รวมทั้งสำมำรถสอนงำน
แก่ทีมได้
๖. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสื่อสำรในลักษณะที่มำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ และในบำงกรณี
อำจต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดในข้อ ๗
๗. เป็นงำนที่ต้องสำมำรถติดต่อสื่อสำรในระดับที่โน้มน้ำวและส่งผลต่อกำรตัดสินใจของส่วนรำชกำร
ระดับสำนักหรือกองได้
๘. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสื่อสำรในลักษณะที่มำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ และในบำงกรณี
อำจต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดในข้อ ๙
๙. เป็นงำนที่ต้องสำมำรถติดต่อสื่อสำรในระดับที่โน้มน้ำวและส่งผลต่อกำรตัดสินใจในระดับ
กลยุทธ์และนโยบำยที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของส่วนรำชกำรได้
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………

๑๓๘

๑๐. กรอบแนวคิดสาหรับการแก้ปัญหา
โปรดเลือกกรอบแนวคิดสำหรับกำรแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนของตำแหน่ง
ข้อคาตอบ
เลือก
๑. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้มำตรฐำน กระบวนกำร วิธีกำร ตัวอย่ำงที่กำหนดไว้ หรือ
ภำยใต้คำแนะนำของผู้บังคับบัญชำ
๒. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้กรอบแนวคิดมำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ และในบำงกรณี
อำจต้องแก้ปัญหำตำมกรอบแนวคิดในข้อ ๓ ด้วย
๓. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้มำตรฐำนและกระบวนกำรที่มีอยู่หลำกหลำย โดยสำมำรถ
เข้ำใจและจัดลำดับควำมสำคัญในกำรแก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ที่กำหนด
๔. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้กรอบแนวคิดมำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ และในบำงกรณี
อำจต้องแก้ปัญหำตำมกรอบแนวคิดในข้อ ๕
๕. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำในภำพรวม โดยมีอิสระที่จะกำหนดทำงเลือก วิธีกำรหรือแนวทำง
ภำยใต้กรอบแนวคิดของส่วนรำชกำร
๖. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้กรอบแนวคิดมำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ และในบำงกรณี
อำจต้องแก้ปัญหำตำมกรอบแนวคิดในข้อ ๗
๗. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้นโยบำย และเป้ำหมำยระยะสั้นของส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นงำน
ที่มีอิสระในกำรคิดแนวทำง แผนงำน กระบวนกำร หรือขั้นตอนใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
๘. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้กรอบแนวคิดมำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ และในบำงกรณี
อำจต้องแก้ปัญหำตำมกรอบแนวคิดในข้อ ๙
๙. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้นโยบำย พันธกิจ และเป้ำหมำยระยะยำวของส่วนรำชกำร
ซึ่งเป็นงำนที่มอี ิสระในกำรกำหนดกลยุทธ์ แผนงำน หรือโครงกำรเพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้
๑๐. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้กรอบแนวคิดมำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ และในบำงกรณี
อำจต้องแก้ปัญหำตำมกรอบแนวคิดในข้อ ๑๑
๑๑. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้ทิศทำงและพันธกิจของส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นงำนที่มีอิสระ
ในกำรบูรณำกำรและกำหนดนโยบำยหรือเป้ำหมำยต่ำง ๆ เพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้
เหตุผล : ……………………………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………

๑๓๙

๑๑. อิสระในการคิด
โปรดเลือกระดับควำมสำมำรถในกำรคิดที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของตำแหน่ง
ข้อคาตอบ
เลือก
๑. เป็นงำนที่ต้องคิดและดำเนินกำรภำยใต้หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดไว้เป็นพื้นฐำน
ในกำรปฏิบัติงำน
๒. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๑ และในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๓
๓. เป็นงำนที่ต้องคิดหรืออำจต้องพิจำรณำเลือกดำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่กำหนดไว้เป็น
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน
๔. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๓ และในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๕
๕. เป็นงำนที่ต้องคิดหรืออำจต้องพิจำรณำเลือกดำเนินกำรตำมกฎ หรือระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งเป็นงำนที่สำมำรถตัดสินใจกำหนดลำดับและระยะเวลำ เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ได้
๖. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๕ และในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๗
๗. เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจในกำรใช้ระบบ แนวคิด เทคนิค หรือวิชำกำร
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ได้
๘. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๗ และในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๙
๙. เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจ ในกำรกำหนดแนวทำงหรือเป้ำหมำยของ
ส่วนรำชกำร รวมทั้งงำนอื่นที่อำจต้องคิดค้นองค์ควำมรู้ ระบบ แนวคิด หรือกระบวนกำรใหม่ ๆ
เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ได้
๑๐. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๙ แต่ในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๑๑
๑๑. เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจ ในกำรปรับนโยบำยหรือกลยุทธ์ของ
ส่วนรำชกำร เพื่อเป็นแนวทำงให้ส่วนรำชกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ได้
๑๒. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๑๑ แต่ในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๑๓
๑๓. เป็นงำนที่ต้องคิดหรือตัดสินใจในกำรกำหนดนโยบำย กลยุทธ์ หรือภำรกิจใหม่ ๆ ของ
ส่วนรำชกำรระดับกระทรวงภำยใต้กรอบนโยบำยของรัฐบำล
เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………....………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑๔๐

๑๒. ความท้าทายในงาน
โปรดเลือกระดับของควำมท้ำทำยในงำนของตำแหน่ง
ข้อคาตอบ
เลือก
๑. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ปกติตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ที่ยุ่งยำกมำกกว่ำที่กำหนดในข้อ ๑ แต่น้อยกว่ำข้อ ๓
๓. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ที่มีรูปแบบแน่นอนหรือมีลักษณะคล้ำยคลึงกับ
สถำนกำรณ์ในอดีต
๔. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ที่ยุ่งยำกมำกกว่ำที่กำหนดในข้อ ๓ แต่น้อยกว่ำข้อ ๕
๕. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ที่อำจต้องคิดหำเหตุผล เพื่อทบทวน หรือแก้ปัญหำหรือ
แนวทำงที่เคยปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๖. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ที่ยุ่งยำกมำกกว่ำที่กำหนดในข้อ ๕ แต่น้อยกว่ำข้อ ๗
๗. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ที่ต้องมีกำรประเมินและตีควำมโดยใช้วิจำรณญำณ
เพื่อตัดสินใจหำทำงแก้ปัญหำที่อำจมีควำมเสี่ยงและไม่มีคำตอบเพียงคำตอบเดียว
๘. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ที่ยุ่งยำกมำกกว่ำที่กำหนดในข้อ ๗ แต่น้อยกว่ำข้อ ๙
๙. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์พิเศษที่อำจไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน ซึ่งต้องใช้ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ หรือควำมคิดนอกกรอบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับประเทศได้
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

๑๔๑

๑๓. การวิเคราะห์ข้อมูล
โปรดเลือกระดับควำมรู้ควำมสำมำรถของตำแหน่งในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ข้อคาตอบ
เลือก
๑. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรรวบรวมหรือแยกแยะข้อมูลในระดับพื้นฐำน
๒. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรรวบรวม แยกแยะ จัดเก็บหรือจัดทำข้อมูล
เพื่อประกอบกำรดำเนินงำนอื่น ๆ ต่อไป
๓. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ และในบำงกรณีต้องมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ตำมข้อ ๔
๔. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่มำจำกหลำยแหล่ง
เพื่อจัดทำรำยงำนหรือตอบข้อซักถำมที่ไม่ยุ่งยำกซับซ้อนได้
๕. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์มำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ และ
ในบำงกรณีต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ตำมข้อ ๖
๖. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมำณ
หรือเชิงคุณภำพ สำหรับจัดทำข้อเสนอหรือรำยงำนรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อสนับสนุนภำรกิจ
ของส่วนรำชกำรระดับสำนักหรือกอง
๗. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์มำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ และ
ในบำงกรณีต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ตำมข้อ ๘
๘. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล เพื่อกำหนด
หลักกำรหรือแนวทำง ออกแบบกระบวนกำรหรือระบบที่สำคัญ หรือสร้ำงแบบจำลอง
เพื่อสนับสนุนภำรกิจของส่วนรำชกำร
๙. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถวิเครำะห์และสังเครำะห์มำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๘
และในบำงกรณีต้องมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ตำมข้อ ๑๐
๑๐. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล เพื่อให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตำมพันธกิจของส่วนรำชกำร
๑๑. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถวิเครำะห์และสังเครำะห์มำกกว่ำที่กำหนดไว้ใน
ข้อ ๑๐ และในบำงกรณีต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ตำมข้อ ๑๒
๑๒. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลสำหรับ
กำรประเมินสถำนกำรณ์ เพื่อกำหนดทิศทำงในเชิงกลยุทธ์และนโยบำยของส่วนรำชกำร
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………

๑๔๒

๑๔. อิสระในการทางาน
โปรดเลือกระดับของอิสระในกำรทำงำนของตำแหน่ง
ข้อคาตอบ
๑. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้กำรควบคุม แนะนำ และตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด
๒. เป็นงำนที่มีอิสระในปฏิบัติงำนภำยใต้กำรแนะนำ กำกับและตรวจสอบของผู้บังคับบัญชำ
โดยสำมำรถปฏิบัติตำมแนวทำงที่กำหนดไว้อย่ำงกว้ำง ๆ
๓. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้กำรกำกับและตรวจสอบ โดยสำมำรถคิดและ
นำเสนอได้ตำมสมควร
๔. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้นโยบำยของส่วนรำชกำรระดับสำนักหรือกอง
โดยอำจต้องรำยงำนผลสัมฤทธิ์หรือขอคำปรึกษำตำมสมควร
๕. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรควบคุมดูแลงำนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ของส่วนรำชกำรระดับสำนักหรือกอง

เลือก

๖. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรปฏิบัติงำนหรือให้คำปรึกษำภำยใต้นโยบำยของส่วนรำชกำรระดับ
กรม โดยอำจต้องรำยงำนผลสัมฤทธิ์ และขอคำปรึกษำตำมสมควร
๗. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรบริหำรงำนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำรระดับกรม
๘. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรบริหำรงำนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำรระดับ
กลุ่มภำรกิจ
๙. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรบริหำรงำนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
ระดับกระทรวง
เหตุผล : ……………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………

๑๔๓

๑๕. การได้รับอานาจในการทางาน
โปรดเลือกระดับของกำรได้รับอำนำจในกำรทำงำนของตำแหน่ง
ข้อคาตอบ
เลือก
๑. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติภำยใต้คำสั่ง มีกำรตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด วิธีปฏิบัติงำนไม่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงก่อนได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ
๒. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๑ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๓ บ้ำง
๓. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนประจำ ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชำ สำมำรถ
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงำนได้แต่ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำ
๔. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๓ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๕
๕. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรที่เป็นมำตรฐำน โดยผู้บังคับบัญชำตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำ
และผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมระยะเวลำหรือตำมวิธีกำรที่กำหนด
๖. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๕ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๗
๗. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติภำยใต้วิธีกำรที่หลำกหลำย โดยผู้บังคับบัญชำตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้
๘. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๗ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๙
๙. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติภำยใต้กรอบนโยบำยที่ชัดเจน โดยสำมำรถใช้ดุลยพินิจดำเนินกำรตำม
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่ำงกว้ำง ๆ รวมทั้งสำมำรถพัฒนำกระบวนกำร วิธีกำร
หรือระบบใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๑๐. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๙ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๑๑
๑๑. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในระดับนโยบำยตำมที่กำหนด หรือตำมภำรกิจ
ที่ได้รับมอบหมำย โดยสำมำรถวำงแผนและกำหนดกลยุทธ์ในกำรปฏิบัติได้อย่ำงไม่มีข้อจำกัด
๑๒. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๑๑ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๑๓
๑๓. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยฝ่ำยบริหำร โดยมีอำนำจสมบูรณ์ในกำรตัดสินใจวำงแผน
กำหนดนโยบำยและกลยุทธ์
เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………

๑๔๔

๑๖. อานาจในการตัดสินใจ
โปรดเลือกระดับของกำรใช้อำนำจในกำรตัดสินใจของตำแหน่ง
ข้อคาตอบ
เลือก
๑. เป็นงำนที่มีอำนำจตัดสินใจน้อย กำรทำงำนอยู่ภำยใต้คำสั่ง กำรควบคุม กำกับ ตรวจสอบ
และดูแลอย่ำงใกล้ชิด
๒. เป็นงำนที่มีอำนำจตัดสินใจบำงส่วน ภำยใต้กำรกำกับ ตรวจสอบ ดูแล หรือภำยใต้หลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้
๓. เป็นงำนที่มีอำนำจตัดสินใจบำงส่วน ภำยใต้แนวทำงที่กำหนด โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองจำก
ผู้บังคับบัญชำในบำงเรื่อง
๔. เป็นงำนที่มีอำนำจตัดสินใจและแก้ปัญหำในงำนประจำ โดยสำมำรถตัดสินใจวำงแผนและ
กำหนดแนวทำงในกำรทำงำนได้
๕. เป็นงำนที่มีอำนำจตัดสินใจในงำนสำคัญของหน่วยงำนหรืองำนโครงกำรสำคัญ
๖. เป็นงำนที่มีอำนำจตัดสินใจดำเนินกำรและบูรณำกำรกลยุทธ์บำงส่วนของส่วนรำชกำร
ระดับกรม
๗. เป็นงำนที่มีอำนำจตัดสินใจดำเนินกำรและบูรณำกำรกลยุทธ์ทั้งหมดของส่วนรำชกำร
ระดับกรม หรือบำงส่วนหรือทั้งหมดของส่วนรำชกำรระดับกลุ่มภำรกิจ
๘. เป็นงำนที่มีอำนำจตัดสินใจดำเนินกำรและบูรณำกำรกลยุทธ์ทั้งหมดของส่วนรำชกำร
ระดับกระทรวง
เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑๔๕

๑๗. ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
โปรดเลือกระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนของตำแหน่ง
ข้อคาตอบ
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. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน แผนปฏิบัติงำนหรือกำรวำงแผนกลยุทธ์โดยรวม
ของส่วนรำชกำรระดับกรม
๘. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบมำกกว่ำข้อ ๗ แต่น้อยกว่ำข้อ ๙
๙. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน แผนปฏิบัติงำนหรือกำรวำงแผนกลยุทธ์โดยรวม
ของส่วนรำชกำรระดับกระทรวง
๑๐. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบมำกกว่ำข้อ ๙ แต่น้อยกว่ำข้อ ๑๑
๑๑. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนโดยรวมทั้งหมดของภำครัฐ และยังส่งผลต่อ
กำรกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนงำนของประเทศ
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑๔๖

๑๘. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง
โปรดเลือกลักษณะงำนที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
ข้อคาตอบ
๑. เป็นงำนสนับสนุน ส่งเสริม หรืออำนวยควำมสะดวกให้แก่งำนอื่น ๆ ในส่วนรำชกำร

เลือก

๒. เป็นงำนประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ หรือให้ควำมรู้/คำแนะนำทำงเทคนิคหรือเชิงวิชำกำร
ให้แก่ผู้อื่นทั้งภำยใน หรือภำยนอกส่วนรำชกำร
๓. เป็นงำนจัดทำนโยบำย แผนงำน มำตรกำร มำตรฐำน กฎเกณฑ์ หลักปฏิบัติ หรือจัดทำ
ร่ำงงบประมำณ
๔. เป็นงำนให้คำปรึกษำโดยใช้ควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษในสำยอำชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรกำหนด
กลยุทธ์ของส่วนรำชกำร
๕. เป็นงำนศึกษำ ค้นคว้ำวิจัย หรือจัดทำผลงำนทำงวิชำกำร ตำรำ หลักสูตร สิ่งประดิษฐ์ หรือ
ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๖. เป็นงำนที่ให้บริกำรแก่ประชำชน
๗. เป็นงำนอนุรักษ์ สงวน ส่งเสริม ดูแล ซ่อมแซม หรือทำนุบำรุงรักษำงำนทำงด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม ศำสนำ โบรำณสถำน สถำนทีท่ ่องเที่ยว ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
๘. เป็นงำนบังคับใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย หรือเป็นงำนเกี่ยวกับกำรทะเบียน ออกใบอนุญำต
หรือสัมปทำน
๙. เป็นงำนสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้ำง หรือสร้ำงสรรค์ในทำงวิศวกรรม สถำปัตยกรรม
เกษตรกรรม หรือศิลปกรรม
๑๐. เป็นงำนทำงด้ำนข้อมูล ข่ำวสำร หรือข่ำวกรอง
๑๑. เป็นงำนบริหำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
๑๒. เป็นงำนควบคุมดูแลส่วนรำชกำรระดับสำนักหรือกอง
๑๓. เป็นงำนควบคุมดูแลและประสำนงำนภำยในจังหวัด
๑๔. เป็นงำนบริหำรส่วนรำชกำรระดับกรมหรือกระทรวง
เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑๔๗

๑๙. วัตถุประสงค์หลักของงานของตาแหน่ง
โปรดเลือกวัตถุประสงค์หลักของงำนของตำแหน่ง
ข้อคาตอบ
เลือก
๑. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรวิจัยเพื่อสร้ำงสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือองค์ควำมรู้
ใหม่ ๆ
๒. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรรวบรวมหรือกำรวิเครำะห์ข้อมูลหรือประเด็นต่ำง ๆ
เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรกำหนดแนวทำง กระบวนกำร หรือนโยบำย รวมทั้งพยำกรณ์แนวโน้ม
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจต่อไป
๓. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรสนับสนุน ประสำน ให้คำปรึกษำแนะนำแก่บุคคลหรือ
หน่วยงำนอื่น ตำมกรอบควำมรู้หรือแนวทำงที่กำหนดไว้
๔. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรพัฒนำและกำหนดหลักเกณฑ์ ระบบ ต้นแบบ คู่มือ
แนวทำง หรือนโยบำยต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถนำไปใช้ได้ตำมภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน
๕. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรจัดเตรียม หรือกำรบริกำรให้แก่บุคคลและหน่วยงำนอื่น
๖. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งผลสัมฤทธิ์ กำรตัดสินใจ
มีควำมสำคัญมำกกว่ำกระบวนกำรที่กำหนดไว้
เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑๔๘

๒๐. ประเภทและระดับตาแหน่ง
โปรดเลือกประเภทและระดับตำแหน่งที่ต้องกำรกำหนดตำแหน่ง
ข้อคาตอบ

เลือก

๑. ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน
๒. ประเภททั่วไป ระดับชำนำญงำน
๓. ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส
๔. ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
๕. ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
๖. ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร
๗. ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ
๘. ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ
๙. ประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ
๑๐. ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น
๑๑. ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง
๑๒. ประเภทบริหำร ระดับต้น
๑๓. ประเภทบริหำร ระดับสูง
เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑๔๙

แบบบันทึกคาตอบสาหรับโปรแกรมประเมินค่างาน
ตาแหน่งเลขที่ ____________________________________________________________
ชื่อตาแหน่ง ___________________________ ระดับ______________________________
งาน/ฝ่าย/กลุม่ ___________________________ กอง/สานัก________________________
กรม ___________________________________ กระทรวง _______________________
ขอกาหนดเป็นตาแหน่ง ___________________ ระดับ _____________________________
คาถาม
คำถำมข้อที่ ๑ : ระดับกำรศึกษำ
คำถำมข้อที่ ๒ : ประสบกำรณ์ในงำนที่เกี่ยวข้อง
คำถำมข้อที่ ๓ : ควำมรู้ที่จำเป็นในงำน
คำถำมข้อที่ ๔ : ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในเชิงเทคนิค
คำถำมข้อที่ ๕ : กำรบริหำรจัดกำร
คำถำมข้อที่ ๖ : ลักษณะของกำรทำงำนในทีม
คำถำมข้อที่ ๗ : กำรวำงแผน
คำถำมข้อที่ ๘ : มนุษยสัมพันธ์ที่จำเป็นในงำน
คำถำมข้อที่ ๙ : กำรติดต่อสื่อสำรที่จำเป็นในงำน
คำถำมข้อที่ ๑๐ : กรอบแนวคิดสำหรับกำรแก้ปัญหำ
คำถำมข้อที่ ๑๑ : อิสระในกำรคิด
คำถำมข้อที่ ๑๒ : ควำมท้ำทำยในงำน
คำถำมข้อที่ ๑๓ : กำรวิเครำะห์ข้อมูล
คำถำมข้อที่ ๑๔ : อิสระในกำรทำงำน
คำถำมข้อที่ ๑๕ : กำรได้รับอำนำจในกำรทำงำน
คำถำมข้อที่ ๑๖ : อำนำจในกำรตัดสินใจ
คำถำมข้อที่ ๑๗ : ผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน
คำถำมข้อที่ ๑๘ : ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
คำถำมข้อที่ ๑๙ : วัตถุประสงค์หลักของงำนของตำแหน่ง
คำถำมข้อที่ ๒๐ : ประเภทและระดับตำแหน่ง

คาตอบ
(ใส่เฉพาะตัวเลขข้อคาตอบ)

๑๕๐

ตารางแสดงผลการประเมินค่างาน
ตารางแสดงผลการประเมินค่างาน
ตำแหน่งเลขที่
ชื่อตำแหน่งในสำยงำน
ชื่อตำแหน่งในกำร
บริหำรงำน
ความรู้ที่จาเป็นในงาน
ควำมรู้และควำม
ชำนำญ
กำรบริหำรจัดกำร

ความสามารถในการแก้ปัญหา
กรอบของอำนำจและ
อิสระในกำรคิด
ควำมท้ำทำยในกำรคิด
แก้ปัญหำ

ภาระรับผิดชอบ
อิสระในกำรปฏิบัติงำน
ผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน

กำรสื่อสำรและ
ปฏิสัมพันธ์

ร้อยละของควำมรู้ (%)

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของ
ตำแหน่ง

คะแนน

คะแนน

คะแนน

ควำมสอดคล้องของ
องค์ประกอบ

ผ่ำนหรือ ควำมสอดคล้องของ
ไม่ผ่ำน องค์ประกอบ

ผ่ำนหรือ
ไม่ผ่ำน

ควำมสอดคล้องของ
องค์ประกอบ

คะแนนรวม
การตรวจสอบวัตถุประสงค์หลักของงานของตาแหน่ง

(ผ่ำนหรือไม่ผ่ำน)

สรุปผลการประเมิน

(ผ่ำนหรือไม่ผ่ำน)

(ลงชื่อ).........................................................................
(นำย.............................................................)
ตำแหน่ง...............................................................
เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ก.พ. ที่ได้รับมอบหมำยให้ทำหน้ำที่ผู้ช่วยเลขำนุกำร

ผ่ำนหรือ
ไม่ผ่ำน

๑๕๑

ความเห็นของส่วนราชการ
ได้ตรวจสอบรำยละเอียดแล้ว ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นของตำแหน่งเลขที่.............ถูกต้องและ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรกำหนดตำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน

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

(ลงชื่อ) ..................................................
(................................................)
ผู้อำนวยกำรกอง/สำนักหรือเทียบเท่ำ ซึ่งรับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่
( ) เห็นควรนำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
เหตุผล…………………………………………………………………………...
( ) ไม่เห็นควรนำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
เหตุผล…………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ) ..................................................
(................................................)
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม

๑๕๒

การพิจารณาของคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวง
คณะกรรมกำรกำรกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวง.......................... ในกำรประชุม
ครั้งที่……/………วันที่………………………. ได้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรกำหนดตำแหน่งและหลักเกณฑ์
กำรประเมินค่ำงำน แล้วมีมติ ดังนี้
( )
เห็นควรอนุมัติ
เหตุผล……………………………………………………………………………………
( )
ไม่เห็นควรอนุมัติ
เหตุผล……………………………………………………………………………………
( )
อื่น ๆ……………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) ..................................................
(................................................)
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรกำหนดตำแหน่งระดับสูง
ของกระทรวง………………..………..
ขอรับรองว่ำมติคณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำวถูกต้องตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

(ลงชื่อ) ..................................................
(.................................................)
ประธำนคณะกรรมกำรกำรกำหนดตำแหน่งระดับสูง
ของกระทรวง……………………..
หรือผู้ที่ประธำนฯ มอบหมำย

๑๕๓

การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง
อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในกำรประชุมครั้งที่……/………วันที่……………………….
ได้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรกำหนดตำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน แล้วมีมติ ดังนี้
( )
อนุมัติ
เหตุผล……………………………………………………………………………………
( )
ไม่อนุมัติ
เหตุผล……………………………………………………………………………………
( )
อื่น ๆ……………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) ..................................................
(................................................)
เลขำนุกำร อ.ก.พ. กระทรวง………….
ขอรับรองว่ำมติ อ.ก.พ.ฯ ดังกล่ำวถูกต้องตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

(ลงชื่อ) ..................................................
(.................................................)
ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง……..….
หรือผู้ที่ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมำย

๑๕๕
เอกสารแนบ ๕

หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน
๑. ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชานาญงาน และระดับอาวุโส
กำรประเมินคุณภำพงำนของตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร และระดับชำนำญกำรพิเศษ
และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนำญงำน และระดับอำวุโส ให้ใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน
เพื่อวัดคุณภำพงำนของตำแหน่งตำมลักษณะงำน หน้ำที่และควำมรับผิด ชอบ คุณภำพและควำมยุ่งยำก
ของงำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่ต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน โดยกำหนดองค์ประกอบ
กำรประเมินค่ำงำน ๔ ด้ำน คือ
๑) หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๒) ควำมยุ่งยำกของงำน
๓) กำรกำกับตรวจสอบ
๔) กำรตัดสินใจ
โดยจำแนกหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำนตำมประเภทตำแหน่ง ดังนี้
๑) ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร และระดับชำนำญกำรพิเศษ ตำมเอกสำรแนบ ๕.๑
๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนำญงำน และระดับอำวุโส ตำมเอกสำรแนบ ๕.๒
๒. ตาแหน่งประเภททั่วไป ตาแหน่งนาฏศิลปิน ตาแหน่งคีตศิลปิน ตาแหน่งดุริยางคศิลปิน และ
ตาแหน่งนายช่างศิลปกรรม
กำรประเมินคุณภำพงำนของตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งนำฏศิลปิน ตำแหน่งคีตศิลปิน
ตำแหน่ ง ดุ ริ ย ำงคศิ ล ปิ น และตำแหน่ ง นำยช่ ำ งศิ ล ปกรรม ระดั บ ชำนำญงำน ระดั บ อำวุ โ ส และ
ระดับทักษะพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำนตำมเอกสำรแนบ ๕.๓ เพื่อวัดคุณภำพงำนของ
ตำแหน่ ง ตำมลั ก ษณะงำน หน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบ คุณ ภำพและควำมยุ่ ง ยำกของงำน ควำมรู้
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่ต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน โดยกำหนดองค์ประกอบกำรประเมินค่ำงำน
๓ ด้ำน คือ
๑) ควำมรู้และทักษะที่จำเป็นในงำน
๒) ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำ
๓) ภำระรับผิดชอบ

๑๕๗

เอกสารแนบ ๕.๑

หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการ
องค์ประกอบการประเมินค่างาน
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน)
๑.๑ ปฏิบัติงำนระดับต้น โดยต้องใช้ควำมคิดริเริ่มประกอบกับวิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติที่มีอยู่
(๑๐-๑๕ คะแนน)
๑.๒ ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำก หรืองำนที่มีขอบเขต เนื้อหำค่อนข้ำงหลำกหลำยโดยต้องใช้ควำมคิด
ริเริ่มในงำนที่มีแนวทำงปฏิบัติน้อยมำก (๑๖-๒๐ คะแนน)
๑.๓ ปฏิ บั ติ ง ำนที่ ย ำก หรื อ งำนที่ มี ข อบเขตเนื้ อ หำหลำกหลำยโดยต้ อ งใช้ ค วำมคิ ด ริ เ ริ่ ม
ในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน)
๑.๔ ปฏิบัติงำนที่ยำกมำก หรืองำนที่มีขอบเขตเนื้อหำหลำกหลำย โดยต้องใช้ ควำมคิดริเริ่มในกำรกำหนด
หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน)
๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน)
๒.๑ เป็นงำนที่ไม่ยุ่งยำก มีแนวทำงปฏิบัติงำนที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน)
๒.๒ เป็นงำนที่ค่อนข้ำงยุ่งยำกซับซ้อน และมีขั้นตอนวิธีกำรค่อนข้ำงหลำกหลำย (๑๖-๒๐ คะแนน)
๒.๓ เป็นงำนที่ยุ่งยำกซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำร
ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน)
๒.๔ เป็นงำนที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก ต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรกำหนด
หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติงำนให้เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน)
๓. การกากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน)
๓.๑ ได้รับกำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน)
๓.๒ ได้รับกำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนบ้ำง (๖-๑๐ คะแนน)
๓.๓ ได้ รั บ กำรตรวจสอบ ติ ด ตำมควำมก้ ำ วหน้ ำ ของกำรปฏิ บั ติ ง ำนเป็ น ระยะตำมที่ ก ำหนด
ในแผนปฏิบัติงำน (๑๑-๑๕ คะแนน)
๓.๔ ได้รับกำรตรวจสอบ ติดตำมผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/โครงกำร (๑๖-๒๐ คะแนน)

๑๕๘
๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน)
๔.๑ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบ้ำง (๑-๕ คะแนน)
๔.๒ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองค่อนข้ำงมำก วำงแผนและกำหนดแนวทำง แก้ไขปัญหำ
ในงำนที่รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน)
๔.๓ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองอย่ำงอิสระ สำมำรถปรับเปลี่ยนแนวทำงและแก้ไข
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน)
๔.๔ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองอย่ำงอิสระในกำรริเริ่มพัฒนำแนวทำงและวิธีกำร
ปฏิบัติงำน (๑๖-๒๐ คะแนน)

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับชำนำญกำร
ได้คะแนน
ระดับชำนำญกำรพิเศษ ได้คะแนน

๖๕
๘๐

คะแนนขึ้นไป
คะแนนขึ้นไป

๑๕๙

แบบประเมินค่างานตาแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ)
๑. ตำแหน่งเลขที่ ..............................................................
ชื่อตำแหน่ง ....................................... ระดับ.......................... ขอปรับเป็นระดับ.........................
งำน/ฝ่ำย/กลุ่ม ...........................................กอง/สำนัก................................................................
๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง (เดิม)
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๓. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง (ใหม่)
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
๔. วิเครำะห์เปรียบเทียบหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพ และควำมยุ่งยำกของงำนที่เปลี่ยนแปลงไป
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

๑๖๐
๕. กำรประเมินค่ำงำนของตำแหน่ง
องค์ประกอบ

คะแนนเต็ม

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ
( ) ปฏิบัติงำนระดับต้น โดยต้องใช้ควำมคิดริเริ่ม
ประกอบกับวิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติที่มีอยู่
(๑๐-๑๕ คะแนน)
( ) ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำก หรืองำนที่มีขอบเขต
เนื้อหำค่อนข้ำงหลำกหลำยโดยต้องใช้ควำมคิด
ริเริ่มในงำนที่มีแนวทำงปฏิบัติน้อยมำก
(๑๖-๒๐ คะแนน)
( ) ปฏิบัติงำนที่ยำก หรืองำนที่มีขอบเขตเนื้อหำ
หลำกหลำยโดยต้องใช้ควำมคิดริเริ่มในกำร
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรปฏิบตั งิ ำนให้เหมำะสมกับ
สภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน)
( ) ปฏิบัติงำนที่ยำกมำก หรืองำนที่มีขอบเขต
เนื้อหำหลำกหลำย โดยต้องใช้ ควำมคิดริเริม่ ใน
กำรกำหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติงำน
ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน)

๓๐

๒. ความยุ่งยากของงาน
( ) เป็นงำนที่ไม่ยุ่งยำก มีแนวทำงปฏิบัติงำนที่
ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน)
( ) เป็นงำนที่ค่อนข้ำงยุ่งยำกซับซ้อน และมีขั้นตอน
วิธีกำรค่อนข้ำงหลำกหลำย (๑๖-๒๐ คะแนน)
( ) เป็นงำนที่ยุ่งยำกซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้
และประสบกำรณ์ในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำร
ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์
(๒๑-๒๕ คะแนน)
( ) เป็นงำนที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำกต้อง
ประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำร
กำหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติงำนให้
เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพกำรณ์
(๒๖-๓๐ คะแนน)

๓๐

คะแนนที่
ได้รับ

เหตุผลในการ
พิจารณา

๑๖๑
องค์ประกอบ

คะแนนเต็ม

๓. การกากับตรวจสอบ
( ) ได้รับกำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด
(๑-๕ คะแนน)
( ) ได้รับกำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
บ้ำง (๖-๑๐ คะแนน)
( ) ได้รับกำรตรวจสอบ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ
กำรปฏิ บั ติ ง ำนเป็ น ระยะตำมที่ ก ำหนดใน
แผนปฏิบัติงำน (๑๑-๑๕ คะแนน)
( ) ได้รับกำรตรวจสอบ ติดตำมผลสัมฤทธิ์ของกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/โครงกำร (๑๖-๒๐ คะแนน)

๒๐

๔. การตัดสินใจ
( ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบ้ำง (๑-๕ คะแนน)
( ) ในกำรปฏิ บั ติ ง ำนมี ก ำรตั ด สิ น ใจด้ ว ยตนเอง
ค่ อ นข้ ำ งมำก วำงแผนและก ำหนดแนวทำง
แก้ไขปัญหำในงำนที่รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน)
( ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองอย่ำง
อิ ส ระ สำมำรถปรั บ เปลี่ ย นแนวทำงและแก้ ไ ข
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ
(๑๑-๑๕ คะแนน)
( ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองอย่ำง
อิ ส ระในกำรริ เ ริ่ ม พั ฒ นำแนวทำงและวิ ธี ก ำร
ปฏิบัติงำน (๑๖-๒๐ คะแนน)

๒๐

รวม

๑๐๐

คะแนนที่
ได้รับ

เหตุผลในการ
พิจารณา

๑๖๒

สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
( ) ผ่ำนกำรประเมิน
( ) ไม่ผ่ำนกำรประเมิน

ความเห็นของส่วนราชการ
ได้ตรวจสอบรำยละเอียดแล้ว ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นของตำแหน่งเลขที่............. ถูกต้องและ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรกำหนดตำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน

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

๑๖๓

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

(ลงชื่อ) ..................................................
(................................................)
ผู้อำนวยกำรกอง/สำนักหรือเทียบเท่ำ ซึ่งรับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่

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

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

๑๖๔

การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง
อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในกำรประชุมครั้งที่……/………วันที่……………………….
ได้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรกำหนดตำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน แล้วมีมติ ดังนี้
( )
อนุมัติ
เหตุผล……………………………………………………………………………………
( )
ไม่อนุมัติ
เหตุผล……………………………………………………………………………………
( )
อื่น ๆ……………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) ..................................................
(................................................)
เลขำนุกำร อ.ก.พ. กระทรวง………….
ขอรับรองว่ำมติ อ.ก.พ.ฯ ดังกล่ำวถูกต้องตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

(ลงชื่อ) ..................................................
(.................................................)
ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง…….
หรือผู้ที่ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมำย

๑๖๕

เอกสารแนบ ๕.๒

หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสาหรับตาแหน่งประเภททั่วไป
องค์ประกอบการประเมินค่างาน
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน)
๑.๑ ปฏิบัติงำนระดับต้น ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติและมำตรฐำนชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน)
๑.๒ ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำกโดยอำศัยคำแนะนำ แนวทำง หรือคู่มือปฏิบัติงำนที่มีอยู่ (๑๖-๒๐ คะแนน)
๑.๓ ปฏิบัติงำนที่ยำก โดยปรับใช้วิธีกำรหรือแนวทำงปฏิบัติที่มีอยู่ได้ (๒๑-๒๕ คะแนน)
๑.๔ ปฏิบั ติงำนที่ยำกมำก หรืองำนที่มีขอบเขต เนื้อหำค่อนข้ำงหลำกหลำยโดยปรับวิธีกำรหรือ
แนวทำงปฏิบัติงำนที่มีอยู่ (๒๖-๓๐ คะแนน)
๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน)
๒.๑ เป็นงำนที่ไม่ยุ่งยำก มีคำแนะนำ คู่มือ และแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน)
๒.๒ เป็นงำนที่ค่อนข้ำงยำกมีแนวทำงปฏิบัติที่หลำกหลำย (๑๖-๒๐ คะแนน)
๒.๓ เป็นงำนที่ยุ่งยำกต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรเลือกใช้วิธีกำร และแนวทำง
ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน)
๒.๔ เป็ น งำนที่ มี ค วำมยุ่ ง ยำกซั บ ซ้ อ นมำก มี ค วำมหลำกหลำยและมี ขั้ น ตอนวิ ธี ก ำรที่ ยุ่ ง ยำก
ต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ ในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรและแนวทำงปฏิบัติงำน
ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน)
๓. การกากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน)
๓.๑ ได้รับกำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน)
๓.๒ ได้รับกำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนบ้ำง (๖-๑๐ คะแนน)
๓.๓ ได้รับกำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบเฉพำะบำงเรื่องที่มีควำมสำคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน)
๓.๔ ได้รับกำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนน้อยมำก (๑๖-๒๐ คะแนน)
๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน)
๔.๑ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบ้ำง โดยจะได้รับคำแนะนำในกรณีที่มีปัญหำ (๑-๕ คะแนน)
๔.๒ ในกำรปฏิ บั ติ ง ำนมี ก ำรตั ด สิ น ใจบำงส่ ว นโดยให้ มี ก ำรรำยงำนผลกำรตั ด สิ น ใจเป็ น ระยะ
(๖-๑๐ คะแนน)

๑๖๖
๔.๓ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจค่อนข้ำงมำกโดยให้มีกำรรำยงำนผลกำรตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ
(๑๑-๑๕ คะแนน)
๔.๔ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจค่อนข้ำงมำก สำมำรถวำงแผนและกำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
และแก้ปัญหำในงำนที่รับผิดชอบ (๑๖-๒๐ คะแนน)

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับชำนำญงำน
ระดับอำวุโส

ได้คะแนน
ได้คะแนน

๖๕
๘๐

คะแนนขึ้นไป
คะแนนขึ้นไป

๑๖๗

แบบประเมินค่างานตาแหน่งประเภททั่วไป (ระดับชานาญงาน และระดับอาวุโส)
๑. ตำแหน่งเลขที่ ..............................................................
ชื่อตำแหน่ง ..................................................ระดับ ......................... ขอปรับเป็นระดับ...............
งำน/ฝ่ำย/กลุ่ม ..................................................กอง/สำนัก ........................................................
๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง (เดิม)
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.๓. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง (ใหม่)
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๔. วิเครำะห์เปรียบเทียบหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพและควำมยุ่งยำกของงำนที่เปลี่ยนแปลงไป
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

๑๖๘
๕. กำรประเมินค่ำงำนของตำแหน่ง
องค์ประกอบ

คะแนนเต็ม

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ
( ) ปฏิบัติงำนระดับต้น ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติ
และมำตรฐำนชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน)
( ) ปฏิ บั ติงำนที่ ค่ อ นข้ ำงยำกโดยอำศั ย ค ำแนะน ำ
แนวทำงหรือคู่มือปฏิบัติงำนที่มีอยู่ (๑๖-๒๐ คะแนน)
( ) ปฏิบัติงำนที่ยำก โดยปรับใช้วิธีกำร หรือแนวทำง
ปฏิบัติที่มีอยู่ได้ (๒๑-๒๕ คะแนน)
( ) ปฏิบัติงำนที่ยำกมำก หรืองำนที่มีขอบเขต เนื้อหำ
ค่อนข้ำงหลำกหลำยโดยปรับวิธีกำร หรือแนวทำง
ปฏิบัติงำนที่มีอยู่ (๒๖-๓๐ คะแนน)
๒. ความยุ่งยากของงาน
( ) เป็นงำนที่ไม่ยุ่งยำก มีคำแนะนำ คู่มือ และแนวทำง
ปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน)
( ) เป็นงำนทีค่ ่อนข้ำงยำกมีแนวทำงปฏิบัติที่หลำกหลำย
(๑๖-๒๐ คะแนน)
( ) เป็ น งำนที่ ยุ่ ง ยำกต้ อ งประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วำมรู้ แ ละ
ประสบกำรณ์ในกำรเลือกใช้วิธีกำร และแนวทำง
ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน)
( ) เป็ น งำนที่ มี ค วำมยุ่ ง ยำกซั บ ซ้ อ นมำกมี ค วำม
หลำกหลำยและมี ขั้ น ตอนวิ ธี ก ำรที่ ยุ่ งยำกต้ อ ง
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วำมรู้ แ ละประสบกำรณ์ ในกำร
ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ำรและแนวทำงปฏิ บั ติ ง ำนให้
เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน)
๓. การกากับตรวจสอบ
( ) ได้รับกำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด
(๑-๕ คะแนน)
( ) ได้รับกำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
บ้ำง (๖-๑๐ คะแนน)
( ) ได้รับกำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบเฉพำะบำงเรื่อง
ที่มีควำมสำคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน)
( ) ได้รับกำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
น้อยมำก (๑๖-๒๐ คะแนน)

๓๐

๓๐

๒๐

คะแนนที่
ได้รับ

เหตุผลในการ
พิจารณา

๑๖๙
องค์ประกอบ

คะแนนเต็ม

๔. การตัดสินใจ
( ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบ้ำงโดยจะได้รับ
คำแนะนำในกรณีที่มีปัญหำ (๑-๕ คะแนน)
( ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบำงส่วนโดยให้มี
กำรรำยงำนผลกำรตัดสินใจเป็นระยะ (๖-๑๐ คะแนน)
( ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจค่อนข้ำงมำกโดย
ให้มีกำรรำยงำนผลกำรตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ
(๑๑-๑๕ คะแนน)
( ) ในกำรปฏิ บั ติ ง ำนมี ก ำรตั ด สิ น ใจค่ อ นข้ ำ งมำก
สำมำรถวำงแผนกำรปฏิบัติงำน และแก้ปัญหำใน
งำนที่รับผิดชอบ (๑๖-๒๐ คะแนน)

๒๐

รวม

๑๐๐

คะแนนที่
ได้รับ

เหตุผลในการ
พิจารณา

๑๗๐

สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
( ) ผ่ำนกำรประเมิน
( ) ไม่ผ่ำนกำรประเมิน

ความเห็นของส่วนราชการ
ได้ตรวจสอบรำยละเอียดแล้ว ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นของตำแหน่งเลขที่ .......... ถูกต้องและ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรกำหนดตำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน

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

๑๗๑

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

(ลงชื่อ) ..................................................
(................................................)
ผู้อำนวยกำรกอง/สำนักหรือเทียบเท่ำ ซึ่งรับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่

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

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

๑๗๒

การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง
อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในกำรประชุมครั้งที่……/………วันที่……………………….
ได้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรกำหนดตำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน แล้วมีมติ ดังนี้
( )
อนุมัติ
เหตุผล……………………………………………………………………………………
( )
ไม่อนุมัติ
เหตุผล……………………………………………………………………………………
( )
อื่น ๆ……………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) ..................................................
(................................................)
เลขำนุกำร อ.ก.พ. กระทรวง………….
ขอรับรองว่ำมติ อ.ก.พ.ฯ ดังกล่ำวถูกต้องตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

(ลงชื่อ) ..................................................
(.................................................)
ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง…….
หรือผู้ที่ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมำย

๑๗๓
เอกสารแนบ ๕.๓

หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสาหรับตาแหน่งนาฏศิลปิน ตาแหน่งคีตศิลปิน
ตาแหน่งดุริยางคศิลปิน และตาแหน่งนายช่างศิลปกรรม
องค์ประกอบการประเมินค่างาน
๑. ด้านความรู้และทักษะที่จาเป็นในงาน (๓๐ คะแนน)
(๑) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถเบื้องต้น โดยศึกษำ วิธีกำร รูปแบบซึ่งเกี่ยวข้องกับงำน
ในหน้ำที่ (๑๐-๑๕ คะแนน)
(๒) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมชำนำญงำน พัฒนำขึ้นจำกประสบกำรณ์ทำงำน
(๑๖-๒๐ คะแนน)
(๓) เป็ น งำนที่ ต้ อ งใช้ ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถ ทั ก ษะ ฝี มื อ เฉพำะทำง ควำมช ำนำญในงำน
จะพัฒนำขึ้นจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์และกำรสั่งสมทักษะ (๒๑-๒๕ คะแนน)
(๔) เป็ น งำนที่ ต้ อ งใช้ ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ ทั ก ษะ และควำมช ำนำญเฉพำะตั ว สู ง มำก
ในตำแหน่งหน้ำที่ที่รับผิดชอบ และให้คำปรึกษำแนะนำได้ (๒๖-๓๐ คะแนน)
๒. ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา (๔๐ คะแนน)
๒.๑ อิสระในกำรคิด (๒๐ คะแนน)
(๑) เป็น งำนที ่ต ้อ งคิด และด ำเนิน กำรภำยใต้ว ิธ ีก ำร รูป แบบที ่ก ำหนดไว้เ ป็น พื ้น ฐำน
ในกำรปฏิบัติงำน (๑-๕ คะแนน)
(๒) เป็ น งำนที่ ต้อ งคิด และสำมำรถตั ดสิ นใจก ำหนดล ำดั บ และระยะเวลำเพื่อ ผลสั ม ฤทธิ์
ที่กำหนดไว้ได้ (๖-๑๐ คะแนน)
(๓) เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจในกำรใช้แนวทำง วิธีกำร รูปแบบ เพื่อผลสัมฤทธิ์
ที่กำหนดไว้ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน)
(๔) เป็ นงำนที่ ต้ องคิ ด พิ จำรณำเลื อก หรื อตั ดสิ นใจ ในกำรก ำหนดแนวทำง หรื อต้ องคิ ดค้ น
องค์ควำมรู้ วิธีกำร รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ได้ (๑๖-๒๐ คะแนน)
๒.๒ ควำมท้ำทำยในงำนและผลสัมฤทธิ์ของงำน (๒๐ คะแนน)
(๑) เป็นงำนที่ดำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย (๑-๕ คะแนน)
(๒) เป็ น งำนที่ ต้ องใช้ค วำมคิด สร้ำ งสรรค์ ใ นกำรปฏิ บัติ งำน เพื่ อผลสั ม ฤทธิ์ ที่ก ำหนดไว้ ไ ด้
(๖-๑๐ คะแนน)
(๓) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรปรับปรุง พัฒนำ วิธีกำร รูปแบบ เพื่อผลสัมฤทธิ์
ที่กำหนดไว้ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน)
(๔) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิด สร้ำงสรรค์ผลงำนใหม่ ๆ หรือ กำรสร้ำงสรรค์เทคนิค วิธีกำร
รูปแบบกำรอนุรักษ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับประเทศได้ (๑๖-๒๐ คะแนน)

๑๗๔
๓. ด้านภาระรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน)
(๑) ปฏิบัติงำนระดับต้น ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติ และมำตรฐำนชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน)
(๒) ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำก โดยอำศัยคำแนะนำ แนวทำง หรือคู่มือปฏิบัติงำนที่มีอยู่
(๑๖-๒๐ คะแนน)
(๓) ปฏิบัติงำนที่ยำก โดยต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้ และประสบกำรณ์กำรทำงำนในกำรปรับแนวทำง
กำรปฏิบัติที่ใช้อยู่ได้ (๒๑-๒๕ คะแนน)
(๔) ปฏิบัติงำนที่ยำกมำก ต้องอำศัยทักษะจำกประสบกำรณ์กำรทำงำน เช่น กำรพัฒนำวิธีกำร
รู ป แบบ หรื อ แนวทำงใหม่ กำรอ ำนวยกำรแสดง กำรควบคุ ม ก ำกั บ และตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนศิลปกรรมแขนงต่ำง ๆ (๒๖-๓๐ คะแนน)

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับชำนำญงำน
ระดับอำวุโส
ระดับทักษะพิเศษ

ได้คะแนน
ได้คะแนน
ได้คะแนน

๖๕
๘๐
๙๐

คะแนนขึ้นไป
คะแนนขึ้นไป
คะแนนขึ้นไป

๑๗๕

แบบประเมินค่างานตาแหน่งนาฏศิลปิน ตาแหน่งคีตศิลปิน ตาแหน่งดุริยางคศิลปิน และ
ตาแหน่งนายช่างศิลปกรรม
๑. ตำแหน่งเลขที.่ ......................................................
ชื่อตำแหน่ง.........................................................................ระดับ................................................
ขอปรับเป็น ตำแหน่ง.........................................................ระดับ.................................................
งำน/ฝ่ำย/กลุ่ม...................................................................กอง/สำนัก.........................................
๒. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง (เดิม)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง (ใหม่)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. วิ เ ครำะห์ เ ปรี ย บเที ย บหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ ภำพและควำมยุ่ ง ยำกของงำน
ที่เปลี่ยนแปลงไป
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

๑๗๖
๕. กำรประเมินค่ำงำนของตำแหน่ง
องค์ประกอบ
๑. ด้านความรู้และทักษะที่จาเป็นในงาน
(๑) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ
เบื้องต้น โดยศึกษำ วิธีกำร รูปแบบซึ่งเกี่ยวข้องกับ
งำนในหน้ำที่ (๑๐-๑๕ คะแนน)
(๒) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ควำมชำนำญงำน พัฒนำขึ้นจำกประสบกำรณ์ทำงำน
(๑๖-๒๐ คะแนน)
(๓) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
ฝีมือเฉพำะทำง ควำมชำนำญในงำนจะพัฒนำขึ้น
จำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์และกำรสั่งสมทักษะ
(๒๑-๒๕ คะแนน)
(๔) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และควำมชำนำญเฉพำะตัวสูงมำกในตำแหน่งหน้ำที่
ที่รับผิดชอบ และให้คำปรึกษำแนะนำได้
(๒๖-๓๐ คะแนน)
๒. ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา
๒.๑ อิสระในกำรคิด
(๑) เป็นงำนที่ต้องคิดและดำเนินกำรภำยใต้
วิธีกำร รูปแบบที่กำหนดไว้เป็นพื้นฐำนในกำร
ปฏิบัติงำน (๑-๕ คะแนน)
(๒) เป็นงำนที่ต้องคิด และสำมำรถตัดสินใจ
กำหนดลำดับ และระยะเวลำเพื่อผลสัมฤทธิ์
ที่กำหนดไว้ได้ (๖-๑๐ คะแนน)
(๓) เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือ
ตัดสินใจในกำรใช้แนวทำง วิธีกำร รูปแบบ
เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน)
(๔) เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือ
ตัดสินใจ ในกำรกำหนดแนวทำง หรือต้องคิดค้น
องค์ควำมรู้ วิธีกำร รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์
ที่กำหนดไว้ได้ (๑๖-๒๐ คะแนน)

คะแนน
เต็ม
๓๐

๔๐
(๒๐)

คะแนนที่
ได้รับ

เหตุผลในกำรพิจำรณำ

๑๗๗
องค์ประกอบ
๒.๒ ควำมท้ำทำยในงำนและผลสัมฤทธิ์ของงำน
(๑) เป็นงำนที่ดำเนินกำรตำมที่ได้รับ
มอบหมำย (๑-๕ คะแนน)
(๒) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ได้
(๖-๑๐ คะแนน)
(๓) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ในกำรปรับปรุง พัฒนำ วิธีกำร รูปแบบ เพื่อผลสัมฤทธิ์
ที่กำหนดไว้ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน)
(๔) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิด สร้ำงสรรค์
ผลงำนใหม่ ๆ หรือ กำรสร้ำงสรรค์เทคนิค วิธีกำร
รูปแบบกำรอนุรักษ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในระดับประเทศได้ (๑๖-๒๐ คะแนน)
๓. ด้านภาระรับผิดชอบ
(๑) ปฏิบัติงำนระดับต้น ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติ
และมำตรฐำนชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน)
(๒) ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำก โดยอำศัย
คำแนะนำ แนวทำง หรือคู่มือปฏิบัติงำนที่มีอยู่
(๑๖-๒๐ คะแนน)
(๓) ปฏิบัติงำนที่ยำก โดยต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้
และประสบกำรณ์กำรทำงำนในกำรปรับแนวทำง
กำรปฏิบัติที่ใช้อยู่ได้ (๒๑-๒๕ คะแนน)
(๔) ปฏิบัติงำนที่ยำกมำก ต้องอำศัยทักษะจำก
ประสบกำรณ์กำรทำงำน เช่น กำรพัฒนำวิธีกำร
รูปแบบ หรือแนวทำงใหม่ กำรอำนวยกำรแสดง
กำรควบคุมกำกับและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนศิลปกรรมแขนงต่ำง ๆ (๒๖-๓๐ คะแนน)
รวม

คะแนน
เต็ม
(๒๐)

๓๐

๑๐๐

คะแนนที่
ได้รับ

เหตุผลในกำรพิจำรณำ

๑๗๘

สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
( ) ผ่ำนกำรประเมิน
( ) ไม่ผ่ำนกำรประเมิน

ความเห็นของส่วนราชการ
ได้ตรวจสอบรำยละเอียดแล้ว ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นของตำแหน่งเลขที่ .......... ถูกต้องและ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรกำหนดตำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน

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

๑๗๙

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

(ลงชื่อ) ..................................................
(................................................)
ผู้อำนวยกำรกอง/สำนักหรือเทียบเท่ำ ซึ่งรับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่

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

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

๑๘๐

การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง
อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในกำรประชุมครั้งที่……/………วันที่……………………….
ได้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรกำหนดตำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน แล้วมีมติ ดังนี้
( )
อนุมัติ
เหตุผล……………………………………………………………………………………
( )
ไม่อนุมัติ
เหตุผล……………………………………………………………………………………
( )
อื่น ๆ……………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) ..................................................
(................................................)
เลขำนุกำร อ.ก.พ. กระทรวง………….
ขอรับรองว่ำมติ อ.ก.พ.ฯ ดังกล่ำวถูกต้องตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

(ลงชื่อ) ..................................................
(.................................................)
ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง…….
หรือผู้ที่ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมำย

ตารางแสดงคาอธิบายเพิ่มเติมการประเมินค่างาน
ในแต่ละองค์ประกอบของ ๔ สายงาน ได้แก่ สายงานนาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน และนายช่างศิลปกรรม
.องค์ประกอบการประเมินค่างาน

มีควำมรู้ควำมสำมำรถพื้นฐำน
ในกำรขับร้องเพลงไทยเดิม
หรือเพลงไทยสำกล หรือเพลง
สำกล เช่น กำรฝึกลมหำยใจ
กำรอบอุ่นร่ำงกำย วิธีกำร
ออกเสียง กำรร้องตำมบทร้อง
เป็นต้น

มีควำมรู้ควำมสำมำรถพื้นฐำน
ด้ำนดนตรีไทย หรือดนตรีสำกล
และแบบแผนกำรบรรเลง
ในงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี
ด้ำนดุริยำงค์ไทย เช่น
กำรบรรเลงดนตรีไทยประกอบ
พระรำชพิธีถวำยผ้ำพระกฐิน
เป็นต้น ด้ำนดุริยำงค์สำกล เช่น
มีควำมรู้พื้นฐำนทั่วไปด้ำนทฤษฎี
ดนตรีสำกล และมีควำมรู้
เกี่ยวกับกำรบรรเลงเพลงยุคต่ำง ๆ
ในวง Orchestra เช่น ยุค
Baroque, Classic, Romantic,
Impressionist, 20
contemporary เป็นต้น

นายช่างศิลปกรรม
มีควำมรู้ควำมสำมำรถพื้นฐำน
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนศิลปกรรม
เช่น มีควำมรู้ด้ำนศัพท์ช่ำง
กำรใช้เครื่องมือช่ำง กำรเขียนลำย
และกำรคัดลอกลำย เป็นต้น

๑๘๑

นาฏศิลปิน
๑. ด้านความรู้และทักษะที่จาเป็นในงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
(๑) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้
มีควำมรู้ควำมสำมำรถพื้นฐำน
ควำมสำมำรถเบื้องต้น โดยศึกษำ ด้ำนนำฏศิลป์ไทย เช่น
วิธีกำร รูปแบบซึ่งเกี่ยวข้องกับงำน กำรฝึกหัดเบื้องต้น นำฏยศัพท์
ในหน้ำที่ (๑๐-๑๕ คะแนน)
กำรแสดงระบำ ท่ำรำมำตรฐำน
กำรแต่งกำย และจำนวนผู้แสดง
เป็นต้น

คาอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน
คีตศิลปิน
ดุริยางคศิลปิน

๑๘๒

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน
(๒) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ควำมชำนำญงำน
พัฒนำขึ้นจำกประสบกำรณ์ทำงำน
(๑๖-๒๐ คะแนน)

นายช่างศิลปกรรม
มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนศิลปกรรม
ที่ค่อนข้ำงยำก เช่น ปรับแบบ
ย่อแบบ ขยำยแบบ ถอดแบบ
ลอกแบบ เป็นต้น
หรือกำรปรับแก้ไขงำน
เพื่อให้เป็นไปตำมแบบ
อย่ำงเหมำะสม
๑๘๒

คาอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน
นาฏศิลปิน
คีตศิลปิน
ดุริยางคศิลปิน
มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
กำรแสดงโขน ละคร เช่น
ในกำรขับร้องร่วมกับวงบรรเลง เกีย่ วกับแบบแผนกำรบรรเลง
โขนกลำงแปลง โขนโรงใน
กำรขับร้องเพลงประสำนเสียง ประกอบกำรแสดง แนวทำง
โขนโรงนอก ละครชำตรี
กำรควบคุมเสียงให้กลมกลืน
กำรบรรเลง หรือมีควำมรู้พื้นฐำน
ละครนอก ละครใน
ในบทเพลง ด้ำนคีตศิลป์ไทย
ในกำรอำนวยเพลง กำรให้
ละครดึกดำบรรพ์ ละครพันทำง เช่น สำมำรถขับร้องประกอบ
สัญลักษณ์ กำรกำหนดควำมเร็ว
และละครเสภำ เป็นต้น
กำรแสดงร่วมกับวงดนตรี เป็นต้น ควำมดังเบำ ด้ำนดุริยำงค์ไทย
กำรแสดงท่ำรำที่เป็นกำร
ด้ำนคีตศิลป์สำกล เช่น กำรใช้ เช่น สำมำรถบรรเลงประกอบ
เคลื่อนไหวส่วนต่ำง ๆ
เทคนิคกำรขับร้องแบบ
กำรแสดงโขนเรื่องรำมเกียรติ์
ของร่ำงกำย เพื่อแสดงควำมรู้สึก Acappella เป็นต้น
ตอน นำงลอย เป็นต้น
อำรมณ์ หรือควำมนึกคิด
ด้ำนดุริยำงค์สำกล เช่น มีควำมรู้
ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบและ
เกี่ยวกับเสียงประสำน (Harmony)
วิธีกำรแสดง ลักษณะเพลงร้อง
ควำมเข้ำใจในกำรเรียบเรียง
และทำนองดนตรีประกอบ
เสียงประสำน กำรแต่งเพลง
กำรแสดง วิธีกำรใช้อุปกรณ์
กำรอำนวยเพลงที่มีควำมซับซ้อน
ประกอบกำรแสดง และอื่น ๆ
ของจังหวะและทำนอง กำร
อำนวยเพลงสำหรับกำรบรรเลง
เดี่ยว (Solo) กับวง Orchestra

๑๘๓

นายช่างศิลปกรรม
มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนศิลปกรรมที่ยำก
เช่น กำรออกแบบ ผูกภำพ
ผูกลำย เป็นต้น หรือคิดประยุกต์
ในกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้อง
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำย
รวมทั้งสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้
ในเรื่องดังกล่ำวได้

๑๘๓

คาอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน
นาฏศิลปิน
คีตศิลปิน
ดุริยางคศิลปิน
(๓) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้
มีควำมรู้เกี่ยวกับท่ำรำ เทคนิค มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกีย่ วกับ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ควำมสำมำรถ ทักษะ ฝีมือเฉพำะทำง และบทบำทต่ำง ๆ ในกำรแสดง กำรขับร้องประกอบกำรแสดง ในกำรปรับเปลี่ยนทำนองเพลง
ควำมชำนำญในงำนจะพัฒนำขึ้น
เช่น เทคนิคหรือกลวิธี
กำรถ่ำยทอดอำรมณ์เพลง
หรือกำรจำแนกแนวทำงบรรเลง
จำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์
ในกำรใช้เท้ำประกอบกำรรำ
ได้เหมำะสม หรือกำรขับร้อง
ดนตรีในยุคสมัยต่ำง ๆ
และกำรสั่งสมทักษะ (๒๑-๒๕
ที่มีลักษณะเป็นเทคนิคเฉพำะตัว บทเพลงที่มีควำมยำก รวมทั้ง
สำหรับกำรอำนวยเพลง
คะแนน)
และกำรเคลื่อนไหวเปลี่ยนท่ำ
สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้
ต้องมีควำมเข้ำใจลักษณะเสียง
กำรร่ำยรำ เป็นต้น มีควำมรู้
ในเรื่องดังกล่ำวได้
และจังหวะที่มีควำมซับซ้อนและ
ควำมสำมำรถในกำรช่วยกำกับ
แยกแยะเสียงประสำนที่ซับซ้อน
กำรแสดง ซึ่งต้องรู้องค์ประกอบ
รวมทั้งสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้
ของกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย
ในเรื่องดังกล่ำวได้
ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชพิธี
คติควำมเชื่อ เพื่อนำมำใช้
เป็นแนวทำงในกำรแสดง
ให้เกิดควำมถูกต้องตำมจำรีต
ประเพณีไทย รวมทั้งสำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวได้
.องค์ประกอบการประเมินค่างาน

๑๘๔

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน
(๔) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ
และควำมชำนำญเฉพำะตัวสูงมำก
ในตำแหน่งหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
และให้คำปรึกษำแนะนำได้
(๒๖-๓๐ คะแนน)

นาฏศิลปิน
มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับ
กำรประดิษฐ์ท่ำรำ
หลักและวิธีกำรจัดกำรแสดง
กำรกำกับกำรแสดง หรือ
ประพันธ์บท รวมทั้งสำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้
และให้คำปรึกษำแนะนำได้ดี

นายช่างศิลปกรรม
มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนศิลปกรรม
ที่ยำกมำก กำรประดิษฐ์ผลงำน
ศิลปกรรม เพื่อให้ได้รูปแบบ
ศิลปกรรมที่ถูกต้องและงดงำม
รวมทั้งสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้
และให้คำปรึกษำแนะนำได้ดี
๑๘๔

คาอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน
คีตศิลปิน
ดุริยางคศิลปิน
มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับ มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับ
กำรร้องเพลงหลำยประเภท เช่น กำรประพันธ์เพลง กำรวิเครำะห์
เพลงเถำ เพลงตับ ลูกทุ่ง ลูกกรุง บทเพลง เข้ำใจโครงสร้ำง
เพลงคลำสสิก (Classic)
กำรประพันธ์ หรือมีควำมรู้
โอเปร่ำ (Opera) บรอดเวย์
ในกำรนำวงดนตรีรูปแบบต่ำง ๆ
(Broadway) เพลงแจ๊ส (Jazz) เช่น วงมโหรี วงออร์เคสตรำ
และเพลงป็อป (Pop) เป็นต้น
(Orchestra) เป็นต้น
และสำมำรถแก้ไขข้อผิดพลำด รวมทั้งสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้
ในกำรขับร้องได้ รวมทั้งสำมำรถ และให้คำปรึกษำแนะนำได้ดี
ถ่ำยทอดควำมรู้
และให้คำปรึกษำแนะนำได้ดี

๑๘๕

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน

นาฏศิลปิน
๒. ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน
๒.๑ อิสระในกำรคิด (๒๐ คะแนน)
(๑) เป็นงำนที่ต้องคิด
สำมำรถแสดงร่วมกับผู้อื่น
และดำเนินกำรภำยใต้วิธีกำร
ตำมที่ได้รับมอบหมำยได้
รูปแบบที่กำหนดไว้เป็นพื้นฐำน
ตำมรูปแบบที่กำหนด
ในกำรปฏิบัติงำน (๑-๕ คะแนน)
สำมำรถเป็นผู้นำกลุ่ม
(หัวหน้ำแถว) ในกำรแสดง
โดยเป็นผู้รับผิดชอบในกำรรำ
นำหน้ำผู้แสดงอื่น โดยอำจอยู่
หัวแถว หรืออยู่กลำง ซึ่งต้องใช้
ควำมจำทั้งท่ำรำ เพลงดนตรี
เพื่อให้ผู้อื่นรำตำมได้
อย่ำงถูกต้อง

นายช่างศิลปกรรม

สำมำรถขับร้องเพลงตำมที่ได้รับ สำมำรถบรรเลงตำมที่ได้รับ
มอบหมำยได้ ตำมรูปแบบ
มอบหมำย และบรรเลงร่วมกับ
ที่กำหนด
ผู้อื่นได้ตำมรูปแบบที่กำหนด

สำมำรถผลิตงำนศิลปกรรม
ตำมที่ได้รับมอบหมำยได้
ตำมรูปแบบที่กำหนด

สำมำรถขับร้องหมู่ที่ต้องใช้
ควำมพร้อมเพรียงได้ดี หรือ
เป็นนักร้องนำหมู่ประสำนเสียง

สำมำรถปฏิบัติ ควบคุม
และให้คำแนะนำในกำรผลิตงำน
ศิลปกรรมให้เป็นไปตำมที่
กำหนดหรือเป้ำหมำย

สำมำรถบรรเลงเดี่ยวร่วมกับ
วงได้ หรือเป็นหัวหน้ำกลุ่ม
นำกำรบรรเลง (Leader
Section) ได้

๑๘๕

(๒) เป็นงำนที่ต้องคิด
และสำมำรถตัดสินใจกำหนดลำดับ
และระยะเวลำเพื่อผลสัมฤทธิ์
ที่กำหนดไว้ได้ (๖-๑๐ คะแนน)

คาอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน
คีตศิลปิน
ดุริยางคศิลปิน

๑๘๖

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน
(๓) เป็นงำนที่ต้องคิด
พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจ
ในกำรใช้ แนวทำง วิธีกำร รูปแบบ
เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ได้
(๑๑-๑๕ คะแนน)

สำมำรถวำงแนวทำง
กำรจัดโปรแกรมกำรขับร้อง
ตำมรูปแบบของงำน และ
กำรพัฒนำ และวำงรูปแบบ
กำรขับร้อง หรือกำรแสดงได้ดี
รวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้
และให้คำปรึกษำแนะนำ
และแก้ไขปัญหำได้ดี

สำมำรถวำงแนวทำงและพัฒนำ
รูปแบบกำรบรรเลงได้ (Music
Director) เช่น เลือกวงบรรเลง
และเพลงบรรเลงให้เหมำะสม
กับงำน รวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้
และให้คำปรึกษำแนะนำ
และแก้ไขปัญหำได้ดี

นายช่างศิลปกรรม
สำมำรถออกแบบ พิจำรณำ
รูปแบบ และแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ
ที่เกิดขึ้นเฉพำะหน้ำและระยะยำว
ในระหว่ำงกำรผลิตงำน
ศิลปกรรม เพือ่ ให้สำมำรถ
ดำเนินกำรได้อย่ำงเหมำะสม
กับสถำนกำรณ์

คิดค้นวิธีกำร เทคนิค กลวิธี
รูปแบบของกำรดำเนินงำนผลิต
งำนศิลปกรรม รวมทั้งถ่ำยทอด
ควำมรู้และให้คำปรึกษำแนะนำ
และแก้ไขปัญหำได้ดี

๑๘๖

(๔) เป็นงำนที่ต้องคิด
พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจ
ในกำรกำหนดแนวทำง หรือ
ต้องคิดค้นองค์ควำมรู้ วิธีกำร
รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์
ที่กำหนดไว้ได้ (๑๖-๒๐ คะแนน)

นาฏศิลปิน
สำมำรถปรับเปลี่ยน หรือแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรแสดง
ด้วยแนวทำงหรือวิธีกำร
ที่เหมำะสมกับกำรแสดง เช่น
กำรปรับรูปแบบกำรแสดงใหม่
ให้เหมำะสมกับสถำนที่แสดงจริง
หรือ กำรปรับกระบวนท่ำรำใหม่
ตำมระยะเวลำที่ต้องแสดงจริง
เป็นต้น
สำมำรถกำหนดแนวทำงกำรแสดง
หรือคิดค้นรูปแบบ กำรแสดง
ที่บ่งบอกถึงกำรพัฒนำงำนให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ เช่น กำรผสมผสำน
เทคนิคสมัยใหม่ประกอบกำรแสดง
ให้เข้ำใจง่ำยและดึงดูดควำมสนใจ
รวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้และ
ให้คำปรึกษำแนะนำและแก้ไข
ปัญหำได้ดี

คาอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน
คีตศิลปิน
ดุริยางคศิลปิน
สำมำรถคัดเลือกเพลง
สำมำรถบรรเลงเดี่ยวที่มีควำมยำก
ให้เหมำะสมกับบทประพันธ์
และยำวมำกได้ รวมทั้งปรับแต่ง
หรือสำมำรถควบคุมกำรขับร้อง ควำมสมดุลในกำรบรรเลง
ประสำนเสียงและกำรขับร้อง
เพื่อแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ
ทั่วไป

๑๘๗

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน

นาฏศิลปิน
๒.๒ ควำมท้ำทำยในงำนและผลสัมฤทธิ์ของงำน (๒๐ คะแนน)
(๑) เป็นงำนที่ดำเนินกำรตำมที่ สำมำรถแสดงได้ ตำมทีไ่ ด้รับ
ได้รับมอบหมำย (๑-๕ คะแนน)
มอบหมำย

คาอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน
คีตศิลปิน
ดุริยางคศิลปิน
มีควำมเข้ำใจในทำนองร้อง
เบื้องต้น สำมำรถขับร้องเดี่ยว
เพลงทั่วไปได้ ตำมทีไ่ ด้รับ
มอบหมำย

มีควำมเข้ำใจในทำนองเพลง
เบื้องต้น สำมำรถบรรเลงเดี่ยว
ในวงได้ หรืออำนวยเพลงทั่วไปได้
ตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย

นายช่างศิลปกรรม
สำมำรถผลิตงำนศิลปกรรม
ตำมรูปแบบ และวิธีกำร
ที่กำหนดได้ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

สำมำรถเสนอแนะรูปแบบ
หรือแนวทำงในกำรแสดงได้

มีควำมสำมำรถในกำรขับร้อง
เพลงทีค่ ่อนข้ำงยำกได้ หรือ
เป็นหัวหน้ำกลุ่มนำกำรขับร้อง

มีควำมสำมำรถในกำรแปร
สำมำรถปรับแบบ หรือพัฒนำ
ทำนองได้ หรือเป็นหัวหน้ำกลุ่ม เครื่องมืออุปกรณ์ในกำรผลิตงำน
นำกำรบรรเลง หรืออำนวยเพลง ศิลปกรรม
ตำมแบบฉบับของดนตรีประเภท
สังคีตสัมพันธ์ หรืออำนวยเพลง
ในยุคคลำสสิก (The Classic
Era) ได้

(๓) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำรปรับปรุง พัฒนำ
วิธีกำร รูปแบบ เพื่อผลสัมฤทธิ์
ที่กำหนดไว้ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน)

สำมำรถปรับปรุง เรียบเรียง
ท่ำรำ หรือปรับปรุง
เรียบเรียงบทได้

มีควำมสำมำรถในกำรขับร้อง
เพลงที่ยำก มีควำมสำมำรถ
ในกำรแปรทำนองร้องของเพลง
ไทยเดิม หรือกำรขับร้องเดี่ยว

มีควำมสำมำรถในกำรแปร
ทำนอง และถ่ำยทอดให้ผู้อื่นได้
หรือมีควำมสำมำรถในกำร
บรรเลงเดี่ยวได้ดี หรือ

สำมำรถประยุกต์รูปแบบ
เทคนิคงำน กลวิธี ในงำน
ศิลปกรรมหลำยแขนง
เข้ำด้วยกันเพื่อผลิตงำน

๑๘๗

(๒) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำรปฏิบัติงำน
เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ได้
(๖-๑๐ คะแนน)

๑๘๘

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน

สำมำรถออกแบบกำรจัด
กำรแสดงให้มีควำมหลำกหลำย
กำรประดิษฐ์ท่ำรำ หรือ
ประพันธ์บท รวมทั้งสำมำรถ
วิเครำะห์ท่ำรำ หรือบทบำท
ในกำรแสดง เพื่อกำรอนุรักษ์
พัฒนำและสร้ำงสรรค์ผลงำน
ด้ำนนำฏศิลป์ไทย

มีควำมสำมำรถในกำรประพันธ์
คำร้อง และทำนองร้องใหม่ได้
หรือขับร้องเพลงที่มีระดับ
ควำมยำกมำก หรือมีกำรใช้
เทคนิคเฉพำะสำหรับกำรขับร้อง
โดยดนตรีร่วมสมัย หรือ
กำรอำนวยเพลงบทประพันธ์
ร่วมสมัย

มีควำมสำมำรถในกำรประพันธ์
ทำนองใหม่ได้ หรือมีควำมสำมำรถ
ในกำรบรรเลงเดี่ยวได้ดีเยี่ยม
หรืออำนวยเพลงบทประพันธ์
ร่วมสมัย หรือสำมำรถแสดง
เดี่ยวในบทเพลงที่มีเทคนิคและ
รูปแบบของบทเพลงร่วมสมัย
หรือสำมำรถประพันธ์เพลง
ในรูปแบบซิมโฟนี ออร์เคสตรำ
(Symphony Orchestra)

คิดค้นรูปแบบ เทคนิค กลวิธี
แนวทำงใหม่ ในกำรผลิตงำน
ศิลปกรรมเพื่อนำมำใช้ในกำร
ผลิตงำนศิลปกรรมได้ดีเยี่ยม

๑๘๘

(๔) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ผลงำนใหม่ ๆ หรือ
กำรสร้ำงสรรค์เทคนิค วิธีกำร
รูปแบบกำรอนุรักษ์ใหม่ ๆ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในระดับประเทศได้ (๑๖-๒๐
คะแนน)

นาฏศิลปิน

คาอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน
คีตศิลปิน
ดุริยางคศิลปิน
นายช่างศิลปกรรม
เพลงมำตรฐำนระดับสำกล กำร อำนวยเพลงตำมแบบฉบับของ ศิลปกรรมให้เป็นไปตำม
ควบคุมกำรขับร้องประสำนเสียง ดนตรีประเภทสังคีตสัมพันธ์ได้ดี วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย
กำรเรียบเรียงแนวประสำนเสียง หรืออำนวยเพลงในยุคโรแมนติก
สำหรับบทเพลงขับร้องได้
(The Romantic Era) หรือ
บรรเลงเดี่ยวกับวงออร์เคสตรำ
(Orchestra) หรือเรียบเรียง
เสียงประสำนในวงออร์เคสตรำ

๑๘๙
คาอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน
คีตศิลปิน
ดุริยางคศิลปิน

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน

นาฏศิลปิน
นายช่างศิลปกรรม
๓. ด้านภาระรับผิดชอบ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
(๑) ปฏิบัติงำนระดับต้น
ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติ และมำตรฐำน
ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน)
เป็นผู้แสดง ผู้ช่วยควบคุม
กำรฝึกซ้อม ซึ่งต้องรับผิดชอบ
เรื่องรำว บทบำทกำรแสดงต่ำง ๆ
โดยยังต้องได้รับคำแนะนำบ้ำง

เป็นผู้ขับร้องเพลง ผู้ช่วยควบคุม
กำรฝึกซ้อมกำรขับร้องให้มีควำม
ชัดเจนในกำรใช้คำ และภำษำ
ด้ำนคีตศิลป์ไทย เช่น กำรใช้คำ
ควบกล้ำ กำรแบ่งคำ กำรขับร้อง
ที่ใช้ลักษณะคำประพันธ์ประเภท
โคลง ฉันท์ และกำพย์ เป็นต้น
ด้ำนคีตศิลป์สำกล เช่น กำรขับ
ร้องตำมบทเพลง Caccini :
Amarilli, mia bella
(Amaryllis, my lovely) เป็นต้น

เป็นนักดนตรี ผู้ช่วยควบคุมวง
บรรเลงดนตรีไทย หรือเป็น
ผู้ช่วยผู้อำนวยเพลง หรือ
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่ม
(Leader Section) นักดนตรี
ด้ำนดุริยำงค์ไทย เช่น ควบคุม
ขั้นตอนกำรบรรเลงในงำน
พระรำชพิธีจรดพระนังคัล
แรกนำขวัญ เป็นต้น
ด้ำนดุริยำงค์สำกล เช่น กำรบรรเลง
บทเพลงกลุ่ม Chamber Quartet,
Quintet และเพลงในกลุ่ม
Orchestra Excerpt เป็นต้น

เป็นผู้ปฏิบัติงำนในฐำนะ
ช่ำงฝีมือ หรือผู้ควบคุมกำร
ปฏิบัติงำนในทีมศิลปกรรม
แต่ละชนิดงำน

๑๘๙

(๒) ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำก
โดยอำศัยคำแนะนำ แนวทำง หรือ
คู่มือปฏิบัติงำนที่มีอยู่ (๑๖-๒๐
คะแนน)

๑๙๐

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน
(๓) ปฏิบัติงำนที่ยำก
โดยต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้
และประสบกำรณ์กำรทำงำน
ในกำรปรับแนวทำงกำรปฏิบัติที่ใช้
อยู่ได้ (๒๑-๒๕ คะแนน)

นาฏศิลปิน
เป็นผู้ช่วยกำกับกำรแสดง
ซึ่งต้องประยุกต์ควำมรู้
และประสบกำรณ์ที่ได้รับมำ
ทั้งควำมรู้เกี่ยวกับท่ำรำ
เครือ่ งแต่งกำย เทคนิค
กระบวนกำรมำช่วยสอน
และช่วยกำกับกำรแสดง

นายช่างศิลปกรรม
เป็นผู้ช่วยหัวหน้ำโครงกำรสำคัญ
หรือเป็นช่ำงฝีมือที่มีควำม
ชำนำญงำน โดยมีควำมสำมำรถ
ในกำรประยุกต์เทคนิค กลวิธี
รูปแบบในกำรผลิตงำน
ศิลปกรรม

๑๙๐

คาอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน
คีตศิลปิน
ดุริยางคศิลปิน
เป็นผู้ร่วมกำหนดแนวทำง
เป็นผู้ควบคุมวงบรรเลง
ในกำรขับร้อง จัดโปรแกรม
และจัดวงบรรเลงดนตรีไทย
กำรร้อง วำงตัวบุคคล
หรือเป็นผู้อำนวยเพลง
ให้เหมำะสมกับบทเพลง
หรือเป็นผู้ร่วมกำหนด
แนะนำกำรขับร้องบทเพลง
แนวทำงกำรบรรเลงของวง
โดยให้ข้อมูล ควำมหมำยของ
ด้ำนดุริยำงค์ไทย เช่น เป็นผู้จัด
บทเพลง กำรออกเสียงและสำเนียง และคัดเลือก ประเภทวงดนตรี
ให้ถูกต้อง ด้ำนคีตศิลป์ไทย เช่น รวมทั้งผู้บรรเลงในงำนพระรำชพิธี
เป็นผู้คัดเลือกผู้ขับร้องให้มีควำม บวงสรวงพระสยำมเทวำธิรำช
เหมำะสมกับบทบำทของตัวแสดง หรือในกำรประกอบกำรแสดง
เป็นต้น ด้ำนคีตศิลป์สำกล เช่น สี่ภำค เป็นต้น ด้ำนดุริยำงค์สำกล
กำรขับร้องตำมบทเพลง Conti : เช่น กำรควบคุมกำรบรรเลง
Quella fiamma (Oh the
ไวโอลินในบทเพลง J.S.Bach :
flames) เป็นต้น
Sonata in E minor, BWV
๑๐๒๓ : complete. Bach ๒
: Sonatas for Violin and
Continuo (Wiener
Urtext/MDS) เป็นต้น

๑๙๑

นายช่างศิลปกรรม
เป็นหัวหน้ำโครงกำรสำคัญ
หรือเป็นช่ำงฝีมือที่มีทักษะสูง
โดยสำมำรถวำงแนวทำงและ
พัฒนำกำรดำเนินงำน รวมทั้ง
สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้และให้
คำปรึกษำแนะนำได้ดี

๑๙๑

คาอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน
นาฏศิลปิน
คีตศิลปิน
ดุริยางคศิลปิน
(๔) ปฏิบัติงำนที่ยำกมำก
เป็นผู้กำกับกำรแสดง หรือ
เป็นผู้ควบคุมวง หรือกำกับ
เป็นผู้ควบคุมกำรแสดง (Music
ต้องอำศัยทักษะจำกประสบกำรณ์ ผู้ประพันธ์บท โดยผู้กำกับ
และวำงรูปแบบในกำรแสดง
Director) ในฐำนะเป็นผู้กำหนด
กำรทำงำน เช่น กำรพัฒนำวิธีกำร กำรแสดงเป็นผู้รับผิดชอบ
(Music Director) หรือสำมำรถ แนวทำงกำรบรรเลงดนตรี หรือ
รูปแบบ หรือแนวทำงใหม่
องค์ประกอบของกำรจัดกำรแสดง ขับร้องเดี่ยวในบทเพลง
ในฐำนะผู้อำนวยเพลง หรือ
กำรอำนวยกำรแสดง กำรควบคุม ให้ถูกต้อง เหมำะสมตำมแบบแผน ที่หลำกหลำยประเภท พัฒนำ
สำมำรถบรรเลงเดี่ยว ไปพร้อม
กำกับและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน สำหรับผู้ประพันธ์บท
วำงแนวในกำรขับร้อง
กับกำรควบคุมวงออร์เคสตรำ
ด้ำนศิลปกรรมแขนงต่ำง ๆ
เป็นผู้รับผิดชอบออกแบบบทรำ แก้ไขปัญหำ รวมทั้งสำมำรถ
(Orchestra) ในฐำนะนักดนตรี
(๒๖-๓๐ คะแนน)
ประกอบกำรแสดงที่ยังไม่มี
ถ่ำยทอดควำมรู้และให้
รวมทั้งสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้
แบบแผนกำรแสดงมำก่อน เช่น คำปรึกษำแนะนำได้ดี
และให้คำปรึกษำแนะนำได้ดี
กำรแสดงวรรณคดีไทย นิทำน
พื้นบ้ำน หรือออกแบบบทรำ
ประกอบกำรแสดง
ในโอกำสต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้และให้
คำปรึกษำแนะนำได้ดี
.องค์ประกอบการประเมินค่างาน

๑๙๓

คาอธิบายเกี่ยวกับความหมายของคาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑. วงออร์เคสตรา (Orchestra)คือ วงดุริยำงค์ขนำดใหญ่ ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสำย
รวมกับเครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง และเครื่องตี ซึ่งมีประวัติควำมเป็นมำที่ยำวนำนตั้งแต่สมัย
ยุคบำโรก (ศตวรรษที่ ๑๖) วงออร์เคสตรำในปัจจุบัน มีควำมแตกต่ำงกั นไปตำมสภำพสังคม และ
เศรษฐกิจ รวมทั้งจุดมุ่งหมำยกำรบรรเลงเพลงด้วย แบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ ขนำดเล็กผู้บรรเลง
ไม่เกิน ๖๐ คน และขนำดใหญ่ผู้บรรเลงประมำณ ๘๐-๑๐๐ คน โดยคำนึงถึงควำมกลมกลืน และ
ควำมสมดุลของเสียงเครื่องดนตรีแต่ละกลุ่ม
๒. แชมเบอร์ (Chamber) คือ เป็นวงดนตรีที่เกิดขึ้นในสมัยโบรำณ สมัยนั้นดนตรีมีไว้สำหรับเจ้ำนำยชั้นสูง
เป็นวงดนตรีวงเล็ก บรรเลงเป็นกลุ่มตั้งแต่กลุ่มละ ๒ คน ไปจนถึง ๙ คน ใช้บรรเลงในห้องโถง
หรือสถำนที่ซึ่งไม่ใหญ่โตมีผู้ฟังไม่มำก บำงยุคสมัยก็นิยมแสดงในสวนหย่อม บทเพลงที่ใช้บรรเลง
เป็นบทเพลงที่ประพันธ์สั้น ๆ ต้องประพันธ์ขึ้นสำหรับวงแชมเบอร์นั้น ๆ โดยเฉพำะ เครื่องดนตรี
อำจเป็นประเภทเดียวกันหรือต่ำงประเภทกันก็ได้ ลักษณะสำคัญของดนตรีแบบนี้ คือ ควำมเด่นชัด
ของเสี ย งเครื่ อ งดนตรี ใ นขณะบรรเลง ซึ่ ง ต้ อ งกำรแสดงเทคนิ ค และทั ก ษะควำมสำมำรถของ
ผู้บรรเลงและกำรประสำนเสียง แต่ละแนวเสียงจะใช้นักดนตรีบรรเลงเพียง ๑ คนเท่ำนั้น
๓. ควอเต็ด (Quartet) คือ ดนตรีที่บรรเลงสี่ชิ้น
๔. ควินเต็ด (Quintet) คือ ดนตรีที่บรรเลงห้ำชิ้น
๕. ยุคบาโรก (Baroque) ค.ศ. ๑๖๐๐ - ๑๗๕๐ เกิดขึ้นหลังดนตรียุคเรอเนสซองซ์ และเกิดก่อนดนตรี
ยุคคลำสสิก มีคีตกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคคือ โยฮันน์ เซบำสเตียน บำค, อันโตนีโอ วีวัลดี, ฌอง-แบ๊
ปติสต์ ลุลลี่, จอร์จ เฟรดริก ฮันเดล, อำร์คันเจโล คอเรลลี , คลอดิโอ มอนเทแวร์ดี , ฌอง ฟิลลิป
รำโม, เฮนรี เพอร์ เ ซล ในยุ คนี้ ผู้ ป ระพั น ธ์ เ พลงและผู้ แ สดงจะใช้ อ งค์ ป ระกอบทำงด้ ำ นดนตรี
ที่ซับซ้อนมำกขึ้นเกิดกำรเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบเสียงและได้พัฒนำกำรเล่นเครื่องดนตรีแบบใหม่
ดนตรียุคบำโรกได้ขยับขยำยขนำด ควำมกว้ำง ควำมซับซ้อนของกำรแสดงเครื่องดนตรี บทเพลงใน
ยุคนี้ เช่น
- J.S.Bach : Sonata in E minor, BWV ๑๐๒๓ : complete.
Bach ๒ : Sonatas for Violin and Continuo (Wiener Urtext/MDS)
- Handel : Air and Variations (‘The Harmonious Blacksmith’). No. ๖ rom
i ces lassi ues, Book ๖ , arr. Bouchaud(BillaudotGB5635/UMbP)
- Handel : Concerto in B , Op. 4 No. ๖ , HWV ๒๙๔ (unaccompanied): ๑ st and
๒ nd movts, Andante allegro and Larghetto (pedal harp solo part: Bbarenreiter
BA ๘๓๔๗)

๑๙๔
๖. ยุคคลาสสิก (The Classic Era) ค.ศ. ๑๗๕๐ - ๑๘๒๐ ยุคนี้วงออร์เคสตรำเริ่มมีแบบแผนอำจ
แบ่งเป็นวงเครื่องสำยออร์เคสตรำ (String Orchestra) คือ วงออร์เคสตรำที่ประกอบด้วยเครื่องสำย
เพียงอย่ำงเดียวและวงออร์เคสตรำมีเครื่องดนตรีทั้ง ๔ ประเภท บทเพลงในยุคนี้เช่น
- Mozart: Symphony No.๔๑ in C Major "Jupiter" K.๕๕๑
- Mozart: Piano Concerto in C Major, K๔๖๗
- Beethoven: Piano Sonata in C Major, Op.๒ No.๓
- Beethoven: Symphony No.๑ , ๒
๗. ยุคโรแมนติก (The Romantic Era) ค.ศ. ๑๘๒๐ - ๑๙๐๐ ยุคนี้ออร์เคสตรำพัฒนำถึงจุดที่เป็น
มำตรฐำนเครื่องดนตรีสำมำรถให้สีสันกับบทเพลงได้อย่ำงเด่นชัด โดยมีกำรเพิ่มจำนวนเครื่องดนตรี
ให้มำกขึ้น ผู้บรรเลงประมำณ ๘๐ คน บทเพลงในยุคนี้เช่น
- Elegar:Pomp and Circumstance, five marches, all Op. ๓๙ (๑๙๐๑ - ๑๙๓๐)
- Saint-Saens Concerto no.๑ in A minor, Op.๓๓ : (Durand/UMP)
- Brahms Sonata in E minor, Op.๓๘ :
- complete (Wiener Urtext/MDS)
๘. ยุคอิมเพรสชันนิสม์ (Impressionist) ค.ศ. ๑๘๙๐ - ๑๙๑๐ ลักษณะสำคัญของเพลงยุคนี้คือ ใช้
บันไดเสียงแบบเสียงเต็ม ซึ่งทำให้บทเพลงมีลักษณะลึกลับ คลุมเครือไม่กระจ่ำงชัด เนื่องมำจำก
กำรประสำนเสียงโดยใช้ในบันไดเสียงแบบเสียงเต็ม บำงครั้งจะมีควำมรู้สึกโล่ง ๆ ว่ำง ๆ เสียงไม่หนักแน่น
ดังเช่นเพลงในยุคโรแมนติก กำรประสำนเสียงไม่เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ ในยุคก่อน ๆ สำมำรถพบกำร
ประสำนเสียงแปลก ๆ ไม่คำดคิดได้ในบทเพลงประเภทอิมเพรสชั่นนิซึม รูปแบบของเพลงเป็น
รูปแบบง่ำย ๆ มักเป็นบทเพลงสั้น ๆ รวมเป็นชุด นักดนตรีที่ควรรู้จัก คือ เดอบูสซี รำเวล และเดลิอุส
บทประพันธ์ที่สำคัญในยุคนั้น เช่น
- Clair de Lune (Piano music) - เดอบุซซี
- Prelude to the Afternoon of a Faun (Symphonic poem) - เดอบุซซี
- Borelo (Ballet music) - รำเวล
๙. ยุคศตวรรษที่ ๒๐ (Contemporary) ดนตรีในยุคศตวรรษที่ ๒๐ เป็นยุคของกำรทดลองสิ่งแปลก ๆ
ใหม่ ๆ และนำเอำหลักกำรเก่ำ ๆ มำพัฒนำเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เข้ำกับแนวควำมคิดในยุค
ปัจจุบัน เช่น หลักกำรเคำเตอร์พอยต์ (Counterpoint) ของโครงสร้ำงดนตรีแบบกำรสอดประสำน
มีกำรประสำนเสียงโดยกำรใช้บันไดเสียงต่ำง ๆ รวมกัน (Polytonatity) และกำรไม่ใช่เสียงหลักใน
กำรแต่งทำนองหรือประสำนเสียงจึงเป็นเพลงแบบใช้บันไดเสียง ๑๒ เสียง (Twelve-tone scale)
ซึ่งเรียกว่ำ Atonality อัตรำจังหวะที่ใช้ทีกำรกลับไปกลับมำลักษณะสำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ กำร
ใช้กำรประสำนเสียงที่ฟังระคำยหูเป็นพื้น (Dissonance) วงดนตรีกลับมำเป็นวงเล็กแบบเชมเบอร์
มิวสิกไม่นิยมวงออร์เคสตรำ มักมีกำรใช้อิเล็กทรอนิกส์ทำให้เกิดเสียงดนตรีซึ่งมีสีสันที่แปลกออกไป
เน้นกำรใช้จังหวะรูปแบบต่ำง ๆ บำงครั้งไม่มีทำนองที่โดดเด่นในขณะที่แนวคิดแบบโรแมนติกมีกำร
พัฒนำควบคู่ไปเช่นกันเรียกว่ำ นีโอโรแมนติก (Neo-Romantic) กล่ำวโดยสรุปคือ โครงสร้ำงของ

๑๙๕
เพลงในศตวรรษที่ ๒๐ นี้มีหลำกหลำยมำก สำมำรถพบสิ่งต่ำง ๆ ตั้งแต่ยุคต่ำง ๆ ที่ผ่ำนมำแต่มี
แนวคิดใหม่ที่เพิ่มเข้ำไปนักดนตรีที่ควรรู้จักในยุคนี้ คือ สตรำวินสกี โชนเบิร์ก บำร์ตอก เบอร์ก ไอฟส์
คอปแลนด์ ชอสตำโกวิช โปโกเฟียฟ ฮินเดมิธ เคจ เป็นต้น
บทเพลงในยุคนี้เช่น Igor Stravinsky (Pulcinella and Symphony of Psalms), Sergei
Prokofiev (Classical Symphony), Ravel (Le tombeau de Couperin) and Paul
Hindemith (Symphony: Mathis der Maler)
๑๐. ซิมโฟนี (Symphony) เป็นบทเพลงต้นแบบของเพลงประเภทต่ำง ๆ ที่ใช้บรรเลงสำหรับวงซิมโฟนี
ออร์เคสตรำ ซึ่งนิยมในยุคคลำสสิก (ค.ศ. ๑๗๕๐-๑๘๒๐) ส่วนใหญ่ประพันธ์โดยไฮเดิน (๑๐๖ บท)
โมซำร์ท (ประมำณ ๕๐ บท) ในยุคโรแมนติกเป็นบทเพลงที่มีควำมไพเรำะ สง่ำงำมและแสดงออก
ถึงอำรมณ์ จิตวิญญำณของดนตรีในยุคผู้ประพันธ์ที่สำคัญ เช่น ชูเบิร์ต ชูมำนน์ เป็นต้น ซิมโฟนีโดย
ปกติ ประกอบด้วย ๓-๔ ท่อน โดยรูปแบบจังหวะแต่ละท่อนเป็นเร็ว-ช้ำ-เร็ว หรือ เร็ว-ช้ำ-เร็ว ปำน
กลำง-เร็ว
๑๑. คอนแชร์โต (Concerto) เป็นบทเพลงสำหรับเครื่องดนตรีเดี่ยวเพื่อแสดงฝีมือของผู้บรรเลงร่วม
บรรเลงกับวงออร์เคสตรำ เกิดขึ้ นในยุคบำโรกและมีแบบแผนที่เป็นมำตรฐำนในยุคคลำสสิก ด้ำน
รูปแบบมีลักษณะคล้ำยกับซิมโฟนีแต่มีเพียง ๓ ท่อน ประกอบด้วย เร็ว-ช้ำ-เร็ว คอนแชร์โตที่นิยม
คือ เปียโนคอนแชร์โตและไวโอลินคอนแชร์โต
๑๒. อะแคปเปลลา (Acappella) เป็นดนตรีที่ใช้ เสียงร้องหรือกำรร้องโดยปรำศจำกเครื่องดนตรี
ประกอบ ดนตรีอะแคปเปลลำเดิมแยกออกจำกแนวร้องโพลีโฟนีเรอเนสซองซ์และคอนเซรอ์ตำโต
บำโรก ในสมัยใหม่ อะแคปเปลลำมักหมำยถึงกำรร้องโดยเสียงร้องทั้งหมดไม่ว่ำจะแนวเพลงไหน
๑๓. โอเปร่า (Opera) เป็นละครเพลงร้องที่ใช้วงออร์เคสตรำในกำรบรรเลงดนตรีประกอบ และดำเนิน
เรื่องใช้กำรร้องเป็นหลัก
๑๔. คอนดัคเตอร์ (conductor) คือผู้อำนวยเพลง หรือวำทยกร เป็นผู้นำในกำรบรรเลงของวงดนตรี
เป็นผู้ที่ทำให้นักดนตรีบรรเลงไปพร้อม ๆ กันได้ โดยกำรให้จังหวะด้วยมือ หรือด้วยไม้เคำะ เพื่อให้
นักดนตรีบรรเลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
๑๕. มิวสิคไดเรคเตอร์ (music director) คือผู้อำนวยกำรดนตรี เป็นบุคคลสำคัญในกำรแสดง
คอนเสิร์ตทุกครั้ง มีหน้ำที่ในกำรเลือกเพลงและวำงตัวผู้บรรเลงทั้งหมด รวมถึงรำยละเอียดต่ำง ๆ
ของกำรแสดง เป็นผู้ชี้ขำดและรับผิดชอบกำรแสดงของวงร่วมกับผู้อำนวยเพลง
๑๖. หัวหน้ากลุ่ม (Section Leader) นักดนตรีที่เล่นในตำแหน่งหัวหน้ำกลุ่มของแต่ละเครื่องมือในวง
๑๗. งานด้านศิลปกรรม ในควำมหมำยของกรมศิลปำกร จะต้องดำเนินกำรอยู่บนหลักกำรตำมรูป แบบ
ประเพณีของไทย หรื อตำมหลั กวิช ำกำรในแขนงต่ำง ๆ ทั้งที่เป็นงำนสร้ำง งำนซ่อม หรืองำน
อนุรักษ์ศิลปกรรมต่ำง ๆ เพื่อรักษำหรือคงไว้ซึ่งคุณค่ำ ควำมงำม เอกลักษณ์ของชำติ โดยใช้ควำม
ประณีตของฝีมือ ประกอบด้วย ลักษณะงำนหลำยประเภท ได้แก่

๑๙๖
๑) งำนสิบหมู่ หรือ งำนประณีตศิลป์ หมำยถึง งำนที่เกี่ยวกับกำรออกแบบ กำรเขียนภำพ เขียน
ลวดลำย เขียนลำยรดน้ำ กำรปั้น กำรแกะสลัก กำรเย็บปัก กำรบุดุนโลหะ กำรประดับมุก
กำรปิดทอง กำรประดับกระจก กำรจัดทำไม้ประณีต กำรจัดทำหัวโขนและศิรำภรณ์
ซึ่งล้วนเป็นงำนของช่ำงไทยโบรำณ หรือช่ำงศิลป์ไทย
๒) งำนศิลปกรรมประยุกต์ หมำยถึง งำนที่เกี่ยวกับกำรออกแบบ กำรเขียนแบบ กำรเขียนภำพ
กำรเขีย นลวดลำย ภำพประกอบเอกสำร หนัง สือ หรือ ตัว อัก ษรตำมแบบต่ำ ง ๆ
เขียนแบบผัง แบบโครงสร้ำง เพื่อกำรจัดทำตรำสัญลักษณ์ หรือตกแต่งอำคำร กำรปั้น
กำรแกะสลัก ประดิษฐ์ลวดลำยด้วยวัตถุดิบต่ำง ๆ เช่น ดอกไม้ โฟม งำนเซรำมิก เป็นต้น
เพื่อนำมำใช้ในกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดนิทรรศกำร หรือกำรพำณิชย์อื่น ๆ
๓) งำนอนุรักษ์ศิลปกรรม หมำยถึง งำนที่เกี่ยวกับกำรบำรุงรักษำ ซ่อมแซม สงวนรักษำ
ผลงำนศิลปกรรมให้คงสภำพที่มีคุณค่ำและถูกต้องตำมหลักวิชำกำรอนุรักษ์ศิลปกรรม
เพื่ อ ใช้ สื บ สำนสื บ ทอดงำนด้ ำ นศิ ล ปกรรม เช่ น กำรอนุ รั ก ษ์ ภ ำพจิ ต รกรรมฝำผนั ง
(ทั้งที่อยู่ในวัดหรือผนังถ้ำต่ำง ๆ) ภำพจิตรกรรมที่มีคุณค่ำ โบรำณสถำน และศิลปกรรม
ประกอบโบรำณสถำน
๔) งำนประติมำกรรม หมำยถึง งำนเกี่ยวกับกำรออกแบบ ลอกแบบ ปรับแบบ ขยำยแบบ
เขียนแบบ ปั้น กำรกลึง กำรไสขึ้นรูปที่จัดทำขึ้นตำมแบบประเพณีเดิมหรือแนวควำมคิด
เดิมหรือกำรใช้ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรจัดทำแม่พิมพ์ และกำรหล่อโลหะหรือวัสดุ
สิ่งเทียม เพื่อจัดสร้ำงรูปประติมำกรรม เช่น ตรำสัญลักษณ์ ส่วนประกอบของ อนุสำวรีย์
พระพุทธรูป เทวรูป เป็นต้น
๕) งำนจิตรกรรม หมำยถึง งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเขียนภำพ ทั้งที่เป็นกำรเขียนตำมแบบ
ประเพณีไทยเดิม กำรเขียนตำมแนวทำงสำกล หรือกำรเขียนตำมแนวทำงร่วมสมัย ที่ใช้
ควำมคิด ริเริ่มสร้ำงสรรค์จำกควำมคิด หรือจินตนำกำร เพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนลงบน
กระดำษ พื้น ไม้ พื้น กรอบภำพ ผื นผ้ ำ ผนังสิ่ งปลู กสร้ ำง หรือ ลงบนชิ้นงำนอื่น เช่น
ตำลปัตร งำนเครื่องเคลือบ บนงำนประติมำกรรม เป็นต้น
๑๘. โครงการสาคัญ หมำยถึง โครงกำรที่ผลิต สร้ำงสรรค์ อนุรักษ์ เผยแพร่ พัฒนำ สืบทอดศิล ปะ
และทรัพย์สินมรดกทำงศิลปวัฒนธรรมของชำติที่มีควำมงดงำม สะท้อนอัตลักษณ์ของสังคมไทย และ
เป็ นโครงกำรที่ ต อบสนองต่ อ สถำบั น ศำสนำและสถำบั น พระมหำกษั ต ริ ย์ หรื อ มี ค วำมส ำคั ญ
ระดับประเทศ เช่น
๑) โครงกำรที่ตอบสนองต่อศำสนำ เช่น โครงกำรบูรณะซ่อมแซมรำชรถพระนำและรำชรถ
อัญเชิญพระโกศพระศพ สมเด็จพระญำณสังวรสมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปริณำยก
(เจริญ สุวฑฒโน)

๑๙๗
๒) โครงกำรที่ตอบสนองต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ เช่น โครงกำรเขียนภำพจิตรกรรมฝำผนัง
หอพุทธรัตนสถำนพรอุโบสถภำยในพระบรมรำชวัง
๓) โครงกำรที่มีควำมสำคัญระดับประเทศ เช่น โครงกำรบูรณะและอนุรักษ์รำชรถรำชยำน
ณ ระเบียงหมู่พระวิมำนในพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนคร
ที่มำ : ๑. กรมศิลปำกร
๒. http://kaewlamul.blogspot.com/p/๑๖-๑.html
๓. http://kurika.exteen.com/๒๐๐๗๑๑๑๘/nodame-catabile
๔. http://en.wikipedia.org/wiki/๒๐th_century_classical_music
๕. http://www๓.cpdl.org/wiki/index.php/Amarilli,_mia_bella_(Giulio_Caccini)

เอกสารแนบ ๖

หมายเหตุ : * กรณีเป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มเี หตุพิเศษ ในกำรคำนวณค่ำตอบแทนเฉลี่ยให้รวมเงินเพิ่มดังกล่ำวด้วย
** กรณีเป็นตำแหน่งในสำยงำนที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของระดับตำแหน่ง
*** กรณีเป็นตำแหน่งในสำยงำนที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง

๑๙๙

ตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจาแนกตามประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง
หน่วย : บาท/เดือน
ประเภท
ระดับ
ค่ำกึ่งกลำง เงินประจำ ค่ำตอบแทน/ ค่ำรักษำ รถประจำ เงินสมทบ/ บำเหน็จ สวัสดิกำร
รวม
เงินเพิ่ม* รวม
เงินเดือน ตำแหน่ง ค่ำครองชีพ พยำบำล ตำแหน่ง ชดเชย กบข. บำนำญ
อื่น ๆ
(ปัดเศษ)
ทั้งสิ้น
ปฏิบัติงำน
๑๑,๙๘๕
๑,๑๕๐
๕๙๙ ๑,๑๙๙
๕๙๙ ๑๕,๕๔๐
x,xxx
ชำนำญงำน
๒๒,๗๐๕
๑,๑๕๐
๑,๑๓๕ ๒,๒๗๑
๑,๑๓๕ ๒๘,๔๐๐
x,xxx
ทั่วไป
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
ปฏิบัติกำร
๑๖,๓๙๕
๑,๑๕๐
๘๒๐ ๑,๖๔๐
๘๒๐ ๒๐,๘๓๐
x,xxx
ชำนำญกำร
๒๗,๓๔๐
๑,๑๕๐
๑,๓๖๗ ๒,๗๓๔
๑,๓๖๗ ๓๓,๙๖๐
x,xxx
ชำนำญกำร***
๒๗,๓๔๐
๓,๕๐๐
๑,๑๕๐
๑,๓๖๗ ๒,๗๓๔
๑,๓๖๗ ๓๗,๔๖๐
x,xxx
ชำนำญกำรพิเศษ
๓๗,๖๑๐
๓,๕๐๐ ๑,๑๕๐
๑,๘๘๑ ๓,๗๖๑
๑,๘๘๑ ๔๙,๗๙๐
x,xxx
วิชำกำร
ชำนำญกำรพิเศษ*** 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
ต้น
๔๐,๓๗๕
๕,๖๐๐
๕,๖๐๐ ๑,๑๕๐
๒,๐๑๙ ๔,๐๓๘
๒,๐๑๙ ๖๐,๘๑๐
x,xxx
อำนวยกำร
สูง
๔๘,๔๐๕ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐
๒,๔๒๐ ๔,๘๔๑
๒,๔๒๐ ๗๙,๒๔๐
x,xxx
ต้น
๕๙,๓๕๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐ ๒๕,๔๐๐
๒,๙๖๘ ๕,๙๓๕
๒,๙๖๘ ๑๑๗,๗๘๐
x,xxx
บริหำร 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

๒๐๑
เอกสารแนบ ๗

ขั้นตอนการดาเนินการกาหนดตาแหน่ง
การดาเนินการของกรม
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ บทบำท ภำรกิจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ กำรจัดโครงสร้ำง และ
กำรแบ่งงำนภำยในของส่วนรำชกำร เหตุผล และควำมจำเป็นในกำรกำหนดตำแหน่ง (ประเภท สำยงำน
ระดับ จำนวน) เพื่อปฏิบัติภำรกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
โดยคำนึงถึงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ควำมไม่ซ้ำซ้อนและประหยัดเป็นหลัก
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ กำรกำหนดตำแหน่งตำมหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขกำรกำหนดตำแหน่ง
ประเภทบริหำร ประเภทอำนวยกำร ประเภทวิชำกำร และประเภททั่วไป ตำมที่ ก.พ. กำหนด
๓. ศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินคุณภำพงำนของตำแหน่ง ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน
ที่ ก.พ. กำหนด ดังนี้
๓.๑ กรณีกำรกำหนดตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรและระดับชำนำญกำรพิเศษ
และต ำแหน่ ง ประเภททั ่ ว ไป ระดั บ ช ำนำญงำนและระดั บ อำวุ โ ส และต ำแหน่ ง นำฏศิ ล ปิ น
ตำแหน่งคีตศิลปิน ตำแหน่งดุริยำงคศิลปิน และตำแหน่งนำยช่ำงศิลปกรรม ระดั บ ชำนำญงำน ระดั บ
อำวุ โ ส และระดับทักษะพิเศษ ให้ดำเนินกำรประเมินค่ำงำนตำมเอกสำรแนบ ๕
๓.๒ กรณีกำรกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชำกำร
ระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ ให้ดำเนินกำรประเมินค่ำงำน ตำมเอกสำรแนบ ๔
๓.๓ กรณีกำรกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ระดับสูง ซึ่งเป็นกลุ่มตำแหน่งที่มีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติเช่นเดียวกันแต่ปริมำณงำน คุณภำพและควำมยุ่งยำกของ
งำนอำจแตกต่ำงกัน เช่น ตำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจำจังหวัด นำยอำเภอ ฯลฯ ให้จัดทำเกณฑ์
เพื่อจ ำแนกควำมแตกต่ำงของแต่ล ะกลุ่ ม ตำแหน่ง โดยก ำหนดปัจจั ยและตัว ชี้ วัดขององค์ประกอบ
เกี่ยวกับระดับควำมรู้ที่จำเป็นในงำน ระดับควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และระดับภำระรั บผิดชอบ
เพื่อนำตำแหน่งที่เป็นตัวแทนในแต่ละกลุ่มไปประเมินค่ำงำนต่อไป
๔. จัดส่งคำขอกำรกำหนดตำแหน่ง พร้อมรำยละเอียดและแบบประเมินค่ำงำนให้กระทรวง
เพื่อเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงต่อไป ทั้งนี้ ให้แจ้งตำแหน่งว่ำงมีเงินที่จะนำมำยุบเลิกกรณีที่กำรกำหนด
ตำแหน่ง มีผลทำให้คำ่ ใช้จ่ำยด้ำนบุคคลเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ กรณีกำรกำหนดตำแหน่งรองหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรม (ตำแหน่งประเภท
บริหำร ระดับสูง) ตำแหน่งรองหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรม ตำแหน่งรองหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ที่ไม่มีฐำนะเป็นกรม แต่หัวหน้ำส่วนรำชกำรมีฐำนะเป็นอธิบดี และตำแหน่งรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
(ตำแหน่ งประเภทบริ หำร ระดับ ต้น ) ให้ ส่ งข้อเสนอหลักเกณฑ์กำรกำหนดจำนวนตำแหน่งให้ ก.พ.
พิจำรณำ ก่อน เมื่อ ก.พ. พิจำรณำเห็นชอบแล้ว จึงจะจัดส่งคำขอกำรกำหนดตำแหน่ง พร้อมรำยละเอียด
เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจำรณำ

๒๐๒

การดาเนินการของกระทรวง
๑. ฝ่ำยเลขำนุกำร อ.ก.พ. กระทรวง ศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียดคำขอกำหนดตำแหน่ง
พร้อมข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
๒. กรณีกำรกำหนดตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรและระดับชำนำญกำรพิเศษ
และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนำญงำนและระดับอำวุโส และตำแหน่งนำฏศิลปิน ตำแหน่งคีตศิลปิน
ตำแหน่งดุริยำงคศิลปิน และตำแหน่งนำยช่ำงศิลปกรรม ระดั บ ชำนำญงำน ระดั บ อำวุ โ ส และระดับ
ทักษะพิเศษ ให้จัดทำบันทึกแสดงรำยละเอียดกำรกำหนดตำแหน่งพร้อมแบบและผลกำรประเมินค่ำงำน
เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อพิจำรณำ
๓. กรณี ก ำรก ำหนดต ำแหน่ ง ประเภทบริ ห ำร ระดั บ ต้ น และระดั บ สู ง ต ำแหน่ ง ประเภท
อำนวยกำร ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ และตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ให้ดำเนินกำรดังนี้
๓.๑ ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวง ตรวจสอบ
ข้อมูล วิเครำะห์รำยละเอียดคำขอกำหนดตำแหน่งและแบบประเมินค่ำงำน แล้วนำเสนอคณะกรรมกำร
กำรกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวง
๓.๒ คณะกรรมกำรกำรกำหนดตำแหน่ งระดับสู ง ของกระทรวงพิจ ำรณำรำยละเอีย ด
กำรกำหนดตำแหน่ง ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด และประเมินคุณภำพงำน
ของตำแหน่งจำกแบบประเมินค่ำงำน
๓.๓ ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวงนำผลไป
ประมวลผลในโปรแกรมประเมินค่ำงำน และนำผลคะแนนเสนอคณะกรรมกำรกำรกำหนดตำแหน่ง
ระดับสูงของกระทรวงพิจำรณำให้ควำมเห็น
๓.๔ รำยงำนผลกำรพิจ ำรณำกำหนดตำแหน่ง พร้อ มเหตุ ผ ล เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
เพื่อพิจำรณำต่อไป
๓.๕ ฝ่ ำ ยเลขำนุ ก ำร อ.ก.พ. กระทรวง จั ด ท ำบั น ทึ ก พร้ อ มผลกำรพิ จ ำรณำของ
คณะกรรมกำรฯ เสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวง
๔. เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติเป็นประกำรใด ให้ แจ้งส่ ว นรำชกำรที่ขอกำหนดตำแหน่ ง
เพื่ อ ทรำบและด ำเนิ น กำรต่ อ ไป กรณี ที่ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ส่ ง ส ำเนำมติ ดั ง กล่ ำ ว ให้ ส ำนั ก งำน ก.พ.
สำนักงบประมำณ และกรมบัญชีกลำง ทรำบภำยใน ๗ วันทำกำร นับแต่วันที่แจ้งมติให้ส่วนรำชกำรทรำบ
๕. จัดทำรำยงำนผลกำรกำหนดตำแหน่งเสนอ ก.พ. ปีละ ๒ ครั้ง ภำยในเดือนเมษำยนและ
ตุลำคม เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบตำแหน่งต่อไป

๒๐๓

ตัวอย่างแบบบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
วาระพิจารณาเรื่องที่
เรื่อง .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
๑. คาขอ
........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
๒. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูง (กรณีที่เสนอคณะกรรมกำรฯ)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
__________________________________

เอกสารประกอบพิจารณา (แนบท้ายบันทึก)

๒๐๔
คาอธิบายประกอบการจัดทาบันทึก
เรื่อง
ระบุประเภทเรื่องกำรกำหนดตำแหน่ง เช่น
๑. กำรเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสำยงำน ใน กรม...................................จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๒. กำรตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือน ในกรม...................................รวม ๓ ตำแหน่ง
คาขอ
ระบุรำยละเอียดกำรขอกำหนดตำแหน่ง ว่ำตำแหน่งเดิม เป็นตำแหน่งใด ระดับ ใด ตำแหน่ง
เลขที่ใด อยู่ ในส่ ว นรำชกำรใด จ ำนวนกี่ตำแหน่ง และจะกำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งใด ระดับใด
ตำแหน่งเลขที่ใด อยู่ในส่วนรำชกำรใด จำนวนกี่ตำแหน่ง เช่น
กำรขอปรับปรุงชื่อตำแหน่งในสำยงำน ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป ระดับปฏิบัติกำรหรือ
ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๓ ในฝ่ำยแผนงำน กองแผนงำน เป็นตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผน ระดับปฏิบัติกำรหรือชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่และส่วนรำชกำรเดิม จำนวน ๑ ตำแหน่ง
- กำรกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนัก ตำแหน่งผู้อำนวยกำร ระดับต้น ตำแหน่งเลขที่ ๑๙
สำนัก บริหำรกลำง เป็นตำแหน่งผู้อำนวยกำร ระดับสูง ตำแหน่งเลขที่และส่วนรำชกำรเดิม จำนวน
๑ ตำแหน่ง
เหตุผลความจาเป็น
ระบุถึงเหตุผลและควำมจำเป็นในกำรขอปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่ง เช่น
๑. กำรเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ บทบำท อ ำนำจหน้ ำ ที่ ภำรกิ จ หรื อ ลั ก ษณะงำนที่ ป ฏิ บั ติ
แผนงำน หรือโครงกำร หรืองำนตำมนโยบำยของส่วนรำชกำรในระดับงำน กลุ่มงำน ฝ่ำย ส่วน กอง
หรือของกรมทำให้มีควำมจำเป็นต้องพิจำรณำเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสำยงำน หรื อตัดโอนตำแหน่งและ
อัตรำเงินเดือนฯ เพื่อรองรับภำรกิจหรืองำนที่เปลี่ยนแปลงไป
๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพและควำมยุ่งยำกของงำน เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม
ฯลฯ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ระบุหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรกำหนดตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับคำขอกำหนดตำแหน่ง

๒๐๕
การวิเคราะห์
ระบุ ร ำยละเอี ย ดกำรวิเครำะห์ กำรขอกำหนดตำแหน่งหรื อปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่ ง
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้
ประเด็นหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตำมที่ ก.พ. กำหนด จะต้องวิเครำะห์ว่ำกำรขอกำหนด
ตำแหน่งหรือปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่งตำมเหตุผลควำมจำเป็นแต่ละกรณีที่เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
พิจำรณำนั้น เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด หรือไม่ อย่ำงไร
และผลผลิต ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่ง
กรณีกำรกำหนดตำแหน่งหรือกำรปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น จะต้องสรุปผล
กำรประเมินค่ำงำนตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด โดยให้แสดงแบบกำรประเมินค่ำงำนด้วย
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ระบุข้อเสนอและประเด็นกำรพิจำรณำ เพื่อเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจำรณำว่ำจะมีมติอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติกำรกำหนดตำแหน่ง

หมำยเหตุ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เช่น
- นโยบำยรัฐบำล กลยุทธ์ ภำรกิจ แผนงำน โครงกำร
- กฎหมำยและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรกำหนดตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
- อำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหน่วยงำน และตำแหน่งที่ขอ
ปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่ง
- สถิติผลกำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำ หรือแนวโน้มผลงำนและควำมคุ้มค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
- แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งงำนภำยในและอัตรำกำลัง
ฯลฯ

แบบ บอ. ๑
แบบรายงานการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตาแหน่ง
จากผลการประชุม อ.ก.พ. กระทรวง ............................ ครั้งที่ ........................ วันที่ ........................................
ส่วนราชการ ...............................................................
ส่วนที่ ๑ : ส่วนราชการ / ตาแหน่งทีน่ ามาปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ในการบริหาร
เลขที่
• ตำแหน่งทีก่ ำหนดไว้เดิม

ชื่อตาแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตาแหน่ง

ระดับ
ตาแหน่ง

ส่วนที่ ๒ : ส่วนราชการ / ตาแหน่งทีเ่ ป็นผลของการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
ค่าตอบแทน
เฉลีย่

ตาแหน่ง

ชื่อตาแหน่ง
ในการบริหาร
ในสายงาน
เลขที่
• ตำแหน่งทีป่ รับปรุงกำรกำหนดตำแหน่งใหม่

ประเภท
ตาแหน่ง

ระดับ
ตาแหน่ง

ค่าตอบแทน
เฉลีย่

หมายเหตุ

๒๐๗

• ตำแหน่งทีย่ บุ เลิก

ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลีย่ ของแต่ละตาแหน่งทีน่ ามาปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
บวก ค่าตอบแทนเฉลีย่ ของตาแหน่งทีเ่ หลือจากการดาเนินการครั้งทีแ่ ล้ว เมื่อวันที่ ..........
บวก ค่าตอบแทนเฉลีย่ ของตาแหน่งทีเ่ หลือจาก ส่วนราชการ ................
ส่วนราชการ ................
กรอบมูลค่ารวมของตาแหน่ง (ผลรวมส่วนที่ ๑)*

"ยุบเลิก"
"ยุบเลิก"
"ยุบเลิก"
"ยุบเลิก"
"ยุบเลิก"
"ยุบเลิก"
"ยุบเลิก"
ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของตาแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง (ผลรวมส่วนที่ ๒)*

ส่วนที่ ๓ : สรุปค่าตอบแทนเฉลี่ยของตาแหน่งในส่วนทีเ่ หลือยกไปใช้ในการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งครัง้ ต่อไป
(ผลรวมส่วนที่ ๑) - (ผลรวมส่วนที่ ๒) =
ส่วนราชการ................
คงเหลือ ค่าตอบแทนเฉลีย่ ของตาแหน่งในส่วนทีเ่ หลือยกไปใช้ในการดาเนินการครั้งต่อไป
หมายเหตุ : * - ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของตาแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง (ผลรวมส่วนที่ ๒) จะต้องไม่เกินกว่า กรอบมูลค่ารวมของตาแหน่ง (ผลรวมส่วนที่ ๑)

เอกสารแนบ ๘

หัก ค่าตอบแทนเฉลีย่ ของตาแหน่งในส่วนทีเ่ หลือ และ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติให้ ส่วนราชการ ................

๒๐๙

คาอธิบายการกรอกข้อมูลตามแบบรายงาน
การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตาแหน่ง (แบบ บอ. ๑)
ส่วนที่ ๑ : “ส่วนราชการ/ตาแหน่งที่นามาปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง ” ให้ใส่รำยละเอียดต่ำง ๆ
ของตำแหน่งที่ส่วนรำชกำรต้องกำรนำมำปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่ง โดยให้ระบุส่วนรำชกำรภำยใน
ซึง่ ตำแหน่งดังกล่ำวสังกัด เช่น “สำนักบริหำรกลำง”
(๑) “ตำแหน่งเลขที่” ให้ใส่เลขที่ตำแหน่งของตำแหน่งที่นำมำปรับปรุงฯ เช่น “๑๒๕”
(๒) “ชื่อตำแหน่ง”
- ให้ใส่ชื่อตำแหน่งในกำรบริหำรของตำแหน่งที่นำมำปรับปรุงฯ เช่น “ผู้อำนวยกำร
สำนักบริหำรกลำง” หำกตำแหน่งใด ไม่มีชื่อตำแหน่งในกำรบริหำร ให้เว้นว่ำงไว้
- ให้ใส่ชื่อตำแหน่งในสำยงำนของตำแหน่งที่นำมำปรับปรุงฯ เช่น “ผู้อำนวยกำร”
(๓) “ประเภทตำแหน่ง” ให้ใส่ประเภทตำแหน่งของตำแหน่งที่นำมำปรับปรุงฯ เช่น “ทั่วไป”
“วิชำกำร” “อำนวยกำร” “บริหำร”
(๔) “ระดับตำแหน่ง” ให้ใส่ระดับตำแหน่งของตำแหน่งที่นำมำปรับปรุงฯ เช่น “ชำนำญงำน”
“ชำนำญกำร” “ต้น” “สูง” เป็นต้น
(๕) “ค่ำตอบแทนเฉลี่ย” ให้ใส่ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่นำมำปรับปรุงฯ โดยอ้ำงอิง
ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยกรณีตำแหน่งในลักษณะกรอบระดับ
ตำแหน่ง ให้ใช้ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งในระดับสูงสุดของกรอบระดับตำแหน่งนั้น เช่น “ตำแหน่ง
ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น มีค่ำตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่ง ๖๐,๘๑๐ บำท” “ตำแหน่งประเภทวิชำกำร
ระดับปฏิบัติกำรหรือชำนำญกำร มีค่ำตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่ง ๓๓,๙๖๐ บำท”
(๖) “ผลรวมของค่ำตอบแทนเฉลี่ยของแต่ละตำแหน่งที่นำมำปรับปรุงฯ” คือ ค่ำตอบแทนเฉลี่ย
ของตำแหน่ง ทุกตำแหน่ง ที่นำมำปรับปรุงฯ รวมกัน
(๗) ให้นำ “ผลรวมของค่ำตอบแทนเฉลี่ยของแต่ละตำแหน่งที่นำมำปรับปรุงฯ” ที่ได้จำกกำร
คำนวณตำมข้อ (๖) บวกกับ “ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่เหลือจำกกำรดำเนินกำรครั้งที่แล้วของ
ส่วนรำชกำร ที่ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติให้ใช้ได้” และบวกกับ “ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่เหลือจำก
กำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำรอื่น ที่ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติ ให้ส่วนรำชกำรใช้ได้ ” จะได้เป็น “กรอบ
มูลค่ารวมของตาแหน่ง”
ส่วนที่ ๒ : “ส่วนราชการ/ตาแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง” ให้ใส่รำยละเอียด
ต่ำง ๆ ของตำแหน่ งที่เป็ นผลของกำรปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่ง โดยให้ระบุส่ว นรำชกำรภำยใน
ซึง่ ตำแหน่งดังกล่ำวสังกัด เช่น “สำนักกฎหมำย”
(๑) “ตำแหน่งเลขที่” ให้ใส่เลขที่ตำแหน่งของตำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ เช่น “๑๑๑”

๒๑๐
(๒) “ชื่อตำแหน่ง”
- ให้ ใ ส่ ชื่ อ ต ำแหน่ ง ในกำรบริ ห ำรของต ำแหน่ ง ที่ เ ป็ น ผลของกำรปรั บ ปรุ ง ฯ เช่ น
“ผู้อำนวยกำรสำนักกฎหมำย” หำกตำแหน่งใด ไม่มีชื่อตำแหน่งในกำรบริหำร ให้เว้นว่ำงไว้
- ให้ใส่ชื่อตำแหน่งในสำยงำนของตำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ เช่น “นิติกร”
(๓) “ประเภทตำแหน่ง” ให้ใส่ประเภทตำแหน่งของตำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ
เช่น “ทั่วไป” “วิชำกำร” “อำนวยกำร” หรือ “บริหำร”
(๔) “ระดับตำแหน่ง” ให้ใส่ระดับตำแหน่งของตำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ เช่น
“ชำนำญงำน” “ชำนำญกำร” “ต้น” “สูง” เป็นต้น
(๕) “ค่ำตอบแทนเฉลี่ย ” ให้ใส่ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ
โดยอ้ำงอิงตำรำงแสดงค่ำตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยกรณีตำแหน่งในลักษณะ
กรอบระดับตำแหน่ง ให้ใช้ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งในระดับสูงสุดของกรอบระดับตำแหน่งนั้น เช่น
ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มีค่ำตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งเท่ำกับ “๓๓,๙๖๐ บำท”
(๖) หำกตำแหน่งที่นำมำปรับปรุงฯ ในส่วนที่ ๑ ตำแหน่งใด ต้องยุบเลิก เพื่อให้ครอบคลุม
ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นจำกกำรปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่ง ให้แสดงตำแหน่งดังกล่ำว
ในส่วนที่ ๒ “ตำแหน่งที่ต้องยุบเลิก” และไม่ต้องใส่ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งนั้น
(๗) หำกต ำแหน่ ง ที่ เ ป็ น ผลของกำรปรั บ ปรุ ง ฯ ต ำแหน่ ง ใด เป็ น ต ำแหน่ ง ที่ ป รั บ ปรุ ง
กำรกำหนดตำแหน่งใหม่ (เปลี่ยนประเภทตำแหน่ง เปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสำยงำน ปรับระดับตำแหน่ง )
หรือเป็นตำแหน่งที่กำหนดใหม่ ให้ระบุที่ช่อง “หมำยเหตุ” ว่ำ “ปรับปรุงใหม่” หรือ “กำหนดใหม่”
แล้วแต่กรณี ท้ำยตำแหน่งดังกล่ำวด้วย
(๘) “ผลรวมของค่ า ตอบแทนเฉลี่ ย ของต าแหน่ ง ที่ เ ป็ น ผลของการปรั บ ปรุ ง ฯ” คื อ
ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่ง ทุกตำแหน่ง ที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ รวมกัน
ส่วนที่ ๓ : “สรุปค่าตอบแทนเฉลี่ยของตาแหน่งในส่วนที่เหลือยกไปใช้ในการปรับปรุงการกาหนด
ต าแหน่ งครั้ งต่ อไป” ให้ เปรี ยบเที ยบ “กรอบมู ลค่ ำรวมของต ำแหน่ ง” ในส่ วนที่ ๑ กั บ “ผลรวมของ
ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ” ในส่วนที่ ๒ ดังต่อไปนี้
(๑) นำ “ผลรวมของค่ำตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ” ในส่วนที่ ๒
ลบออกจำก “กรอบมูลค่ำรวมของตำแหน่ง” ในส่วนที่ ๑ โดย “ผลรวมส่วนที่ ๒” จะต้องไม่มำกกว่ำ
“ผลรวมส่วนที่ ๑”
(๒) “ค่า ตอบแทนเฉลี่ ยของต าแหน่ งที่ เ หลือส าหรั บ ใช้ ใ นการดาเนิ น การครั้ ง ต่อ ไป”
คำนวณจำกผลต่ำงที่ได้จำกกำรคำนวณตำมข้อ (๑) ลบด้วย “ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่เหลือจำก
กำรด ำเนิ น กำรของส่ ว นรำชกำรในครั้ ง นี้ ซึ่ ง อ.ก.พ.กระทรวงมี ม ติ ตั ด ไปให้ ส่ ว นรำชกำรอื่ น

แบบ บอ. ๒
แบบรายงานอัตรากาลังในภาพรวมของส่วนราชการ
ส่วนราชการ.......................................................................................
ส่วนที่ ๑ : ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประเภท/กรอบระดับตาแหน่ง
ประเภทตาแหน่ง

จานวนตาแหน่ง
ที่กาหนดไว้เดิม

ระดับตาแหน่ง

จานวนตาแหน่งจากผลการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
ณ วันที่ (ระบุวันที่ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ)
ตาแหน่งมีเงิน

ตาแหน่งมีคนครอง

๒๑๑

รวม
ส่วนที่ ๒ : ตาแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
เงินงบประมาณ
ใช้เงินงบประมำณ
ใช้เงินนอกงบประมำณ
รวม

จานวนพนักงานราชการ
กรอบตาแหน่ง (ตาแหน่ง)

พนักงานราชการ (คน)

จานวนลูกจ้างประจา
(คน)

จานวนลูกจ้างชั่วคราว
(คน)

๒๑๒

คาอธิบายการกรอกข้อมูลตามแบบรายงานอัตรากาลังในภาพรวมของส่วนราชการ
(แบบ บอ. ๒)
ส่วนที่ ๑ : ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกอบด้วยรายการดังนี้
“ประเภทตำแหน่ง/ระดับตำแหน่ง” ให้ระบุประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง /กรอบระดับ
ตำแหน่งของตำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรื อนสำมัญทุกตำแหน่งของส่วนรำชกำร โดยในคอลัมน์ประเภท
ต ำแหน่ ง ให้ ร ะบุ ป ระเภทของต ำแหน่ ง ข้ ำ รำชกำร เช่ น “วิ ช ำกำร” ส่ ว นระดั บ ต ำแหน่ ง ให้ ร ะบุ
ระดับตำแหน่ง/กรอบระดับตำแหน่ ง เช่น “เชี่ยวชำญ” “ปฏิบัติกำรหรือชำนำญกำร” “ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน” เป็นต้น
“จ ำนวนต ำแหน่ ง ที่ ก ำหนดไว้ เ ดิ ม ” ให้ ร ะบุ จ ำนวนต ำแหน่ ง ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ
(มีเงิน) ของส่วนรำชกำรที่กำหนดไว้เดิมทั้งหมดก่อนดำเนินกำรปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่ง
“จำนวนตำแหน่งจำกผลกำรปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่ง ณ วันที่ (อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ)”
ให้ระบุจำนวนตำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ (มีเงิน) ทั้งหมด ภำยหลังกำรปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่ง
ตำมที่ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ พร้อมจำนวนตำแหน่งที่มีผู้ครองตำแหน่งทั้งหมด
ส่วนที่ ๒ : ตาแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว ประกอบด้วยรายการดังนี้
“จำนวนพนักงำนรำชกำร” ให้ระบุกรอบตำแหน่งพนักงำนรำชกำรตำมที่คณะกรรมกำร
บริหำรพนักงำนรำชกำร (คพร.) อนุมัติ และจำนวนพนักงำนรำชกำรที่มีกำรทำสัญญำจ้ำง (รวมจำนวน
พนั กงำนรำชกำรที่มีกำรทำสั ญญำจ้ ำงตำมประกำศ คพร. ข้ อ ๑๙ และ พนั กงำนรำชกำรกลุ่ ม ๒)
โดยจำแนกตำมกำรใช้เงินงบประมำณว่ำเป็นกำรจ้ำงโดยใช้เงินงบประมำณหรือเงินนอกงบประมำณ
“จ ำนวนลู กจ้ำงประจ ำ” ให้ระบุจำนวนตำแหน่งลู กจ้ำงประจำ โดยจำแนกตำมกำรใช้
เงินงบประมำณว่ำเป็นกำรจ้ำงโดยใช้เงินงบประมำณหรือเงินนอกงบประมำณ
“จ ำนวนลู ก จ้ ำ งชั่ ว ครำว” ให้ ร ะบุ จ ำนวนลู ก จ้ ำ งชั่ ว ครำว โดยจ ำแนกตำมกำรใช้ เ งิ น
งบประมำณว่ำเป็นกำรจ้ำงโดยใช้เงินงบประมำณหรือเงินนอกงบประมำณ

