แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปีงบประมาณ 2560

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สารบัญ
หน้า
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
1. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. สายงานบรรณารักษ์
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาคผนวก
คำอธิบำยประกอบแผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพ
ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ

[1]
[1]-[27]
[28]
[28]-[55]
ก
ข

ชื่อตำแหน่งเป้ำหมำย
หน่วยงำนสังกัด
ชื่อส่วนรำชกำร
ชื่อสำยงำน

ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (อำนวยกำร ระดับสูง)
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
วิชำกำรคอมพิวเตอร์

แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์สู่ตำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (อำนวยกำร ระดับสูง)
สานัก/กอง อื่น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(อำนวยกำร ระดับสูง)
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ผู้อำนวยกำรกอง อำนวยกำร ระดับสูง
สำนัก/กองอื่น

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (L6)

ผู้อำนวยกำรกอง อำนวยกำร ระดับต้น
สำนัก/กองอื่น

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน /ตำแหน่งประเภทวิชำกำร
ระดับชำนำญกำรพิเศษ (L3)
สำนัก/กองอื่น

ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร (L2)
สำนัก/กองอื่น
(๔ ปี)

ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร (L1)
สำนัก/กอง อื่น
(ป.ตรี ๖ ปี, ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี)

รวมระยะเวลำ ๑4 ปี

(ต้องมีวุฒิกำรศึกษำด้ำนคอมพิวเตอร์)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวำงแผนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (L3)
ชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มงำนวำงแผน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (4 ปี)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย (L4)
ชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มงำนบริหำรคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย (4 ปี)
(ต้องมีวุฒิการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์)

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ชำนำญกำร (L2)
ทุกกลุ่มงำนในศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(๔ ปี)
(ต้องมีวุฒิการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์)

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติกำร (L1)
ทุกกลุ่มงำนในศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(ป.ตรี ๖ ปี, ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี)
(ต้องมีวุฒิการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำน
คอมพิวเตอร์ (L5)
ชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มงำนพัฒนำระบบงำน
คอมพิวเตอร์ (4 ปี)
(ต้องมีวุฒิการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์)

[3]
ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (อำนวยกำร ระดับสูง)
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
บริหำรงำนในฐำนะผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่มีลักษณะเกี่ยวกับ
กำรวำงแผน บริห ำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ตำมที่รับผิดชอบ
ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนแผนงำน
๑. วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติการ เพื่อกาหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของศูนย์
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ให้สอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวงแรงงาน
๒. บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของสานักปลัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงแรงงานตามที่กาหนด
๓. ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลาย และมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก
ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรตามที่กาหนด
ด้ำนบริหำรงำน
๑. กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
๒. มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๓. วินิจฉัย สั่งกำร เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ
ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๔. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดควำมร่วมมือ
หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
๕. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะทำงำนต่ำง ๆ
ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ

[4]
ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (อำนวยกำร ระดับสูง)
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๑. จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มีควำมหลำกหลำย
ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
๒. ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๓. ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับ ปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำ ที่ในบัง คับบัญชำ ให้มี
ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
๔. ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในกำรพัฒนำ
กระตุ้น เร่งเร้ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
๑. วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ต้อง
รับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของกระทรวงและสำนักงำน
ปลัดกระทรวง
๒. ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก ให้ เกิดประสิ ทธิภำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (อำนวยกำร ระดับสูง)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กระทรวงแรงงำนมีแผนงำน/โครงกำรที่เกี่ยวกับ  จ ำนวนแผนงำน/โครงกำรของส ำนั ก งำน
กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ปลั ด กระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรพั ฒ นำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
 มีก ำรน ำเทคโนโลยีส มัย ใหม่ ม ำใช้ป ระกอบใน  จำนวนกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ประกอบใน
กำรกำหนดกลยุทธ์ หรือ ระบบงำน หรือวิธีกำร
กำรกำหนดกลยุทธ์ หรือ ระบบงำน หรือวิธีกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อพัฒ นำระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศ
ปฏิ บั ติ ง ำนเ พื ่อ พัฒ นำ ร ะ บ บ เท ค โ น โ ล ยี
และกำรสื่อสำรกระทรวง
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรกระทรวง
 กำกับ ดูแ ล พัฒ นำเทคโนโลยีส ำรสนเทศและ  ร้อยละของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กำรสื่อสำร ให้มคี ุณภำพ
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนที่มีประสิทธิภำพ
เพิ่มขึ้น

[5]
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (อำนวยกำร ระดับสูง)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยแรงงำน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  กำรจัดกำรข้อมูล
(ICT)
 ควำมรู้กฎหมำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (อำนวยกำร ระดับสูง)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
4
บริกำรที่ดี
4
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
4
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
4
กำรทำงำนทีม
4
สภำวะผู้นำ
2
วิสัยทัศน์
2
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
2
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
2
กำรควบคุมตนเอง
2
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
2
กำรดำเนินกำรเชิงรุก
4
กำรคิดวิเครำะห์
4
กำรมองภำพองค์รวม
4
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
4
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (อำนวยกำร ระดับสูง)
เกณฑ์กำรพิจำรณำเข้ำสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย
1. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้
 ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง
 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้นไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น และประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
 ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ
 ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
 ตำแหน่งอย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำแล้วแต่กรณี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
3. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะทำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรมหรือ
 ปฏิบัติงำนในตำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับจังหวัดในสังกัดกระทรวงแรงงำน
 ปฏิบัติรำชกำรแทนตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนัก หรือ
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ
 มีประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ตำมที่กำหนดใน กฎ ก.พ.
ที่ออกตำมควำมในมำตรำ 63 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบั ติงำนในช่วง 2 ปีย้อนหลัง ก่อนเข้ ำรับกำรคัดเลือก มีผลกำรประเมินใน
ระดับดีเด่นอย่ำงน้อย 2 ครั้ง
5. ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง หรือเทียบเท่ำ
6. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปี ย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position)
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 6 : ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชำญ)
หน่วยงำน: ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 1 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญในงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
และควำมเชี่ยวชำญด้ำนคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำในทำงวิชำกำรที่ยำกและซับซ้อน
มำกและมีผลกระทบในวงกว้ำง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนให้คำปรึกษำของส่วนรำชกำรระดับกระทรวง กรม ซึ่งใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหำในทำงวิชำกำรที่ยำกและซับซ้อนมำกและมีผลกระทบในวงกว้ำง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ให้ คำปรึ กษำและเสนอควำมเห็ นเกี่ ยวกั บกำรพั ฒ นำระบบคอมพิว เตอร์ ระบบเครื อข่ ำย
คอมพิวเตอร์ ระบบงำนประยุกต์ ระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนำงำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้ทันสมัย
๒. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบงำนประยุกต์ ระบบสำรสนเทศเพื่อให้กำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์
สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงและนโยบำยของรัฐบำล
๓. พัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบงำน ประยุกต์
ระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง และจัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีกำร เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำที่
หรือผู้สนใจทั่วไปนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
4. เสนอแนะแนวทำงในกำรกำหนดนโยบำยด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
ระบบงำนประยุกต์ ระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนำนโยบำยด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ ระบบงำนประยุกต์ และระบบสำรสนเทศ
5. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรกำรตรวจสอบ กำรใช้งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เข้ำข่ำยไม่เหมำะสม ขัดต่อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
กำรกำหนดมำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือมำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล หรือระบบ
เพื่อกำหนดมำตรกำร รูปแบบ วิธีกำร ให้เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 6 : ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชำญ)
ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์
ของส่วนราชการระดับกรม มอบหมายงานแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผลเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนโครงกำรต่ำงๆกับบุคคล หน่วยงำน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบำทในกำรจูงใจ
โน้มน้ำว เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๒. ให้ข้อคิดเห็ น และคำแนะนำแก่หน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่ำงประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
ด้ำนกำรบริกำร
1. ให้คำปรึกษำแนะนำแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบงำนประยุกต์ และระบบงำนสำรสนเทศ เพื่อให้กำรพัฒนำงำนด้ำนคอมพิวเตอร์
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒. ฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ให้แก่ข้ำรำชกำร หน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง
และประชำชน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 6 : ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชำญ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรให้คำปรึก ษำและเสนอควำมเห็น เกี่ย วกับ  จ ำนวนเรื่ อ งของกำรให้ ค ำปรึ ก ษำและเสนอ
กำรพัฒ นำระบบคอมพิว เตอร์ ระบบเครือ ข่ำ ย
ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ระบบงำนประยุกต์ ระบบสำรสนเทศ
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบงำนประยุกต์
ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง
 กำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุน  จำนวนเรื่องของกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ
กำรดำเนิน งำนด้ำ นเทคโนโลยีส ำรสนเทศและ
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินงำนเทคโนโลยี
กำรสื่อสำร
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
 จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับระบบ  จำนวนคู่มือ หลั กเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับ
คอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ ำ ยคอมพิ ว เตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
ระบบงำนประยุกต์ ระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบงำนประยุกต์ ระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 6 : ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชำญ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
1. กำรใช้คอมพิวเตอร์
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 3. กำรคำนวณ
4. กำรจัดกำรข้อมูล
(ICT)
 ควำมรู้กฎหมำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 6 : ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชำญ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
4
บริกำรที่ดี
4
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
4
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
4
กำรทำงำนทีม
4
กำรคิดวิเครำะห์
4
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
4
ศิลปะกำรสื่อสำรจูงใจ
4
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 4 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 3
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 4 มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร (3 รำยกำรข้ำงต้น) ระดับที่ 1 และมีสมรรถนะ
ตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 4
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 5: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน: กลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์ ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
1. ศึกษำวิเครำะห์ พัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนำงำนคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย
2. ช่วยกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำน หรือเสนอแนะให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบงำนประยุกต์ และระบบงำนสำรสนเทศ เพื่อให้งำนคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศทันสมัยและมีประสิทธิภำพ
3. จัดทำข้อเสนอ สรุปรำยงำน นำเสนอต่อคณะกรรมกำรต่ำงๆ เพื่อกำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์
และวิธีกำรดำเนินงำนด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบงำนประยุกต์ และระบบงำน
สำรสนเทศ
4. จัดทำและพัฒนำระบบงำนประยุกต์ ระบบสำรสนเทศ ระบบกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระบบฐำนข้อมูล และระบบคลังข้อมูลที่มีขอบข่ำยกว้ำง เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนสำรสนเทศในหน่วยงำน
5. กำกับ บริหำรจัดกำร พัฒนำระบบงำนต่ำงๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน
โครงกำร
6. กำหนดวิธีกำร หลักเกณฑ์กำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบเครือข่ำย ระบบงำนประยุกต์และระบบสำรสนเทศกำรจัดกำร ระบบกำรทำงำนเครื่อง กำรติดตั้งระบบเครื่อง
เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน และตรงตำมควำมต้องกำรใช้ของหน่วยงำน
7. กำหนดหลักสูตรกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ สนับสนุนกำรใช้ระบบงำนที่พัฒนำแก่เจ้ำหน้ำที่
ผู้ใช้งำน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์
8. กำกับ ตรวจสอบ สืบค้น กำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เข้ำข่ำยไม่เหมำะสมขัดต่อกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
9. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรออกใบอนุญำต รวมทั้งกำหนดแนวทำงกำรกำกับดูแลให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กำรดำเนินกำร
มีมำตรฐำนและเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ชำนำญกำรพิเศษ)
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือ กองมอบหมำยงำน
แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
1. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น
ในระดับสำนักหรือกอง เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
ด้ำนกำรบริกำร
1. ให้คำปรึกษำแนะนำแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน ประชำชน เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบงำนประยุกต์ และระบบงำนสำรสนเทศ เพื่อให้กำรดำเนินงำน
ด้ำนคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ ด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ให้แก่ข้ำรำชกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และประชำชน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรศึก ษำวิเ ครำะห์ พัฒ นำระบบคอมพิว เตอร์  จำนวนเรื่องของกำรศึกษำวิเ ครำะห์ พัฒ นำ
ระบบสำรสนเทศที ่เ กี ่ย วข้อ งเพื ่อ พัฒ นำงำน
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย
เพื่อ พัฒ นำงำนคอมพิว เตอร์แ ละเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้ทันสมัย
 กำรกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำน หรือเสนอแนะ  จำนวนครั้งของกำรกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำน
ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบระบบคอมพิวเตอร์
หรือเสนอแนะให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบงำนประยุกต์
ระบบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
และระบบงำนสำรสนเทศ
ระบบงำนประยุกต์ และระบบงำนสำรสนเทศ
 กำรจัดทำและพัฒนำระบบงำนประยุกต์ ระบบ  จำนวนครั้งของกำรจัดทำและพัฒนำระบบงำน
สำรสนเทศ ระบบกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ประยุกต์ ระบบสำรสนเทศ ระบบกำรเชื่อมโยง
ระบบฐำนข้อมูล และระบบคลังข้อมูลที่มีขอบข่ำย
แลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบฐำนข้อมูล และระบบ
กว้ำง
คลังข้อมูลที่มีขอบข่ำยกว้ำง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ชำนำญกำรพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  กำรคำนวณ
(ICT)
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้กฎหมำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
สภำวะผู้นำ
๑
วิสัยทัศน์
๑
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๑
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๑
กำรควบคุมตนเอง
๑
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
๑
กำรคิดวิเครำะห์
๓
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
๓
ศิลปะกำรสื่อสำรจูงใจ
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนมีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ ๑ และ
มีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 4: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน: กลุ่มงำนบริหำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
1. ศึกษำวิเครำะห์ พัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนำงำนคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย
2. ช่วยกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำน หรือเสนอแนะให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบงำนประยุกต์ และระบบงำนสำรสนเทศ เพื่อให้งำนคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศทันสมัยและมีประสิทธิภำพ
3. จัดทำข้อเสนอ สรุปรำยงำน นำเสนอต่อคณะกรรมกำรต่ำง ๆ เพื่อกำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์
และวิธีกำรดำเนินงำนด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบงำนประยุกต์ และระบบงำน
สำรสนเทศ
4. จัดทำและพัฒนำระบบงำนประยุกต์ ระบบสำรสนเทศ ระบบกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระบบฐำนข้อมูล และระบบคลังข้อมูลที่มีขอบข่ำยกว้ำง เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนสำรสนเทศในหน่วยงำน
5. กำกับ บริหำรจัดกำร พัฒนำระบบงำนต่ำงๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน
โครงกำร
6. กำหนดวิธีกำร หลักเกณฑ์กำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบเครือข่ำย ระบบงำนประยุกต์และระบบสำรสนเทศกำรจัดกำร ระบบกำรทำงำนเครื่อง กำรติดตั้งระบบเครื่อง
เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน และตรงตำมควำมต้องกำรใช้ของหน่วยงำน
7. กำหนดหลักสูตรกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ สนับสนุนกำรใช้ระบบงำนที่พัฒนำแก่เจ้ำหน้ำที่
ผู้ใช้งำน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์
8. กำกับ ตรวจสอบ สืบค้น กำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เข้ำข่ำยไม่เหมำะสมขัดต่อกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
9. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรออกใบอนุญำต รวมทั้งกำหนดแนวทำงกำรกำกับดูแลให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กำรดำเนินกำร
มีมำตรฐำนและเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 4: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ชำนำญกำรพิเศษ)
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกองมอบหมำยงำน
แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
1. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น
ในระดับสำนักหรือกอง เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
ด้ำนกำรบริกำร
1. ให้คำปรึกษำแนะนำแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน ประชำชน เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบงำนประยุกต์ และระบบงำนสำรสนเทศ เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำน
คอมพิวเตอร์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ ด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ให้แก่ข้ำรำชกำรหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง และประชำชน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 4: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรกำกับ บริหำรจัดกำร พัฒนำระบบงำนต่ำง ๆ  จำนวนครั้งของกำรกำกับ บริหำรจัดกำร พัฒนำ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน
ระบบงำนต่ ำ ง ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ใ น
โครงกำร
กำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน โครงกำร
 กำรกำกับ ตรวจสอบ สืบค้น กำรใช้งำนเทคโนโลยี  จำนวนครั้งของกำรกำกับ ตรวจสอบ สืบค้น
สำรสนเทศที่เข้ำข่ำยไม่เหมำะสมขัดต่อกฎหมำย
กำรใช้ง ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศที่เ ข้ำ ข่ำ ย
ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตำม
ไม่เหมำะสมขัดต่อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
มำตรฐำนสำกล เพื่อควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
หรือระบบ
เพื่อควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 4: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ชำนำญกำรพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  กำรคำนวณ
(ICT)
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้กฎหมำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 4: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
สภำวะผู้นำ
๑
วิสัยทัศน์
๑
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๑
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๑
กำรควบคุมตนเอง
๑
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
๑
กำรคิดวิเครำะห์
๓
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
๓
ศิลปะกำรสื่อสำรจูงใจ
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
๑. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
๒. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
๓. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนมีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ ๑ และ
มีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
๔. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
๕. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ชำนำญกำร
หน่วยงำน:ทุกกลุ่มงำนในศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงในด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงำน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ป ฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถประสบกำรณ์
และควำมชำนำญงำนสูงในด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
1. ศึกษำวิเครำะห์ กำหนดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่ำย
ระบบงำนประยุกต์และระบบสำรสนเทศ กำรจัดกำรระบบกำรทำงำนเครื่อง กำรติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งหน่วยงำน และตรงตำมควำมต้องกำร ลักษณะกำรใช้งำน
ของหน่วยงำน
2. กำหนดแนวทำงกำรทดสอบคุณสมบัติด้ำนเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง
ตรงตำมควำมต้องกำรใช้ของหน่วยงำน
3. เขียนชุดคำสั่งตำมข้อกำหนดของระบบงำนประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ยำกและซับซ้อนที่ได้
วำงแผนไว้ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. ศึกษำวิเครำะห์ และกำหนดควำมต้องกำรของหน่วยงำน เพื่อออกแบบระบบงำน ระบบกำรประมวลผล
ข้อมูล ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และระบบฐำนข้อมูล เพื่อสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ในหน่วยงำน
5. รวบรวมข้อมูลประกอบกำรเสนอแนะนโยบำยและแผนกำรพัฒนำระบบคอมพิว เตอร์ ระบบ
สำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรพัฒนำนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย
6. ให้คำปรึกษำ แนะนำ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ
7. กำหนดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่ำย ระบบงำนประยุกต์
และระบบสำรสนเทศ กำรจัดกำรระบบกำรทำงำนเครื่อง กำรติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งหน่วยงำน และตรงตำมควำมต้องกำรใช้ของหน่วยงำน
8. ตรวจสอบ สืบค้น กำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เข้ำข่ำยไม่เหมำะสม ขัดต่อกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
9. ตรวจสอบและดำเนินกำรออกใบอนุญำต เพื่อให้กำรออกใบอนุญำตเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนัก
หรือกอง และแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ชำนำญกำร
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกใน
ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้ำนกำรบริกำร
1. จัดทำสื่อในกำรให้บริกำรเผยแพร่ข้อมูลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่หน่วยงำนต่ำงๆ และประชำชน
ผู้สนใจ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์ แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำน เพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ชำนำญกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวนครั้งของกำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะ
และอุปกรณ์ ระบบเครือข่ำย ระบบงำนประยุกต์
ของเครื่องคอมพิว เตอร์แ ละอุป กรณ์ ระบบ
และระบบสำรสนเทศ กำรจัดกำรระบบกำรทำงำน
เครือข่ำย ระบบงำนประยุกต์และระบบสำรสนเทศ
เครื่อง กำรติดตั้งระบบเครื่อง
กำรจัดกำรระบบกำรทำงำนเครื่อง กำรติดตั้ง
ระบบเครื่อง
 กำรกำหนดแนวทำงกำรทดสอบคุณสมบัติด้ำนเทคนิค  จำนวนครั้งของกำรกำหนดแนวทำงกำรทดสอบ
ของระบบ กำรปรับปรุงระบบ
คุณสมบัติด้ำนเทคนิคของระบบ กำรปรับปรุง
ระบบ
 เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนได้รับคำแนะนำที่เหมำะสม  จำนวนคำแนะนำเกี่ยวกับระบบคอมพิว เตอร์
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
และเครือข่ำยที่นำมำปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย
 กำรจั ดทำสื่ อในกำรให้ บ ริ กำรเผยแพร่ข้อมูล ด้ำน  จำนวนสื่อในกำรให้บริกำรเผยแพร่ข้อมูลด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแก่หน่วยงำน
เทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื ่อ สำรแก่
ต่ำง ๆ และประชำชนผู้สนใจ
หน่วยงำนต่ำง ๆ และประชำชนผู้สนใจ
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ชำนำญกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  กำรคำนวณ
(ICT)
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้กฎหมำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ชำนำญกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
2
บริกำรที่ดี
2
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
2
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
2
กำรทำงำนทีม
2
กำรคิดวิเครำะห์
2
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
2
ศิลปะกำรสื่อสำรจูงใจ
๒
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๒
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๒ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๒
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติกำร
หน่วยงำน:ทุกกลุ่มงำนในศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๖ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติกำร ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศดำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน
2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
3. ทดสอบคุณสมบัติด้ำนเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตำมควำมต้องกำร
และสภำพกำรใช้งำนของหน่วยงำน
4. เขียนชุดคำสั่งตำมข้อกำหนดของระบบงำนประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วำงแผนไว้ เพื่อสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบควำมถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลำดของคำสั่งเพื่อให้ระบบปฏิบัติกำร
ทำงำนได้อย่ำงถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภำพ
6. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบงำนประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงำน
ที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนำระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ และตรงตำมควำมต้องกำร
ของหน่วยงำน
7. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำระบบงำนประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงำน
ประยุกต์ที่ตรงตำมคุณลักษณะและควำมต้องกำรของหน่วยงำน
8. รวบรวมข้อมูลประกอบกำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบ
เครือข่ำย ระบบงำนประยุกต์และระบบสำรสนเทศ กำรจัดกำรระบบกำรทำงำนเครื่อง กำรติดตั้งระบบเครื่อง
เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน และตรงตำมควำมต้องกำรใช้ของหน่วยงำน
9. ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เข้ำข่ำยไม่เหมำะสม
ขัดต่อกฎหมำย ระเบีย บ ข้อบังคับ ที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลเพื่อควำมมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลหรือระบบ
10. ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบกำรออกใบอนุญำต เพื่อให้กำรออกใบอนุญำต
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิ ดชอบร่ว มดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

[25]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้ำนกำรบริกำร
1. ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถใช้งำนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2. ดำเนินกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ สนับสนุนกำรใช้ระบบงำนที่พัฒนำแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำน
เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์
3. ให้คำปรึกษำแนะนำแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหำหรือข้อสงสัยในกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้
สำมำรถแก้ไขและใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่ง  จำนวนครั้งของกำรติดตั้งเครื่องคอมพิว เตอร์
ระบบปฏิบัติกำร ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ำย
ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติกำร ชุดคำสั่ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ส ำเร็ จ รู ป ระบบเครื อ ข่ ำ ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 กำรทดสอบระบบเพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง  จำนวนครั้งของกำรทดสอบระบบ เพื่อให้ระบบ
ตรงตำมควำมต้ องกำรและสภำพกำรใช้ง ำนของ
มีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตำมควำมต้องกำร
หน่วยงำน
และสภำพกำรใช้งำนของหน่วยงำน
 กำรให้คำปรึก ษำแนะนำแก่ผู้ใช้เ มื่อมีปัญหำหรือ  จำนวนครั้งของกำรให้คำปรึกษำแนะนำแก่ผู้ใช้
ข้อสงสัยในกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์
เมื่อมีปัญหำหรือข้อสงสัยในกำรใช้งำนเครื่อง
คอมพิวเตอร์
 กำรรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ  จำนวนครั้งของกำรรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์
ระบบงำนประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงำนที่
ควำมต้องกำรของระบบงำนประยุกต์ และระบบ
ไม่ซับซ้อน
ข้อมูลของหน่วยงำนที่ไม่ซับซ้อน
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  กำรคำนวณ
(ICT)
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้กฎหมำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
1
บริกำรที่ดี
1
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
1
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
1
กำรทำงำนทีม
1
กำรคิดวิเครำะห์
1
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
1
ศิลปะกำรสื่อสำรจูงใจ
1
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๑ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๑
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๑
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

ชื่อตาแหน่งเป้าหมาย
หน่วยงานสังกัด
ชื่อส่วนราชการ
ชื่อสายงาน

ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อานวยการ ระดับสูง)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
บรรณารักษ์

แผนผังเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพของตาแหน่งบรรณารักษ์สู่ตาแหน่งเป้าหมาย ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อานวยการ ระดับสูง)
สานัก/กอง อื่น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(อานวยการ ระดับสูง)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อานวยการกอง อานวยการ ระดับสูง
สานัก/กองอื่น

ผู้เชี่ยวชาญประจาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (L6)

ผู้อานวยการกอง อานวยการ ระดับต้น
สานัก/กองอื่น

ผู้อานวยการกลุ่มงาน /ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ (L3)
สานัก/กองอื่น

ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ (L2)
สานัก/กองอื่น
(๔ ปี)

ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (L1)
สานัก/กอง อื่น
(ป.ตรี ๖ ปี, ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี)

รวมระยะเวลา ๑4 ปี

(ต้องมีวุฒิการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์)

ผู้อานวยการกลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศ (L3)
ชานาญการพิเศษ กลุ่มงานวางแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ปี)

ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย (L4)
ชานาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย (4 ปี)
(ต้องมีวุฒิการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์)

บรรณารักษ์ ชานาญการ (L2)
กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๔ ปี)
(ต้องมีวุฒกิ ารศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ (L1)
กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ป.ตรี ๖ ปี, ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี)
(ต้องมีวุฒกิ ารศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ (L5)
ชานาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ (4 ปี)
(ต้องมีวุฒิการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์)

[30]
ตาแหน่งเป้าหมาย : ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อานวยการ ระดับสูง)
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีลักษณะเกี่ยวกับ
การวางแผน บริห ารจัดการ จัดระบบงาน อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาเกี่ยวกับงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่รับผิดชอบ
ซึ่งลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านแผนงาน
๑. วางแผนงาน โครงการ หรือ แผนการปฏิบัติการ เพื่อ กาหนดเป้า หมายและผลสัม ฤทธิ์ข อง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสานักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวงแรงงาน
๒. บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของสานักปลัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงแรงงานตามที่กาหนด
๓. ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิ จกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลาย และมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก
ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามที่กาหนด
ด้านบริหารงาน
๑. กาหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
๒. มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๓. วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็นปัญหา
ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดาเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๔. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดความร่วมมือ
หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
๕. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทางาน
ต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ
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ตาแหน่งเป้าหมาย: ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อานวยการ ระดับสูง)
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความหลากหลาย
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
๒. ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๓. ให้คาปรึก ษาแนะนา ปรับ ปรุงและพัฒ นาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใ นบังคับบัญชา ให้มี
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
๔. ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการพัฒนา
กระตุ้น เร่งเร้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดาเนินงานที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น
ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๑. วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ต้อง
รับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงและสานักงาน
ปลัดกระทรวง
๒. ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณในจานวนที่สูงมาก ให้ เกิดประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
ตาแหน่งเป้าหมาย: ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อานวยการ ระดับสูง)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กระทรวงแรงงานมีแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับ  จ านวนแผนงาน/โครงการของส านั ก งาน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปลั ด กระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 มีการนานวัตกรรมมาใช้ประกอบในการกาหนดกล  จานวนนวัตกรรมที่นามาใช้ประกอบในการกาหนด
ยุทธ์ หรือ ระบบงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานเพื่อ
กลยุทธ์ หรือ ระบบงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อ พัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
กระทรวง
การสื่อสารกระทรวง
 กากับ ดูแล พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ  ร้อยละของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สื่อสาร ให้มคี ุณภาพ
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
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ตาแหน่งเป้าหมาย: ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อานวยการ ระดับสูง)
ความรู้ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งเป้าหมายนี้
ทักษะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งเป้าหมายนี้
(Knowledge)
(Skills)
ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 การใช้คอมพิวเตอร์
 ความรู้ด้านสถานการณ์แรงงาน
 การใช้ภาษาอังกฤษ
 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
 การคานวณ
 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การจัดการข้อมูล
(ICT)
 ความรู้กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ได้แก่
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตาแหน่งเป้าหมาย: ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อานวยการ ระดับสูง)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
4
บริการที่ดี
4
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
4
การทางานทีม
4
สภาวะผู้นา
2
วิสัยทัศน์
2
การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
2
ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน
2
การควบคุมตนเอง
2
การสอนงานและมอบหมายงาน
2
การดาเนินการเชิงรุก
4
การคิดวิเคราะห์
4
การมองภาพองค์รวม
4
การสร้างสัมพันธภาพ
4
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ตาแหน่งเป้าหมาย: ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อานวยการ ระดับสูง)
เกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่ตาแหน่งเป้าหมาย
1. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
 ประเภทอานวยการ ระดับสูง
 ประเภทอานวยการ ระดับต้นไม่น้อยกว่า 1 ปี
 ประเภทอานวยการ ระดับต้น และประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี
 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
 ตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าแล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
2. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการ/ประธานกรรมการ/ประธานคณะทางาน ที่เป็นภารกิจหลักของกรมหรือ
 ปฏิบัติงานในตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดในสังกัดกระทรวงแรงงาน
 ปฏิบัติราชการแทนตาแหน่งผู้อานวยการสานัก หรือ
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน หรือ
 มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสาหรับตาแหน่งประเภทอานวยการ ตามที่กาหนดใน กฎ ก.พ.
ที่ออกตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วง 2 ปีย้อนหลั ง ก่อนเข้ารับการคัดเลือก มีผลการประเมินใน
ระดับดีเด่นอย่างน้อย 2 ครั้ง
5. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง หรือเทียบเท่า
6. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง 2 ปี ย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
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การสั่งสมประสบการณ์และผลงานของตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position)
ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ 3: ผู้อานวยการกลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นักวิชาการแรงงาน ชานาญการพิเศษ)
หน่วยงาน: กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลาขั้นต่าในการครองตาแหน่ง ๔ ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องวางแผน กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านแรงงาน หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญในงานสูงมากในงานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการจัดทาแผนกลยุท ธ์
แผนยุทธศาสตร์ การจัดทางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผล ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษาวิเคราะห์ ให้ คาปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทางการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงแรงงาน
๒. จัดทาแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
และกระทรวงแรงงาน
๓. กากับ เสนอแนะนโยบาย และบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงแรงงาน
๔. บริ ห ารจั ดการฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารแก่บุค ลากรในสานัก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
๕. บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
๖. บริหารจัดการงานห้องสมุดกระทรวงแรงงาน
ด้านการวางแผน
๑. วางแผน หรือจัดทาแผนการให้บริการและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
๒. ร่วมวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ทั้งในภูมิภาคและภายในกรม โดยมีบทบาทในการชี้แนะ
จูงใจ และนาทีมงานร่วมบริการกับหน้างานอื่น ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่าง ๆ เพื่อการบริหารและพัฒนา
การให้บริการเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารสานักงานปลัดกระทรวง
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ 3: ผู้อานวยการกลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นักวิชาการแรงงาน ชานาญการพิเศษ)
ด้านการบริการ
๑. ควบคุม สั่งการ ให้คาปรึกษา ในการให้บริการและการตอบข้อหารือแก่ผู้รับบริการของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็วในขั้นบริการ และถูกต้องตามหลักกฎหมาย
๒. จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมภารกิจให้บริการ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
๓. พัฒนาระบบให้บริการ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน
๔. เสนอแนะแนวทางการจัดทาคู่มือการให้บริการ
๕. เสนอแนะรูปแบบการประชาสัมพันธ์การบริการ
ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ 3: ผู้อานวยการกลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นักวิชาการแรงงาน ชานาญการพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ก ากั บ เสนอแนะนโยบาย และบริ ห ารจั ด การ  จานวนครั้งของกากับ เสนอแนะนโยบาย และ
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ด้านเทคโนโลยี
บริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
สารส นเท ศแล ะกา รสื่ อ สาร ของ ส านั กงา น
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ปลัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและกระทรวง
แรงงาน
 การบริ ห ารจั ด การฝึ ก อบรมด้ า นเทคโนโลยี  จานวนครั้งของการบริหารจัดการฝึกอบรมด้าน
สารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากรในสานักงาน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารแก่
ปลัดกระทรวงแรงงาน
บุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ข่ า วสารของส านั ก งาน  จานวนครั้งของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร
ปลัดกระทรวงแรงงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมู ล
ของสานั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน ตาม
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญ ญัติข้อ มูล ข่า วสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

[37]
ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ 3: ผู้อานวยการกลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นักวิชาการแรงงาน ชานาญการพิเศษ)
ความรู้ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ทักษะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 การใช้คอมพิวเตอร์
 ความรู้ด้านสถานการณ์แรงงาน
 การใช้ภาษาอังกฤษ
 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
 การคานวณ
 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การจัดการข้อมูล
(ICT)
ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ได้แก่
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ 3: ผู้อานวยการกลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นักวิชาการแรงงาน ชานาญการพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริการที่ดี
๓
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๓
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
การทางานทีม
๓
สภาวะผู้นา
๑
วิสัยทัศน์
๑
การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
๑
ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน
๑
การควบคุมตนเอง
๑
การสอนงานและมอบหมายงาน
๑
การมองภาพองค์รวม
๓
การคิดวิเคราะห์
๓
การสืบเสาะหาข้อมูล
๓
เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงานเพื่อก้าวไปสู่ตาแหน่งลาดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการวางแผน
ด้านการประสานงาน และด้านการบริการ
2. มีผลงานตามตัวชี้วัดที่กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๓ และมีความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๒
 ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานมีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทางการบริหาร ระดับที่ ๑ และ
มีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
๒ รอบการประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสานักงานรัฐมนตรี
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ ๓: นักวิชาการแรงงาน ชานาญการพิเศษ
หน่วยงาน: สานัก/กอง อื่น
ระยะเวลาขั้นต่าในการครองตาแหน่ง 4 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการด้านแรงงาน ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนและยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการด้านแรงงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน
และยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คาปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ เกี่ยวกับ สถานการณ์
ด้านแรงงาน รวมทั้งปัญหาด้านแรงงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้อง และต่อเนื่องกัน
๒. กากับ ติดตามการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน การพัฒนาระบบการตรวจแรงงาน
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายด้านแรงงาน และพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ
๓. กากับ ติดตาม ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับด้านแรงงานให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด รวมทั้งการให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในการดารงชีวิตของแรงงาน
๔. จัดทาประเด็น ข้อเสนอ สรุป รายงาน ในการนาเสนอต่อ ที่ป ระชุม คณะกรรมการชุดต่า ง ๆ
เพื่อกาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานด้านแรงงาน
๕. จัดทาและพัฒนางานวิชาการด้านแรงงานในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และ
วิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจทั่วไปนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
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ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับ สานักหรือกอง หรือระดับ
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น
ในระดับสานักหรือกอง หรือระดับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
ด้านการบริการ
๑. ควบคุมสั่งการในการให้คาปรึกษา ตอบข้อหารือแก่ผู้รับบริการและการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามหลักกฎหมาย
๒. จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านแรงงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
๓. เสนอแนะแนวทางการจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง
พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อการเรียนรู้ และการทาความเข้าใจใน
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านแรงงาน
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ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 การปฏิบัติงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน  ร้อยละของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ
และยุทธศาสตร์แรงงานนอกระบบ
ราชการประจาปีเ พื่อ ขับ เคลื ่อ นยุท ธศาสตร์
ด้านแรงงานและแรงงานนอกระบบที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จและทันเวลา
 การให้บริการเชิงบูรณาการด้านแรงงานแก่หน่วยงาน  จานวนหน่วยงานหรือประชาชนที่ได้รับบริการ
อื่นหรือประชาชนในพื้นที่
ด้านแรงงาน
 การตอบสนองนโยบายสาคัญ/เร่งด่วน ของรัฐบาล/  จานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย
กระทรวงแรงงาน และข้อสั่งการของรัฐมนตรี
สาคัญ/เร่งด่วน ของรัฐบาล/กระทรวงแรงงาน
และข้อสั่งการของรัฐมนตรี ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
 การรายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน
 จานวนรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานที่ได้รับ
การเผยแพร่
 การจั ดท าและพั ฒนางานวิช าการด้ านแรงงานใน  จานวนเอกสาร คู่มือ หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก าร
รูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และ
ที่เกี่ยวกับการพัฒนางานวิชาการด้านแรงงาน
วิธีการ

[42]
ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ ๓: นักวิชาการแรงงาน ชานาญการพิเศษ
ความรู้ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ทักษะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 การใช้คอมพิวเตอร์
 ความรู้ ในการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ สถานการณ์  การใช้ภาษาอังกฤษ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและแรงงานระดับจังหวัด  การคานวณ
 ความรู้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การจัดการข้อมูล
 ความรู้ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ การแปลงแผนสู่
การปฏิบัติ และการบริหารโครงการ
 ความรู้ในการบริหารความเสี่ยง
 การจัดการความรู้
ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ได้แก่
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 25๔1 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชบัญญัติการทางานของคนด้าว พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าบ้าน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริการที่ดี
๓
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๓
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
การทางานทีม
๓
การมองภาพองค์รวม
๓
การคิดวิเคราะห์
๓
การสืบเสาะหาข้อมูล
๓
เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวไปสู่ตาแหน่งลาดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการวางแผน
ด้านการประสานงาน และด้านการบริการ
2. มีผลงานตามตัวชี้วัดที่กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๓ และมีความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
๒ รอบการประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสานักงานรัฐมนตรี
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หน่วยงาน: สานัก/กอง อื่น
ระยะเวลาขั้นต่าในการครองตาแหน่ง ๔ ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการด้านแรงงาน ปฏิบัติงานที่ ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญสูงในงานวิชาการด้านแรงงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุปรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านแรงงาน รวมทั้งปัญหาด้านแรงงาน
เพื่อประกอบการจัดทาแผน และโครงการต่างๆ นาไปสู่การปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน
๒. ควบคุมและการตรวจแรงงาน ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาด้านคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายด้านแรงงาน และพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ
๓. ควบคุม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับด้านแรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
และแรงงานมีหลักประกันความมั่นคงในการดารงชีวิต
ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของทีมตรวจสอบ และแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ ๒: นักวิชาการแรงงาน ชานาญการ
ด้านการบริการ
๑. ให้คาแนะนา ปรึกษา แก่ผู้รับบริการและการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตอบปัญหา ชี้แจง และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. ดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการบริหารและ
พัฒนางานด้านแรงงาน เพื่อประมวล วิเคราะห์ และการนาเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน/
โครงการ หลักเกณฑ์ วิธีการในการบริหารงานด้านแรงงาน
๓. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนา
เครื่ องมือ อุป กรณ์ วิธีการ หรื อประยุ กต์นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อ การเรีย นรู้ และการทาความเข้า ใจ
ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านแรงงาน
ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ ๒: นักวิชาการแรงงาน ชานาญการ
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 การตรวจสอบ ให้คาแนะนาในการจัดทาและบริหาร  จานวนโครงการที่ไดรับการอนุมัติและดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
แล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด
 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงาน
 จานวนรายงานการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์
ด้านแรงงาน
 การให้คาปรึกษา แนะนา รวมทั้งการแก้ปัญหา  จานวนครั้งของการให้คาปรึกษา แนะนา รวมทั้ง
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
การแก้ปัญหา ตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
 การควบคุมการปฏิบัติงาน
 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผ ล ก า ร ป ฏิ บ ั ต ิ ง า น ที ่ อ ยู ่ ใ น
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ดาเนิ น การแล้ ว เสร็ จ
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ความรู้ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ทักษะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 การใช้คอมพิวเตอร์
 ความรู้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์  การใช้ภาษาอังกฤษ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและแรงงานระดับจังหวัด  การคานวณ
 ความรู้ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ การแปลงแผนสู่  การจัดการข้อมูล
การปฏิบัติ และการบริหารโครงการ
 ความรู้ในการบริหารความเสี่ยง
 การจัดการความรู้
ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ได้แก่
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 25๔1 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. 25๕1
 พระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชบัญญัติการทางานของคนด้าว พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าบ้าน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ ๒: นักวิชาการแรงงาน ชานาญการ
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2
บริการที่ดี
2
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
2
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
2
การทางานทีม
2
การมองภาพองค์รวม
2
การคิดวิเคราะห์
2
การสืบเสาะหาข้อมูล
๒
เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวไปสู่ตาแหน่งลาดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการวางแผน
ด้านประสานงาน และด้านการบริการ
2. มีผลงานตามตัวชี้วัดที่กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๒ และมีความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ ๒
 มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๒ และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๒
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
๒ รอบการประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสานักงานรัฐมนตรี
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หน่วยงาน : กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลาขั้นต่าในการครองตาแหน่ง ๔ ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านบรรณารักษ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานสูงในด้านบรรณารักษ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
1. ควบคุม จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จาแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทารายการบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และบันทึกลงฐานข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ
๒. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้งด้านวิชาการและการให้บริการ
๓. ควบคุมการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ
๔. ร่วมวางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การคัดเลือกจัดหาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
๕. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติของการให้บริการ
และการใช้ห้องสมุด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการใช้บริการห้องสมุด
6. ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ ๆ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานบรรลุภารกิจ
ที่กาหนดไว้
ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสานัก
หรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ ๒: บรรณารักษ์ ชานาญการ
ด้านการบริการ
1. ควบคุมการให้บริการข่าวสาร ความรู้ บริการตอบคาถามต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
2. ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
แก่เ จ้า หน้า ที่ร ะดับ รองลงมา บุค คล หรือ หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ ให้ก ารทางานเป็น ไปอย่า งถูก ต้อ ง
และมีประสิทธิภาพ
ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ ๒: บรรณารักษ์ ชานาญการ
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 การควบคุ ม จั ด หา คั ด เลื อ ก วิ เ คราะห์ จ าแนก  จ านวนครั้ ง ของการควบคุ ม จั ด หา คั ด เลื อ ก
หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
วิ เ ค ร า ะ ห์ จ า แ น ก ห ม ว ด ห มู่ ท รั พ ย า ก ร
สื่ อ โสตทั ศ น์ และสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท ารายการ
สารสนเทศ ประเภทสื่ อสิ่ งพิม พ์ สื่ อโสตทัศ น์
บรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และบันทึกลง
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทารายการบรรณานุกรม
ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ดรรชนี สาระสั งเขป และบันทึกลงฐานข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 การศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง  จ านวนครั้ ง ของการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และ
เปลี่ ยนแปลงระเบี ยบปฏิบัติของการให้ บริการและ
เสนอแนะเกี่ ยวกับการปรับปรุง เปลี่ ยนแปลง
การใช้ห้องสมุด
ระเบี ย บปฏิ บั ติ ข องการให้ บ ริ ก ารและการใช้
ห้องสมุด
 การให้ คาแนะนา และตอบคาถามเกี่ย วกับข้ อมูล  จานวนครั้งของการให้คาแนะนา และตอบคาถาม
และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
เกี่ยวกับข้อมูล และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ในห้องสมุด
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ ๒: บรรณารักษ์ ชานาญการ
ความรู้ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ทักษะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 การใช้คอมพิวเตอร์
 ความรู้ด้านสถานการณ์แรงงาน
 การใช้ภาษาอังกฤษ
 ความรู้ เ กี่ ย วกั บ งานบรรณารั ก ษศาสตร์ และ  การคานวณ
สารนิเทศศาสตร์
 การจัดการข้อมูล
 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ได้แก่
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ ๒: บรรณารักษ์ ชานาญการ
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2
บริการที่ดี
2
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
2
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
2
การทางานทีม
2
การสืบเสาะหาข้อมูล
๒
การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
2
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
2
เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงานเพื่อก้าวไปสู่ตาแหน่งลาดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการวางแผน
ด้านการประสานงาน และด้านการบริการ
2. มีผลงานตามตัวชี้วัดที่กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๒ และมีความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ ๒
 มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๒ และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๒
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
๒ รอบการประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสานักงานรัฐมนตรี
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ ๑: บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลาขั้นต่าในการครองตาแหน่ง ๖ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
1. จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จาแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทารายงานบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และบันทึกลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ
๒. ศึกษา ค้นคว้า วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้งด้านวิชาการและการให้บริการ
๓. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ
4. ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานบรรลุภารกิจ
ที่กาหนดไว้
ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รั บผิ ดชอบ ร่ว มดาเนินการวางแผนการทางานของหน่ว ยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
ให้คาแนะนา และตอบคาถามเกี่ยวกับข้อมูล และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดเพื่อให้เกิด
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ ๑: บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 การให้ คาแนะนา และตอบคาถามเกี่ย วกับข้อมูล  จ านวนครั้ ง ของการให้ ค าแนะน า และตอบ
และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
ค าถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล และการใช้ ท รั พ ยากร
สารสนเทศในห้องสมุด
 การจั ด หา คั ด เลื อ ก วิ เ คราะห์ จ าแนกหมวดหมู่  จานวนครั้งของการจัดหา คัดเลือก วิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์
จาแนกหมวดหมูท่ รัพยากรสารสนเทศ ประเภท
และสื่ ออิเล็ กทรอนิก ส์ ทารายงานบรรณานุก รม
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดรรชนี สาระสังเขป และบันทึกลงฐานข้อมูลระบบ
ทารายงานบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป
ห้องสมุดอัตโนมัติ
และบันทึกลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 การจั ดท าสื่ อประชาสั ม พัน ธ์ การใช้ ห้ องสมุด และ  จานวนสื่อประชาสั มพันธ์การใช้ห้องสมุดและ
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ ๒: บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
ความรู้ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ทักษะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 การใช้คอมพิวเตอร์
 ความรู้ด้านสถานการณ์แรงงาน
 การใช้ภาษาอังกฤษ
 ความรู้ เ กี่ ย วกั บ งานบรรณารั ก ษศาสตร์ และ  การคานวณ
สารนิเทศศาสตร์
 การจัดการข้อมูล
 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ได้แก่
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[55]
ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ ๑: บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2
บริการที่ดี
2
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
2
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
2
การทางานทีม
2
การสืบเสาะหาข้อมูล
๒
การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
2
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
2
เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงานเพื่อก้าวไปสู่ตาแหน่งลาดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการวางแผน
ด้านการประสานงาน และด้านการบริการ
2. มีผลงานตามตัวชี้วัดที่กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๑ และมีความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ ๑
 มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๑
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
๒ รอบการประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสานักงานรัฐมนตรี

ภาคผนวก

คาอธิบายประกอบแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพของตำแหน่ง... สู่ตำแหน่งเป้ำหมำย ...
1) ผู้ที่ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นๆ ทุกระดับชั้นงาน (ในสานัก/กองอื่น) สามารถเข้าสู่ตาแหน่ง ... แต่ละระดับชั้นงานได้ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ สานักงาน ก.พ.
กาหนด และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ และต้องถือครองตาแหน่ง… ด้วยอย่างน้อย ... ปี
2) สัญลักษณ์และเครื่องหมาย
ชื่อตาแหน่ง
หน่วยงานสังกัด
ตาแหน่งเป้าหมาย

ชื่อตาแหน่ง
หน่วยงานสังกัด
ระยะเวลาในการถือครองตาแหน่ง

ตาแหน่งในเส้นทางความก้าวหน้า

ดารงตาแหน่งตามเส้นทางลูกศร

[ภาคผนวก ก]

ดารงตาแหน่งใดก่อนก็ได้ ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง

ตารางสรุประดับมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสานักงานรัฐมนตรี

การจัดการข้อมูล

สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(อย่างน้อย ๓ ด้าน)

การคานวณ

๑. สภาวะผู้นา
๒. วิสัยทัศน์
๓. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
๔. ศักยภาพเพื่อการนามาปรับเปลี่ยน
๕. การควบคุมตนเอง
๖. การสอนงานและการมอบหมายงาน

การใช้ภาษาอังกฤษ

สมรรถนะทางการบริหาร

การใช้คอมพิวเตอร์

ตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับชานาญงาน
ระดับอาวุโส
ระดับทักษะพิเศษ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับต้น
ระดับสูง
ตาแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้น
ระดับสูง

สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน

ความรู้เรื่องกฎหมาย
และกฎระเบียบ
ราชการ

ประเภทตาแหน่ง

ระดับทักษะที่จาเป็น

ความรู้ความสามารถ
ที่จาเป็นสาหรับ
การปฏิบัติงาน

ระดับความรู้
ความสามารถ

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑
๒
๓
๔

๑
๑
๒
๒

๑
๑
๒
๒

๑
๑
๒
๒

๑
๑
๒
๒

๑
๑
๒
๒

๑
๑
๒
๒

-

๑
๑
๒
๒

๑
๒
๓
๔
๕

๒
๒
๓
๓
๓

๒
๒
๒
๒
๒

๒
๒
๒
๒
๒

๒
๒
๒
๒
๒

๒
๒
๒
๒
๒

๑
๒
๓
๔
๕

-

๑
๒
๓
๔
๕*

๓
๔

๓
๓

๒
๒

๒
๒

๒
๒

๒
๒

๓
๔

๑
๒

๓
๔

๔
๔

๔
๔

๒
๒

๒
๒

๒
๒

๒
๒

๕
๕

๓
๔

-

หมายเหตุ * ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ กาหนดให้มีสมรรถนะวิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ และศักยภาพเพื่อนามาปรับเปลี่ยน ระดับที่ ๓ ด้วย
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