แผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 256๑

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สารบัญ
หน้า
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ประเภทอานวยการ ระดับสูง)
2. สายงานวิเทศสัมพันธ์
- ผู้อานวยการสานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (ประเภทอานวยการ
ระดับสูง)
3. สายงานประชาสัมพันธ์
- ผู้อานวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (ประเภทอานวยการ ระดับต้น)
4. สายงานปฏิบัติงานช่างศิลป์
- ผู้อานวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (ประเภทอานวยการ ระดับต้น)
5. สายงานปฏิบัติงานช่างภาพ
- ผู้อานวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (ประเภทอานวยการ ระดับต้น)
6. สายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
- แรงงานจังหวัด (ประเภทอานวยการ ระดับต้น/สูง)
ภาคผนวก
คำอธิบำยประกอบแผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพ
ตารางสรุปความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับข้าราชการพลเรือนใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน
ตารางสรุประดับมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
การปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสานักงาน
รัฐมนตรี

[1]
[1]-[2๘]
[2๙]
[2๙]-[56]
[57]
[57]-[75]
[76]
[76]-[89]
[90]
[90]-[104]
[105]
[105]-[125]
[ก]
[ข]
[ค]

[1]

ชื่อตําแหนงเปาหมาย
หนวยงานสังกัด
ชื่อสวนราชการ
ชื่อสายงาน

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน (ประเภทอํานวยการ ระดับสูง)
กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วิเคราะหนโยบายและแผน

[2]
แผนผังเสนทางความกาวหนาสายอาชีพของตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนสูตําแหนงเปาหมาย ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน (ประเภทอํานวยการ ระดับสูง)
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

สํานัก/กอง อื่น/สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.)
อํานวยการ ระดับสูง/แรงงานจังหวัด (อ.สูง)
สํานัก/กองอื่น/สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.)

อํานวยการ ระดับตน/แรงงานจังหวัด (อ.ตน)
กองอื่น/สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.)
(อ.ตน 1 ป หรือ อ.ตน + ชพ. 3 ป)

ผูอํานวยการกลุมงาน/ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ (L3)
สํานัก/กองอื่น/สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.)
(4 ป)

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (L2)
สํานัก/กอง/กลุม อื่น ๆ
(4 ป)

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (L1)
สํานัก/กอง/กลุม อื่น ๆ
(ป.ตรี 6 ป, ป.โท 4 ป, ป.เอก 2 ป)

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน (อํานวยการ ระดับสูง)
กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.)

รวมระยะเวลา 14 ป

ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและยุทธศาสตร
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน เชี่ยวชาญ) (L5)
กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.)

ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ)/
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
(L3)
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร (พย.)
(4 ป)

ผูอํานวยการกลุมงานแผนงานและงบประมาณ
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ) )/
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
(L4)
กลุมงานแผนงานและงบประมาณ (ผง.)
(4 ป)

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ (L2)
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร /กลุมงานแผนงานและงบประมาณ
(4 ป)

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ (L1)
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร /กลุมงานแผนงานและงบประมาณ
(ป.ตรี 6 ป, ป.โท 4 ป, ป.เอก 2 ป)

[3]
ตําแหนงเปาหมาย : ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน (อํานวยการ ระดับสูง)
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน ที่มีลักษณะเกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน
ตัดสิน ใจ แกปญ หาเกี่ยวกับงานของกองยุทธศาสตรและแผนงาน ซึ่ง ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ และ
คุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานแผนงาน
๑. วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติการ เพื่อกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
และสํานักงานปลัดกระทรวง ใหสอดคลองนโยบายและแผนกลยุทธของกระทรวง
๒. บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ กิจกรรม เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวงที่กําหนด
๓. ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่มีความหลากหลาย และมีความยุง ยากซับซอนมาก
ใหเปน ไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติง าน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวงตามที่กําหนด
ดานบริหารงาน
๑. จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง เพื่อเปนแนวทาง
การปฏิบัติราชการของเจาหนาที่
๒. มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับภารกิจของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กําหนด
๓. พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๔. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อความรวมมือ
หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
๕. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานตาง ๆ
ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตาง ๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกรทั้งในประเทศและตางประเทศ ในฐานะเปน
ผูมีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชนของราชการและประเทศชาติ

[4]
ตําแหนงเปาหมาย : ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน (อํานวยการ ระดับสูง)
ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในกองยุทธศาสตรและแผนงานใหสอดคลองกับภารกิจ
เพื่อใหปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา
๒. ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบัง คับบัญ ชา เพื่อใหการปฏิบัติง านสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของกองยุทธศาสตรและแผนงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๓. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหเกิด
ความสามารถ ประสิทธิภาพและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๑. วางแผนการใช ทรัพยากรและงบประมาณของกระทรวงและสํา นักงานปลัด กระทรวงที่ตอ ง
รับผิดชอบสูง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของกระทรวงและสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๒. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณในจํานวนมาก เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
ตําแหนงเปาหมาย : ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน (ประเภทอํานวยการ ระดับสูง)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ให ข อ เสนอแนะนโยบายและยุ ท ธศาสตร ร วมทั้ ง  รอยละของขอเสนอแนะที่ผูบริหารใหความเห็นชอบ
มาตรการต า ง ๆ ด า นแรงงานสํ า หรั บ ผู บ ริ ห าร
และใชเปนกรอบแนวทางปฏิบัติของหนวยงาน
ระดับสูงใชในการบริหารราชการ
ในสังกัด
 จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการระดับ  จํานวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงและสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงเพื่ อ เป น
ที่ ไ ด ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ และใช เ ป น กรอบ
กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติงาน
 ติดตาม เรง รั ดการปฏิ บัติร าชการและการใชจา ย  รอยละของผลการดําเนินงานที่เปนไปตามแผน
งบประมาณของกรมในสั ง กั ด และสํ า นั ก งาน  ผลการเบิกจายงบประมาณเทียบกับหลักเกณฑ
ปลัดกระทรวงใหเปนไปตามเปาหมาย พรอมทั้งให
ตามมติคณะรัฐมนตรี
ขอเสนอแนะการปรับปรุง การปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพ

[5]
ตําแหนงเปาหมาย : ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน (อํานวยการ ระดับสูง)
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรูดานสถานการณแรงงาน
 การใชภาษาอังกฤษ
 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
 การคํานวณ
 ความรูเรื่องการจัดทํานโยบาย แผนยุทธศาสตร  การจัดการขอมูล
และแผนปฏิบัติการ
ทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติม
 ความรูดานกฎหมายในงานนโยบายและแผน
 การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เกี่ยวของ
 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561
 คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 5 เมษายน 2559
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 กําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขารวมการประเมิน
ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของภาครัฐ (ITA)
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ตําแหนงเปาหมาย : ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน (อํานวยการ ระดับสูง)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
๔
บริการที่ดี
๔
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
๔
การทํางานทีม
๔
สภาวะผูนํา
๒
วิสัยทัศน
๒
การวางกลยุทธภาครัฐ
๒
ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
๒
การควบคุมตนเอง
๒
การสอนงานและมอบหมายงาน
๒
การดําเนินการเชิงรุก
๔
การคิดวิเคราะห
๔
การมองภาพองครวม
๔
การสรางสัมพันธภาพ
๔
หมายเหตุ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไดปรับปรุงการกําหนดตําแหนงผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและ
แผนงาน จากตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน เปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง
ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560
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ตําแหนงเปาหมาย : ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน (อํานวยการ ระดับสูง)
เกณฑการพิจารณาเขาสูตําแหนงเปาหมาย
1. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
 ประเภทอํานวยการ ระดับตน ไมนอยกวา ๑ ป
 ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไมนอยกวา ๔ ป
 ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รวมกันไมนอยกวา ๗ ป
 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา ๔ ป
 ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไมนอยกวา ๗ ป
 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาแลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
2. มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
3. มีประสบการณในการปฏิบัติงาน ดังนี้
 ปฏิบัติหนาที่หัวหนาโครงการ/ประธานกรรมการ/ประธานคณะทํางาน ที่เปนภารกิจหลักของกรมหรือ
 ปฏิบัติราชการแทนตําแหนงผูอํานวยการสํานัก/กอง/ศูนย หรือ
 ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝาย/กลุมงาน หรือ
 มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตํ าแหน งประเภทอํานวยการ ตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.
ที่ออกตามความในมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติง านในชวง 2 ปยอนหลัง กอนเขารับการคัดเลือก มีผลการประเมิน
ในระดับดีเดนอยางนอย 2 ครั้ง
5. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง หรือเทียบเทา
6. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง 2 ป ยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
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การสั่งสมประสบการณและผลงานของตําแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position)
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 5 : ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและยุทธศาสตร
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ)
หนวยงาน : กองยุทธศาสตรและแผนงาน
ระยะเวลาขั้นต่ําในการครองตําแหนง 1 ป
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติง านในฐานะนักวิเคราะหนโยบายและแผนที่มีความเชี่ยวชาญดานวิเคราะหนโยบายและ
ยุทธศาสตร โดยดําเนินการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนายุทธศาสตร ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ดานแรงงานและดานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับแรงงาน การวิเคราะหแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมของ
หนวยงานทั้งในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง และหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุง
แกไ ขใหมีความเหมาะสม สามารถตอบสนองนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธดานแรงงานในทุกระดับ ตั้ง แต
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน
แผนแมบทดานแรงงาน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงาน และกรม และใหขอเสนอเพื่อปรับปรุง
แผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม เชน แนวทางการดําเนินงาน วงเงินงบประมาณ ซึ่งจะทําใหหนวยงานสามารถ
นําแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพดวยงบประมาณที่เหมาะสม ดังนั้น
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ซึ่งในการปฏิบัติงานจะตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในทางวิ ชาการที่ยาก
ซับซอนมาก และมีผลกระทบตอแรงงานในวงกวาง เพื่อใหการดําเนินการดานวิเคราะหนโยบายและยุทธศาสตร
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีความถูกตอง ชัดเจน และสอดคลองตามนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ
ที่กระทรวงกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการ
๑. กํากับดูแล ตรวจสอบ เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของกระทรวงและสํานักงาน
ปลัดกระทรวง และกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อใหการจัดทํานโยบายและการวางแผนเกินผลสัมฤทธิ์สูงสุด
๒. การศึกษา วิเคราะห สัง เคราะห ประมวลปญ หาและขอจํากัดตาง ๆ ของระเบียบ ขอบัง คับ
กฎเกณฑ แนวทางการปฏิบัติงาน และนโยบายที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแปลงนโยบาย
มาสูการปฏิบัติ
๓. ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนแมบท และแผนยุทธศาสตรของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง
เพื่อเปนกรอบการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของผูรับบริการและนโยบายรัฐบาล
๔. วิเคราะห สังเคราะห นโยบายรัฐบาลดานแรงงานเชิงลึกในทุกดานโดยการศึกษาวิเคราะหจาก
แนวนโยบายพื้นฐานแหง รัฐตามรั ฐธรรมนู ญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คําแถลงนโยบายของ
รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อนํามาวางกรอบนโยบายการดําเนินการของหนวยงานในสังกั ด
กระทรวงแรงงาน
๕. จัดทําแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการของสํานักงานปลัดกระทรวง เพื่อวางแผนกําหนด
นโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการใหบรรลุภารกิจที่กําหนดไวและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
๖. ศึกษา วิเคราะหผลการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานงบประมาณวาสามารถบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดหรือไม พรอมใหขอเสนอแนะ เพื่อใหผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของพิจารณาปรับปรุง ทบทวน
การดําเนินงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๗. พัฒนาการจั ดทํ ารายงานผลการดํ าเนิ นงานด านวิ เคราะห นโยบายและยุ ทธศาสตร ทั้ ง ระดั บ
กระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อใหสามารถนําเสนอขอมูลที่ถูกตองและครบถวนแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจและประกอบการดําเนินงานตาง ๆ
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 5 : ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและยุทธศาสตร
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ)
ดานการปฏิบัติการ (ตอ )
๘. ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ และคําของบประมาณ
รายจายประจําป ที่หนวยงานของกระทรวงแรงงานทุกหนวยงานจัดทําขึ้น เพื่อใหแผนงาน/โครงการ และคําขอ
งบประมาณรายจายประจําปมีความเหมาะสม สามารถตอบสนองนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธดานแรงงาน
มีแนวทางการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพโดยใชงบประมาณในการดําเนินงานอยางประหยัด
๙. ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ดานแรงงาน
ในระดับจังหวัด ใหแกผูบริหารระดับสูงในสวนกลาง เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายแนวทางการดําเนินงาน
และการสนับสนุนดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๐. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนางานวิชาการดานนโยบายและแผนในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ
คูมือ หลักเกณฑ และวิธีการ เพื่อใชเปน แนวทางปฏิบัติใหแกเจาหนาที่หรือผูสนใจทั่วไปนําไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชน
๑๑. กํากับ ดูแล ควบคุมงาน การบริหารแผนงาน รวมถึงแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่วางไว
๑๒. วิเคราะห กลั่นกรอง และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็นนโยบาย
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
๑๓. ศึกษา คนควา และใหขอเสนอแนะในการพัฒนาขอมูลในระดับมหภาค เพื่อนําไปประกอบการ
จัดทําแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตรระดับชาติ
๑๔. การประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคีรวม เพื่อกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ และวิธีการในการ
จัดทํายุทธศาสตร แผนงาน โครงการดานแรงงาน
ดานการวางแผน
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับ
ยุทธศาสตรของกระทรวงและสํา นัก งานปลัด กระทรวง เพื่อ ใหบ รรลุต ามเปา หมายผลสัม ฤทธิ์ที่กํา หนด
โดยกําหนดทิศทางการดําเนินงาน แนวคิดทฤษฎี ขอมูลที่ตองใชประกอบในการวางแผนเพื่อกําหนดนโยบาย
แผนงาน และงบประมาณของกระทรวงและสํานักงานปลัด กระทรวง เพื่อ ใหต อบสนองนโยบายรัฐ บาล
สอดคลองกับสถานการณดานแรงงาน และความตองการของประชาชน
ดานการประสานงาน
๑. ประสานสั ม พั น ธ กั บ สมาชิ ก ในกองยุ ท ธศาสตร แ ละแผนงาน หน ว ยงานในสั ง กั ด สํา นั ก งาน
ปลัดกระทรวง และหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ เพื่อใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง และหนวยงานในสังกัด
กระทรวง รวมทั้งประชุมกับหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวง เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือ
ในการดําเนินงานรวมกัน
๓. ประสานการติดตามและประเมินผลรวมกับสวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหนวยงาน
กลาง ที่กําหนดใหสวนราชการนําเครื่องมือที่พัฒนาแลว มาใชใหเกิดประโยชนแกกระทรวงสูงสุด และสรุป
ประมวลเปน รายงานเสนอผูบ ริห ารของกระทรวงนํา ไปใชป ระโยชนใ นการบริห ารไดโ ดยสะดวก พรอ ม
ขอเสนอแนะจากการติด ตามและประเมิน ผล เพื่อ ปรับ ปรุง /ทบทวนการดํา เนิน งานใหบ รรลุผ ลสัม ฤทธิ์
ตามที่กําหนด
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๕ : ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและยุทธศาสตร
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ)
ดานการประสานงาน (ตอ)
4. ประสานการสงเสริมและสนับสนุนแผนงาน โครงการพิเศษ เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค และ ศอ.บต. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน
รองรับแผนงาน โครงการพิเศษดังกลาว
5. ประสานจัดทําขอมูลดานแรงงานเพื่อการตอบและชี้แจงขอซักถามดานแรงงาน
6. ประสานการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด รวมถึงการจัดสรรงบประมาณของหนวยงาน
ภูมิภาคในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อใหการดําเนินการเปนไปในกรอบทิศทางที่กระทรวงกําหนด
7. ประสานงานดานนโยบายและยุทธศาสตรกับสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
ดานการบริการ
๑. อํานวยการดานการประชาสัมพันธ ใหคําแนะนํา และชี้แจงแนวทางปฏิบัติดานการวิเคราะห
นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานและงบประมาณ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ทั้ง ภายในและภายนอกสํานักงาน
ปลัดกระทรวง เพื่อใหเจาหนาที่ระดับรองลงมาสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายและเปาหมายที่วางไว
๒. ถายทอดความรู และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของ เพื่อให
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. จัดทําคําชี้แจงขอรองเรียนในเชิงนโยบาย การจัดทําคําชี้แจงตอขอเสนอแนะในเชิงนโยบายและ
จัดทําเอกสารทางวิชาการ
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๕ : ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและยุทธศาสตร
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 การศึ กษา วิ เคราะห จั ด ทํ าแผนแม บท และแผน  มีแผนแมบท และแผนยุทธศาสตรของกระทรวง
และสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ข อง ก ร ะ ท ร ว ง แล ะ สํ า นั ก ง า น
ปลั ด กระทรวงเพื่ อ เป น กรอบการปฏิ บั ติ ง านที่
สอดคล อ งกั บ ป ญ หาและความต อ งการของ
ผูรับบริการและนโยบายรัฐบาล
 การศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนางานวิชาการดาน  จํานวนเอกสารทางวิชาการ คูมือ หลัก เกณฑ
นโยบายและแผนในรู ปแบบเอกสารทางวิ ชาการ
และวิธีก าร เพื่อ ใชเ ปน แนวทางปฏิบัติใ หแ ก
คูมือ หลักเกณฑ และวิธีการ เพื่อใชเปนแนวทาง
เจาหนาที่ห รือ ผูส นใจทั่ว ไปนํา ไปประยุก ตใ ช
ปฏิบ ัต ิใ หแ กเ จา หนา ที ่ห รือ ผู ส นใจทั ่ว ไปนํ า ไป
ใหเกิดประโยชน
ประยุกตใชใหเกิดประโยชน
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๕ : ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและยุทธศาสตร
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ)
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรูดานสถานการณแรงงาน
 การใชภาษาอังกฤษ
 ความรู เรื่ องการจั ดทํ านโยบาย แผนยุ ทธศาสตร  การคํานวณ
และแผนปฏิบัติราชการ
 การจัดการขอมูล
 ความรูดานกฎหมายในงานนโยบายและแผน
ทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติม
 การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เกี่ยวของ
 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561
 คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 5 เมษายน 2559
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 กําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขารวมการประเมิน
ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของภาครัฐ (ITA)
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๕ : ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและยุทธศาสตร
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
4
บริการที่ดี
4
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
4
การทํางานทีม
4
การคิดวิเคราะห
4
การมองภาพองครวม
4
ความเขาใจองคกรและระบบราชการ
4
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพื่อกาวไปสูตําแหนงลําดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก ๔ ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการ ดานการวางแผน
ดานการประสานงาน และดานการบริการ
2. มีผลงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน ระดับที่ 4 และมีความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ 3
 มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 4 และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระดับที่ 4
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผานมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดตอกันไมนอยกวา
2 รอบการประเมิน
5. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง 2 ปยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสํานักงานรัฐมนตรี
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 4 : ผูอํานวยการกลุมงานแผนงานและงบประมาณ
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ)/
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
หนวยงาน : กลุมงานแผนงานและงบประมาณ
ระยะเวลาขั้นต่ําในการครองตําแหนง 4 ป
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติง าน
โดยใชค วามรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํา นาญงานสูง มากดา นวิเ คราะหน โยบายและแผน
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจและแกปญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ปฏิบัติง านในฐานะผูปฏิบัติง านที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ความชํา นาญงานสูงมากในดานวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการ
๑. ศึกษา วิเคราะห วิจัย ใหคําปรึกษา เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณดานแรงงาน ทั้งใน
และตางประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกําหนดนโยบายและเปาหมายหรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ของกระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๒. ศึก ษา วิเ คราะหภารกิจ หลัก และแผนกลยุท ธข องกระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน รวมจัดทําแผนงาน แผนงบประมาณ หรือ โครงการของกระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน หรือ กํ า หนดทิศ ทางการพัฒ นาเศรษฐกิจ สัง คม เพื ่อ วางแผนกํ า หนดนโยบาย แผนงาน แผน
งบประมาณ หรือโครงการ ใหบรรลุภารกิจที่กําหนดไวและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
๓. วิเคราะหนโยบาย แผนงาน และโครงการของกระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
๔. วิเ คราะห ประเด็ น ป ญ หาเกี่ ย วกั บ นโยบายและแผน ประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานตามนโยบาย
แผนงาน หรือโครงการ เพื่อปรับปรุงแผนงานใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเปนแนวทางพัฒนาปรับปรุงการกําหนด
นโยบายและแผนงานในครั้งตอไป
๕. วิเคราะห ประมวล และจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
และกระทรวงแรงงาน
๖. วิเคราะหและประยุกตใชแผนงบประมาณระยะปานกลางที่สอดคลองกับนโยบายหรือยุทธศาสตร
ผลสําเร็จ ผลผลิต ตนทุน และคาใชจาย
๗. วิเคราะหและกําหนดเปาหมายการใหบริการของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และกระทรวง
แรงงาน
๘. วิเคราะหแผนงานหรือโครงการ และประสานการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาค รวมถึงการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานภูมิภาคในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๙. อํานวยการ สงเสริม และสนับสนุน แผนงาน โครงการตามนโยบายรัฐบาล การวิเคราะหและจัดทํา
แผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน
ดานการวางแผน
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง ระดับกรม และ
ระดับกระทรวง มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 4 : ผูอํานวยการกลุมงานแผนงานและงบประมาณ
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ)/
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
ดานการประสานงาน

๑. ประสานการทํ างานรวมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรื อหนวยงานอื่ น

ในระดับกองหรือสํานักเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ เพื่อ เปน ประโยชนแ ละ
เกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
ดานการบริการ

๑. ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผนในระดับที่ยากมาก
หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกห นว ยงานราชการ เอกชน หรือ ประชาชนทั่ว ไป
เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
๒. ฝกอบรม และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓. ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงในการจัดทํางบประมาณภาพรวมกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง
รวมถึงแผนปฏิบัติการดานแรงงานประจําปของหนวยงานภูมิภาคในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 4 : ผูอํานวยการกลุมงานแผนงานและงบประมาณ
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ)/
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ศึ กษา วิ เคราะห ภารกิ จหลั กและแผนกลยุ ทธ ของ  ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการจั ดทํ าแผนงาน แผน
กระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
งบประมาณ หรื อโครงการของกระทรวงแรงงาน
รวมจั ดทํ าแผนงาน แผนงบประมาณ หรื อโครงการ
และสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ของกระทรวงแรงงานและสํ านั กงานปลั ดกระทรวง
แรงงาน
 วิเคราะหนโยบายของกระทรวงแรงงานและสํานักงาน  ระยะเวลาในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือนโยบาย แผนงาน และ
ของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง
โครงการ เพื่ อจั ดทําแผนปฏิบัติ การประจํ าป ของ
แรงงาน
กระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงในการจัดทํางบประมาณ  รอ ยละของความพึง พอใจของหนว ยงานที่
ภาพรวมกระทรวงและสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
ไดรับการบริการ
รวมถึ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารด า นแรงงานประจํ า ป ข อง
หนวยงานภูมิภาคในสังกัดกระทรวงแรงงาน
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 4 : ผูอํานวยการกลุมงานแผนงานและงบประมาณ
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ)/
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรูดานสถานการณแรงงาน
 การใชภาษาอังกฤษ
 ความรู เรื่ องการจั ดทํ านโยบาย แผนยุ ทธศาสตร  การคํานวณ
และแผนปฏิบัติราชการ
 การจัดการขอมูล
 ความรูดานกฎหมายในงานนโยบายและแผน
ทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติม
 ความรูเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
 การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เกี่ยวของ
 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561
 คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 5 เมษายน 2559
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 กําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขารวมการประเมิน
ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของภาครัฐ (ITA)
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 4 : ผูอํานวยการกลุมงานแผนงานและงบประมาณ
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ)/
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
๓
บริการที่ดี
๓
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๓
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
๓
การทํางานทีม
๓
การคิดวิเคราะห
๓
การมองภาพองครวม
๓
ความเขาใจองคกรและระบบราชการ
3
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพื่อกาวไปสูตําแหนงลําดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก ๔ ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการ ดานการวางแผน
ดานการประสานงาน และดานการบริการ
2. ผลงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๓ และมีความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๒
 ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานมีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับที่ ๓
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผานมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดตอกันไมนอยกวา
๒ รอบการประเมิน
5. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง ๒ ปยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสํานักงานรัฐมนตรี

[17]
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 3 : ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ)/
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
หนวยงาน : กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
ระยะเวลาขั้นต่ําในการครองตําแหนง 4 ป
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติง าน
โดยใชค วามรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํา นาญงานสูง มากดา นวิเ คราะหน โยบายและแผน
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจและแกปญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความ
ชํานาญงานสูงมากในดานวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญ หาที่ยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการ
ปฏิบัติ

1. ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และกําหนดยุทธศาสตรเพื่อแปลงนโยบายไปสูการ

2. จัดทําแผนแมบท แผนยุทธศาสตร และพัฒนาแผนยุทธศาสตรของกระทรวง
3. ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย และรายงานผลการดําเนินงานเชิงนโยบาย
4. จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคีรวมในการจัดทํายุทธศาสตรเพื่อแกไขปญหาแรงงาน
5. ปฏิบัติงานศูนยปองกันและปราบปรามการแกไขปญหาการคามนุษย
6. จัดทําคําชี้แจงขอรองเรียนเชิงนโยบาย ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และจัดทําเอกสารทางวิชาการ
7. ศึกษา วิเคราะห วิจัย ใหคําปรึกษา เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณดานแรงงาน ทั้งใน
และตางประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกําหนดนโยบายและเปาหมายหรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ของกระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
8. ศึก ษา วิเ คราะหภารกิจ หลักและแผนกลยุทธของกระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน รวมจัดทําแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการของกระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน หรือ กํ า หนดทิศ ทางการพัฒ นาเศรษฐกิจ สัง คม เพื ่อ วางแผนกํ า หนดนโยบาย แผนงาน แผน
งบประมาณ หรือโครงการ ใหบรรลุภารกิจที่กําหนดไวและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
9. วิเคราะหนโยบาย แผนงาน และโครงการของกระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
10. ศึกษาวิเคราะห วิจัย คนควาทางวิชาการ และพัฒนาระบบขอมูล เพื่อกําหนดนโยบาย แผนงาน
โครงการของกระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
11. วิเคราะหประเด็นปญหาเกี่ยวกับนโยบายและแผน ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน
หรือโครงการ เพื่อปรับปรุงแผนงานใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเปนแนวทางพัฒนาปรับปรุงการกําหนดนโยบาย
และแผนงานในครั้งตอไป
ดานการวางแผน
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง ระดับกรม และ
ระดับกระทรวง มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

[18]
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 3 : ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ)/
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
ดานการประสานงาน
1. ประสานการทํางานรวมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงานอื่น
ในระดับกองหรือสํานักเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2. ชี้แจง ใหขอคิดเห็น ในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ เพื่อเปนประโยชนและ
เกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
ดานการบริการ
1. ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผนในระดับที่ยากมาก
หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให
ผูที่สนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. ฝกอบรม และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. กําหนดแนวทางในการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยใน การประชาสัมพันธ ขอมูล
สําหรับผูที่สนใจ
4. เผยแพรและสงเสริมใหสาธารณะเขาใจและทัศนคติที่ดีตอการทํางานและรวมมือกับสวนราชการ
เพื่อใหการจัดทําแผนงาน โครงการ และยุทธศาสตรชาติ เปนไปตามวัตถุประสงคที่ กําหนดไว
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 3 : ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ)/
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ศึกษา วิเคราะห วิจัย ใหคําปรึกษา เกี่ยวกับนโยบาย  ระดับความสํา เร็จของการกําหนดนโยบายและ
ของรัฐบาลและสถานการณดานแรงงาน ทั้งในและ
เป าหมายหรื อนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ต า งประเทศ เพื่ อ วางแผนประกอบการกํ า หนด
ของกระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวง
นโยบายและเปาหมายหรื อนโยบาย แผนงาน และ
แรงงาน
โครงการของกระทรวงแรงงานและสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
 ศึ ก ษาวิ เ คราะห วิ จั ย ค น คว า ทางวิ ช าการ และ  ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
พัฒ นาระบบขอมูล เพื่อกําหนดนโยบาย แผนงาน
ดานแรงงาน
โครงการของกระทรวงแรงงานและสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
 วิเคราะหประเด็นปญหาเกี่ยวกับนโยบายและแผน  ร อ ยละการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตาม
ประเมิน ผลการดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
หรือโครงการ เพื่อปรับปรุงแผนงานใหมีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น และเปนแนวทางพัฒนาปรับปรุงการกําหนด
นโยบายและแผนงานในครั้งตอไป

[19]
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 3 : ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ)/
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรูดานสถานการณแรงงาน
 การใชภาษาอังกฤษ
 ความรู เรื่ องการจั ดทํ านโยบาย แผนยุ ทธศาสตร  การคํานวณ
และแผนปฏิบัติราชการ
 การจัดการขอมูล
 ความรูดานกฎหมายในงานนโยบายและแผน
ทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติม
 การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เกี่ยวของ
 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561
 คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 5 เมษายน 2559
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 กําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขารวมการประเมิน
ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของภาครัฐ (ITA)
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 3 : ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ)/
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
๓
บริการที่ดี
๓
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๓
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
๓
การทํางานทีม
๓
การคิดวิเคราะห
๓
การมองภาพองครวม
๓
ความเขาใจองคกรและระบบราชการ
3
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพื่อกาวไปสูตําแหนงลําดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก ๔ ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการ ดานการวางแผน
ดานการประสานงาน และดานการบริการ
2. ผลงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๓ และมีความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๒
 ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานมีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับที่ ๓
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผานมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดตอกันไมนอยกวา
๒ รอบการประเมิน
5. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง ๒ ปยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสํานักงานรัฐมนตรี

[21]
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 2 : นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
หนวยงาน : กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร / กลุมงานแผนงาน ระยะเวลาขั้นต่ําในการครองตําแหนง 4 ป
และงบประมาณ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน
โดยใช ค วามรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํ า นาญงานสู ง ในด า นวิเ คราะห น โยบายและแผน
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ความชํานาญงานสูง ในดานวิเคราะหน โยบายและแผน ปฏิบัติง านที่ตองตัดสินใจหรือแกปญ หาที่ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกําหนดนโยบาย เปาหมายหรือนโยบาย แผนงาน และโครงการของ
กระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2. ศึกษาวิเคราะหภารกิจหลักและแผนกลยุทธของกระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
หรือทิ ศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรื อ
โครงการใหบรรลุภารกิจที่กําหนดไวและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
3. ประมวลและวิเคราะหนโยบายของกระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หรือนโยบาย
แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคง เพื่อชวยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน
โครงการ หรือ กิจกรรมไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
4. ศึกษาวิเคราะห วิจัย คนควาทางวิชาการ และพัฒนาระบบขอมูล เพื่อชวยกําหนดนโยบาย แผนงาน
โครงการของกระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
5. วิเคราะห กลั่นกรอง และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็นนโยบาย และ
มาตรการตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
6. ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการขององคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชนในทุกระดับพื้นที่ และทุกระดับชุมชน รวมทั้งแผนงานโครงการที่เกี่ยวของกับ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายและนโยบายที่กําหนด
ด านการวางแผน
วางแผนหรื อ ร ว มดํา เนิ น การวางแผนงาน โครงการของหน ว ยงานระดั บ สํา นั ก หรื อ กอง ระดั บ
กรม และระดั บ กระทรวง มอบหมายงาน แก ป ญ หาในการปฏิ บั ติ ง านและติ ด ตามประเมิ น ผล เพื่ อ ให
เป น ไปตามเป า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ที่ กํา หนด
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 2 : นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
ดานการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิก
ในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. ใหขอคิดเห็น หรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไ ดรับมอบหมาย
ดานการบริการ
๑. ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน ในระดับที่
ซับซอน หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแก หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
๒. รวมกําหนดแนวทางการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูล เพื่อชวยในการ
ประชาสัมพันธขอมูลสําหรับผูที่สนใจ
๓. ประมวลผลขอมูลเกี่ยวกับงานของสวนราชการ เพื่อใชเผยแพรตอสาธารณชน
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 2 : นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ประมวลและวิเคราะหนโยบายของกระทรวงแรงงาน  จํ านวนแผนการปฏิ บั ติ งาน แผนงาน โครงการ
และสํ านั กงานปลั ดกระทรวงแรงงาน หรือนโยบาย
หรือกิจกรรมที่จัดทําขึ้น
แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
หรือความมั่นคง เพื่ อชวยจัดทํ าแผนการปฏิบั ติงาน
แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม
 วิเคราะหภารกิจหลักและแผนกลยุทธของกระทรวง  รอยละความสํา เร็จในการจัดทํ าแผนงาน แผน
แรงงานและสํ านั กงานปลัดกระทรวงแรงงาน ร วม
งบประมาณ หรือโครงการของกระทรวงแรงงาน
จัดทําแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการของ
และสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 วิเคราะหประเด็ นปญหาเกี่ ยวกั บนโยบายและแผน  ร อ ยละการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย แผนงานหรือ
นโยบาย แผนงาน และโครงการ
โครงการ เพื่อปรับปรุงแผนงานใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
และเป น แนวทางการพั ฒนาปรั บปรุ ง การกํ าหนด
นโยบายและแผนงานในครั้งตอไป
 วิเคราะหนโยบายของกระทรวงแรงงานและสํานักงาน  ระยะเวลาในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือนโยบาย แผนงาน และ
ของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง
โครงการ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติก ารประจําปของ
แรงงาน
กระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 ให คําปรึ กษา แนะนํ า ตอบปญ หา และชี้แจงเรื่ อง  จํานวนครั้ ง ในการให คําปรึ กษา แนะนํ า ตอบ
ตางๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแกปญหา
ป ญ หา และชี้ แ จงเรื่ อ งต า งๆ เกี่ ย วกั บ งาน
ในการปฏิบัติงาน
นโยบายและแผน เพื่ อ แก ป ญ หาในการ
ปฏิบัติงาน
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 2 : นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรูดานสถานการณแรงงาน
 การใชภาษาอังกฤษ
 ความรูเรื่องการจัดทํานโยบาย แผนยุทธศาสตร  การคํานวณ
และแผนปฏิบัติราชการ
 การจัดการขอมูล
 ความรูดานกฎหมายในงานนโยบายและแผน
ทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติม
 การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เกี่ยวของ
 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561
 คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 5 เมษายน 2559
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 กําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขารวมการประเมิน
ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของภาครัฐ (ITA)
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 2 : นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
2
บริการที่ดี
2
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
2
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
2
การทํางานทีม
2
การคิดวิเคราะห
2
การมองภาพองครวม
2
ความเขาใจองคกรและระบบราชการ
2
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพื่อกาวไปสูตําแหนงลําดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก ๔ ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการ ดานการวางแผน
ดานการประสานงาน และดานการบริการ
2. มีผลงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน ระดับที่ 2 และมีความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ 2
 มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 2 และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระดับที่ 2
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผานมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดตอกันไมนอยกวา
2 รอบการประเมิน
5. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง 2 ปยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสํานักงานรัฐมนตรี
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 1 : นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ
หนวยงาน : กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร / กลุมงานแผนงาน ระยะเวลาขั้นต่ําในการครองตําแหนง 6 ป
และงบประมาณ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต น ที่ ต อ งใช ค วามรู ความสามารถทางวิ ช าการใน
การทํา งาน ปฏิ บั ติ ง านด า นวิ เ คราะห น โยบายและแผน ภายใต ก ารกํา กั บ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการ
๑. รวบรวม วิเคราะห และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณเศรษฐกิจการเมือง และ
สัง คม ทั้ง ในและตางประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเปาหมายของกระทรวง
แรงงานและสํานั กงานปลั ดกระทรวงแรงงาน หรือ นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สัง คม
การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
๒. รวบรวมขอ มูล และศึก ษาวิเ คราะหเ บื้อ งตน เกี ่ย วกับ ภารกิจ หลัก และแผนกลยุท ธข อง
กระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หรือ ทิศ ทางการพัฒ นาเศรษฐกิจ สัง คม การเมือ ง เพื่อ
วางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติง านหรือโครงการใหสามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
๓. วิเคราะหนโยบายของกระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หรือนโยบาย แผนงาน
และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอขอคิดเห็น เพื่อชวยจัดทํา
แผน การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
๔. สํารวจ รวบรวม และประมวลผลขอมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปญหาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการจัดทําแผนงาน หรือกําหนดยุทธศาสตร
๕. ศึก ษาวิ เคราะหค วามสัม พัน ธ ระหว า งยุ ทธศาสตร แ ละนโยบายของรั ฐบาล เพื่ อ ประกอบการ
เสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลใหสอดคลองไป
ในแนวทางเดียวกัน
ดานวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ดานประสานงาน
๑. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ดานบริการ
๑. รวบรวมขอมูล เพื่อเผยแพรและถายทอดองคความรูที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงานโครงการ
๒. ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแกปญหา
ในการปฏิบัติงาน

[26]
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 1 : นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 สํารวจ รวบรวม และประมวลผลขอมูลการดําเนินงาน  จํานวนครั้งในการสํารวจ รวบรวม และประมวลผล
ตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ
ข อมู ลการดํ าเนิ นงานตามนโยบายรั ฐบาลและ
การเมือง และสังคม ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเป น
ประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ข อ มู ล สํ า หรั บ การจั ด ทํ า แผนงาน หรื อ กํ า หนด
ทั้งในและต างประเทศ เพื่อเป นข อมู ลสํ าหรับการ
ยุทธศาสตร
จัดทําแผนงาน หรือกําหนดยุทธศาสตร
 ศึกษาวิเคราะหความสัม พัน ธระหวางยุทธศาสตร  จํานวนครั้งในการศึกษาวิเคราะหความสัมพัน ธ
ระหวางยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาล เพื่อ
และนโยบายของรั ฐ บาล เพื่ อ ประกอบการ
ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสาน
เสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร
ผลักดันยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนการ
และนโยบาย ตลอดจนการติ ดตามประเมินผลให
ติดตามประเมินผลใหสอดคลองไปในแนวทาง
สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
เดียวกัน
 รวบรวมขอ มูล เพื่อ เผยแพรแ ละถา ยทอดองค  จํ า น ว น ค รั ้ง ใ น ก า ร ร ว บ ร ว ม ขอ มูล เ พื ่อ
ความรูที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงานโครงการ
เผยแพรแ ละถา ยทอดองคค วามรูที่เ กี่ย วกับ
การจัดทําแผนงานโครงการ
 รวบรวมนโยบายของกระทรวงแรงงานและสํานักงาน  ระยะเวลาในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือนโยบาย แผนงาน และ
ของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง
โครงการ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติก ารประจําปของ
แรงงาน
กระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 รวบรวมภารกิจหลั กและแผนกลยุทธของกระทรวง  จํานวนแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการ
แรงงานและสํ านั กงานปลัดกระทรวงแรงงาน ร วม
ของกระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวง
จัดทําแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการของ
แรงงาน อยางละ 1 แผน
กระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 1 : นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรูดานสถานการณแรงงาน
 การใชภาษาอังกฤษ
 ความรูเรื่องการจัดทํานโยบาย แผนยุทธศาสตร  การคํานวณ
และแผนปฏิบัติราชการ
 การจัดการขอมูล
 ความรูดานกฎหมายในงานนโยบายและแผน
ทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติม
การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เกี่ยวของ
 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561
 คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 5 เมษายน 2559
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 กําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขารวมการประเมิน
ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของภาครัฐ (ITA)
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 1 : นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
1
บริการที่ดี
1
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
1
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
1
การทํางานทีม
1
การคิดวิเคราะห
1
การมองภาพองครวม
1
ความเขาใจองคกรและระบบราชการ
1
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพื่อกาวไปสูตําแหนงลําดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก ๔ ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการ ดานการวางแผน
ดานการประสานงาน และดานการบริการ
2. มีผลงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน ระดับที่ 1 และมีความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ 2
 มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 1 และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระดับที่ 1
4. ในรอบการประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการที่ผา นมา มีผ ลการประเมิน ในระดับ ดีม ากขึ้น ไป ติด ตอ กัน
ไมนอยกวา 2 รอบการประเมิน
5. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง 2 ปยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสํานักงานรัฐมนตรี
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ชื่อตําแหนงเปาหมาย
หนวยงานสังกัด
ชื่อสวนราชการ
ชื่อสายงาน

ผูอํานวยการสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ (ประเภทอํานวยการ ระดับสูง)
สํานักความรวมมือระหวางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วิเทศสัมพันธ
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แผนผังเสนทางความกาวหนาสายอาชีพของตําแหนงนักวิเทศสัมพันธสูตําแหนงเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ (อํานวยการ ระดับสูง)
สํานัก/กอง อื่น/สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.)
อํานวยการ ระดับสูง/แรงงานจังหวัด (อ.สูง)
สํานัก/กองอื่น/สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.)

สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
ผูอํานวยการสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
(อํานวยการ ระดับสูง)
สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.)

ผูเชี่ยวชาญดานประสานความรวมมือระหวางประเทศ
(ตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ ระดับเชี่ยวชาญ)
สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ (L5)

อํานวยการ ระดับตน/แรงงานจังหวัด (อ.ตน)
กองอื่น/สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.)
(อ.ตน ๑ ป หรือ อ.ตน + ชพ. 4 ป)

ผูอํานวยการกลุมงาน/ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ (L3)
สํานัก/กองอื่น/สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.)
(4 ป)

รวมระยะเวลา 14 ป

ผูอํานวยการกลุมงานวิเทศสัมพันธ
(ตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ ชํานาญการพิเศษ) (L4)
กลุมงานวิเทศสัมพันธ (4 ป)

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (L2)
สํานัก/กอง/กลุม อื่น ๆ
(4 ป)

นักวิเทศสัมพันธ ชํานาญการ (L2)
กลุมงานวิเทศสัมพันธ/ กลุมงานอาเซียน
(4 ป)

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (L1)
สํานัก/กอง/กลุม อื่น ๆ
(ป.ตรี 6 ป, ป.โท 4 ป, ป.เอก 2 ป)

นักวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติการ (L1)
กลุมงานวิเทศสัมพันธ/ กลุมงานอาเซียน
(ป.ตรี 6 ป, ป.โท 4 ป, ป.เอก 2 ป)

ผูอํานวยการกลุมงานอาเซียน
(ตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ ชํานาญการพิเศษ) (L3)
กลุมงานอาเซียน (4 ป)
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ตําแหนงเปาหมาย: ผูอํานวยการสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ (อํานวยการ ระดับสูง)
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะผูอํานวยการสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ ที่มีลักษณะเกี่ยวกับ
การวางแผน บริห ารจัด การ จัด ระบบงาน อํา นวยการ สั่ง ราชการ มอบหมาย กํ ากับ แนะนํา ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหาเกี่ยวกับงานของสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ ซึ่งลักษณะ
หนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานแผนงาน
๑. วางแผนงาน โครงการ หรื อ แผนการปฏิบั ติก ารด านความร วมมือ ตา งประเทศด านแรงงาน
เพื่อกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง ใหสอดคลองนโยบายและ
แผนกลยุทธของกระทรวง
๒. บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ กิจกรรม ดานความรวมมือตางประเทศดานแรงงาน
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวงที่กําหนด
๓. ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความหลากหลาย และมีความยุงยากซับซอนมาก
ใหเปน ไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติง าน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนิน งาน
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวงตามที่กําหนด
ดานบริหารงาน
๑. กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง
เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่
๒. มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับ ภารกิจ ที่ห ลากหลายและเบ็ ดเสร็ จ ของกระทรวงและสํา นั กงานปลัด กระทรวง เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติง าน
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๓. วินิจฉัย สั่งการเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญ หา
ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กําหนด
๔. ติดตอประสานงานกับหนว ยงานหรือ องคก รภาครัฐ เอกชน และบุค คลที่เ กี่ย วขอ ง เพื่อ ให
เกิดความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
๕. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานตาง ๆ
ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตาง ๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกรทั้งในประเทศและตางประเทศ ในฐานะ
เปนผูมีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชนของราชการและประเทศชาติ
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ตําแหนงเปาหมาย: ผูอํานวยการสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ (อํานวยการ ระดับสูง)
ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. จัด ระบบงานและอัต รากํา ลัง เจา หนา ที่ใ นสํา นัก ประสานความรว มมือ ระหวา งประเทศที่มี
ความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจ เพื่อใหปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ
และความคุมคา
๒. ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบัง คับบัญ ชา เพื่อใหการปฏิบัติง านสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๓. ใหคํ าปรึก ษาแนะนํา ปรับปรุง และพั ฒนาการปฏิบั ติง านของเจ าหน าที่ ในบัง คับบั ญ ชา ให มี
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
๔. ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม ๆ หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการพัฒนา
กระตุน เรงเราเจาหนาที่ผูปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น
ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๑. วางแผนการใช ทรัพยากรและงบประมาณของกระทรวงและสํา นักงานปลัด กระทรวงที่ตอ ง
รับผิดชอบสูง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของกระทรวงและสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๒. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณในจํานวนที่สูง มาก ใหเกิดประสิทธิภาพ
ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
ตําแหนงเปาหมาย: ผูอํานวยการสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ (อํานวยการ ระดับสูง)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กระทรวงแรงงานมี แ ผนดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ  จํานวนแผน หรือนโยบายดานแรงงานในกรอบ
ยุทธศาสตร หรือนโยบายในกรอบอาเซียน
อาเซียน
 กระทรวงแรงงานมี การดํ าเนิ น กิจ กรรมด านการ  จํานวนครั้งของการศึกษา วิเคราะห ประสานงาน
ตางประเทศไดตรงตามมติขอตกลงและพันธกรณี
กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจ
ระหวางประเทศดานแรงงาน
ที่ ต รงกั น เกี่ ย วกั บ มติ ข อ ตกลงและพั น ธกรณี
ระหวางประเทศดานแรงงาน
 กระทรวงแรงงานมี การพั ฒ นาเครื อข ายสง ผลให  ร อ ยละของการเจรจา หรื อ พั ฒ นาเครื อ ข า ย
ไดรับความรวมมือชวยเหลือจากตางประเทศ
ความร ว มมื อ ระหว า งประเทศ ที ่ นํ า ไปสู
การไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ
 กระทรวงแรงงานมีแผนงานและงบประมาณเพื่อ  จํานวนแผนหรืองบประมาณเพื่อการดําเนินการ
การดําเนินการในกรณีฉุกเฉินเรงดวนของสถานการณ
ในกรณีฉุกเฉินเรงดวนของสถานการณแรงงาน
แรงงานในตางประเทศ
ในตางประเทศ
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ตําแหนงเปาหมาย: ผูอํานวยการสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ (อํานวยการ ระดับสูง)
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรู ด า นสถานการณ แ รงงานทั้ ง ในและ  การใชภาษาอังกฤษ
ตางประเทศ
 การคํานวณ
 ความรู เ กี่ ย วกั บ กฎหมายแรงงาน กฎหมาย  การจัดการขอมูล
ต า งประเทศที่ เ กี่ ย วข อ งด า นแรงงาน และ ทักษะอื่นๆ เพิ่มเติม
มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
 การเจรจาตอรอง
 ความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรแรงงาน
 ความรูเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศ
 ความรู ดา นพิ ธี การ ระเบี ย บแบบแผนและการ
ปฏิ บัติ ท างการทู ตในการส ง เสริ มความสั มพั น ธ
ระหวางประเทศ
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ตําแหนงเปาหมาย: ผูอํานวยการสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ (อํานวยการ ระดับสูง)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
4
บริการที่ดี
4
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
4
การทํางานทีม
4
สภาวะผูนํา
2
วิสัยทัศน
2
การวางกลยุทธภาครัฐ
2
ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
2
การควบคุมตนเอง
2
การสอนงานและมอบหมายงาน
2
การดําเนินการเชิงรุก
4
การคิดวิเคราะห
4
การมองภาพองครวม
4
การสรางสัมพันธภาพ
4
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ตําแหนงเปาหมาย: ผูอํานวยการสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ (อํานวยการ ระดับสูง)
เกณฑการพิจารณาเขาสูตําแหนงเปาหมาย
1. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
 ประเภทอํานวยการ ระดับตนไมนอยกวา 1 ป
 ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไมนอยกวา 4 ป
 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 4 ป
 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาแลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
2. มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
3. มีประสบการณในการปฏิบัติงาน ดังนี้
 ปฏิบัติหนาที่หัวหนาโครงการ/ประธานกรรมการ/ประธานคณะทํางาน ที่เปนภารกิจหลักของกรมหรือ
 ปฏิบัติราชการแทนตําแหนงผูอํานวยการสํานัก หรือ
 ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝาย/กลุมงาน หรือ
 มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออก
ตามความในมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในชวง 2 ปยอนหลัง กอนเขารับการคัดเลือก มีผลการประเมินใน
ระดับดีเดนอยางนอย 2 ครั้ง
5. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง หรือเทียบเทา
6. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง 2 ป ยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
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การสั่งสมประสบการณและผลงานของตําแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position)
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 5: ผูเชี่ยวชาญดานประสานความรวมมือระหวางประเทศ
(นักวิเทศสัมพันธ ระดับเชี่ยวชาญ)
หนวยงาน: สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ ระยะเวลาขั้นต่ําในการครองตําแหนง 1 ป
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ
และความเชี่ยวชาญในดานวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอน
มากและมีผลกระทบในวงกวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของกระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ซึ่งใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในดานวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือ
แก ป ญหาในทางวิชาการที่ ยากและซั บซอนมากและมี ผลกระทบในวงกวาง และปฏิบั ติ งานอื่ นตามที่ไ ด รั บ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิเคราะหพันธกรณีที่ประเทศไทยมีตอองคการแรงงานระหวางประเทศ อนุสัญญาทั้ง ที่ให
สัตยาบันและที่ไมใหสัตยาบัน มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ เพื่อใหขอเสนอแนะแนวนโยบายในการดําเนินงาน
ตามพัน ธกรณี การจั ดทํารายงานการปฏิบัติตามอนุสัญ ญา และในการชี้แจงกรณีการละเมิดสิท ธิแ รงงาน
ตลอดจนขอเสนอในการใหสัตยาบันอนุสัญญา เปนตน
2. การศึกษา วิเคราะหขอมติ มาตรการ กลไกขององคการสหประชาชาติเพื่อใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ
ในการกําหนดแนวนโยบาย แผนงาน และการปฏิบัติตามขอมติ กฎเกณฑ และมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
เชน การติดตามสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของคณะรัฐมนตรีสิทธิมนุษยชนแหง สหประชาชาติใ นรูป
ของการจัดทํารายงานการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย โดยเฉพาะดานสิทธิแรงงาน
สิทธิแรงงานตางดาว และการคามนุษย
3. การศึกษา วิเคราะหใหคําปรึกษาขอตกลงดานแรงงานระหวางประเทศ พัฒนาการดําเนินงาน
สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานแรงงานในกรอบทวิภาคี พหุภาคีและเขตการคาเสรีอื่นๆ เพื่อกําหนด
แนวนโยบาย แผนงานดานแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเสรีทางการคา ลดอุปสรรคทางการคา
ที่เกี่ยวของกับดานแรงงงาน และการขยายตลาดดานแรงงาน
4. ริเริ่มพัฒนาแผนงานโครงการ กลไกขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐานแรงงานใหกาวสูมาตรฐานสากล
รวมถึงแผนงานดานแรงงานในตางประเทศ
5. ศึกษา วิเคราะหสภาพตลาดแรงงานในตางประเทศที่มีศักยภาพ เพื่อเสนอแนะแนวทางการขยาย
ตลาดแรงงานในภูมิภาคใหม การคุมครองแรงงานไทยที่ไปทํางานในตางประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และศักยภาพแรงงานไทยในตางประเทศ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เชน แผนการยุบ
และจัดตั้งสํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศแหงใหม
6. การศึกษา วิเคราะห มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ กฎหมายแรงงานของตางประเทศ ขอมูล
ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดานกฎระเบียบดานแรงงานในตางประเทศ และเพื่อใหคําปรึกษา การจัดทํา
โครงการ ขอเสนอแนะในการเจรจาหารือกับหนวยงานตางประเทศ เพื่อปรับปรุงสภาพและเงื่อนไขการจางงาน
และสิทธิประโยชนของแรงงานไทยในตางประเทศ
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ดานการวางแผน
๑. ดําเนินการวางแผนโดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน/โครงการในระดับกลยุทธ ดานแรงงาน
ระหวางประเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยจัดทําเปนแผนงาน/
โครงการความรวมมือระหวางประเทศ ภายใตกรอบความรวมมือตางๆ เชื่อมโยงกับนโยบายและยุท ธศาสตร
กระทรวงแรงงานดานการบริหารจัดการแรงงานระหวางประเทศ และถายทอดสูการปฏิบัติของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน
๒. การวางแผนสงเสริม แสวงหาความรวมมือกับองคกรตางประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงาน
การคุมครองแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล การขยายตลาดแรงงานไทยและการขยายการคุมครองดูแล
แรงงานไทยในตางประเทศ
ดานการประสานงาน
1. ประสานงานติดตามการดําเนินงานตามพันธกรณี มติและขอตกลงระหวางประเทศในกรอบ
ความรวมมือตางๆ เชน ILO UN ASEAN การปฏิบัติตามอนุสัญ ญาที่ประเทศไทยใหสัตยาบัน และที่ไ มไ ด
ใหสัตยาบัน การชี้แจงกรณีการละเมิดสิทธิ แรงงาน การรายงานทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนแรงงาน
ตอ UN การดําเนินการเพื่อการเคลื่อนยายแรงงานฝมือเสรีของอาเซียน เปนตน
2. ประสานงานติด ตามการดํา เนิน งานโครงการความรว มมือ ดา นแรงงานตา งๆ กับ บุค คล
หนวยงาน หรือองคกรระหวางประเทศในกรอบทวิภาคี พหุภาคี ภูมิภาค อนุภูมิภาค ไดแก กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงพาณิชย องคการระหวา งประเทศ UN และ ILO ASEAN โดยมีบ ทบาทประสาน
ติดตาม เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
3. ประสาน แลกเปลี่ย นความรว มมือ ระหวา งประเทศ ในเรื่อ งที่เ กี่ย วกับ แรงงาน การขยาย
ตลาดแรงงาน สิทธิแรงงานยายถิ่น การคามนุษย เปนตน
4. ประสานงานองคการระหวางประเทศและหนว ยงานตา งประเทศเพื่อ ปรับ ปรุง กฎระเบีย บ
และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของเพื่อใหความชวยเหลือคนงานที่ไ ปทํางานตา งประเทศใหไ ดรับ การคุม ครองและ
สิทธิประโยชนตามกฎหมาย
ดานการบริการ
1. เผยแพรความรู ใหคําปรึกษา แนะนํา และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับงานดานแรงงานตางประเทศแก
บุคคลหรือหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดลุลวงเปนไปตาม
เปาหมายและแผนงานที่กําหนดไว อาทิเชน ประเด็นดานแรงงานระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับอนุสัญญาหลัก
และอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบัน ขอมติขององคการระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนดานแรงงาน สิทธิแรงงานตางดาว การคามนุษยดานแรงงานและกฎหมาย
แรงงานของตางประเทศที่เกี่ยวของกับการจางงานและสิทธิประโยชนของแรงงานไทยที่ไปทํางานตางประเทศ
เปนตน
2. การใหคําปรึกษา ปรับปรุงระบบงานการชวยเหลือแรงงงานไทยที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศ
และการใหความชวยเหลือและอพยพแรงงานไทยในตางประเทศที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณการเมืองและ
ความไมสงบ ใหกลับภูมิลําเนาดวยความปลอดภัย ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนําในปรับปรุงระบบงานการรับ
เรื่องราวรองทุกขของแรงงานไทยเกี่ยวกับการคุมครองและสิทธิประโยชนตางๆ
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ดานการบริการ (ตอ)
3. สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมการบริการความรู หรือจัดทําคลังความรูดานวิชาการ
จัดทําบทความ เอกสารการบรรยาย เผยแพรผลงานทางวิชาการดานตางประเทศเพื่อใหบุคคลหรือหนวยงาน
มีความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนประโยชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานดานแรงงานระหวางประเทศ เชน
ผลการประชุมสัมมนาระหวางประเทศ โครงการความรวมมือดานตางประเทศ เอกสารวิชาการ
4. การใหคําแนะนํา ชี้แจง กระตุน เรงรัด และประสานการปฏิบัติงานของหนวยงานสังกัดกระทรวง
แรงงานในสวนภูมิภาค และตางประเทศ ใหสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
ตลอดจนเปนเครื่องมือในการกํากับ ดูแลผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 5: ผูเชี่ยวชาญดานประสานความรวมมือระหวางประเทศ
(นักวิเทศสัมพันธ ระดับเชี่ยวชาญ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ก า ร ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห แ ล ะ ใ ห คํ า ป รึ ก ษ า  จํานวนครั้ง /เรื่อ งผลงานการศึกษา วิเคราะห
กิจกรรมพัฒนาการดําเนินงานดานการจัดการ
ขอ เสนอแนะเพื่ อ ปรั บ ปรุง แก ไ ข และพั ฒ นาการ
บริหารดานแรงงานระหวางประเทศ เกี่ยวกับการ
ดํ า เนิ น งานด า นการจั ด การบริ ห ารด า นแรงงาน
สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานแรงงาน
ระหวางประเทศ เกี่ ยวกับการสงเสริ มความรวมมื อ
ทั้งในกรอบพหุภาคี ทวิภาคี และเขตการคาเสรี
ระหวางประเทศดานแรงงานทั้งในกรอบพหุภาคี ทวิ
ภาคี และเขตการคาเสรี อื่นๆ
อื่นๆ
 การประสานงานองคก ารระหวา งประเทศและ  จํ า นวนครั้ ง ของกิ จ กรรมดํ า เนิ น งานความ
หนว ยงานตา งประเทศเพื ่อ ริเ ริ ่ม พัฒ นากรอบ
ร ว มมื อ กั บ องคก ารระหวา งประเทศและ
นโยบายปรับ ปรุง กฎระเบีย บและวิธ ีป ฏิบ ัต ิที่
ห น ว ย ง า น ตา ง ป ร ะ เ ท ศ เ พื ่อ ป ร ับ ป ร ุง
กฎระเบีย บและวิธ ีป ฏิบ ัต ิที ่เ กี ่ย วขอ งเพื ่อ
เกี่ยวของเพื่อคุมครองยกระดับมาตรฐานแรงงาน
ในประเทศใหส อดคลอ งกับ มาตรฐานสากลและ
ยก ระ ดับ ม าตร ฐาน คุ ม คร องแรง ง าน ให
การคุ ม ครองสิท ธิป ระโยชนข องคนทํ า งานใน
สอดคลอ งกับ ม าตรฐานสาก ล และ การ
ตางประเทศ
คุ ม ค ร อ ง สิท ธ ิป ร ะ โ ย ช น ค น ทํ า ง า น ใ น
ตางประเทศ
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ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรู ด า นสถานการณ แ รงงานทั้ ง ในและ  การใชภาษาอังกฤษ
ตางประเทศ
 การคํานวณ
 ความรู เ กี่ ย วกั บ กฎหมายแรงงาน กฎหมาย  การจัดการขอมูล
ตางประเทศที่เกี่ยวของดานแรงงาน และมาตรฐาน
แรงงานระหวางประเทศ
 ความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรแรงงาน
 ความรูเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศ
 ความรู ด า นพิ ธี ก าร ระเบี ย บแบบแผนและการ
ปฏิ บั ติ ท างการทู ต ในการส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ
ระหวางประเทศ
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 5: ผูเชี่ยวชาญดานประสานความรวมมือระหวางประเทศ
(นักวิเทศสัมพันธ ระดับเชี่ยวชาญ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
4
บริการที่ดี
4
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
4
การทํางานทีม
4
การคิดวิเคราะห
4
ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม
4
การสรางสัมพันธภาพ
4
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพื่อกาวไปสูตําแหนงลําดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ ๔ ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการ ดานการวางแผน
ดานการประสานงาน และดานการบริการ
2. มีผลงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติง าน ระดับที่ 4 และมีความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ 3
 มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 4 และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระดับที่ 4
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผานมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดตอกันไมนอยกวา
2 รอบการประเมิน
5. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง 2 ปยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสํานักงานรัฐมนตรี
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 4: ผูอํานวยการกลุมงานวิเทศสัมพันธ
(นักวิเทศสัมพันธ ชํานาญการพิเศษ)
หนวยงาน: กลุมงานวิเทศสัมพันธ
ระยะเวลาขั้นต่ําในการครองตําแหนง ๔ ป
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติง านของผูรวมปฏิบัติงาน
โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในดานวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติงานที่ตอง
ตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการ
๑. พิ จ ารณาร า ง โต ต อบหนั ง สื อ เป น ภาษาต า งประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ เพื่อใชในการติดตอประสานงานกับองคกรระหวางประเทศ
๒. ศึกษา วิเคราะห ติดตามสถานการณและประเมินสถานการณในตางประเทศที่มีผลกระทบตอ
ประเทศไทย เพื่อใชประกอบการพิจารณาวางแนวทางการจัดทําความรวมมือระหวางประเทศ
๓. ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล และติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การตามโครงการความร ว มมื อ กั บ
ตางประเทศ เพื่อใหเปนไปตามแผนความรวมมือและขอตกลง
๔. ใหคําปรึกษา แนะนํา คนควา วิเคราะห วิจัยและแกไขปญหาดานความรวมมือระหวางประเทศ
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เพื่อนําองคความรูที่ไดเสนอตอหนวยงานและนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
ดานการวางแผน
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกองมอบหมายงาน
แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ดานการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานรวมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงานอื่น
ในระดับสํานักหรือกองเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
๒. ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ เพื่อเปนประโยชนและ
ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
ดานการบริการ
๑. เปนวิทยากร เผยแพรความรู ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับงานดานตางประเทศแกบุคคลหรือ
หนวยงาน เพื่อเสริมสรางความเขาใจในการดําเนินโครงการความรวมมือระหวางประเทศ
๒. ใหคําแนะนําและชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารทางวิชาการ เพื่อใหบริการดานความรูแกผูสนใจหรือ
หนวยงานตาง ๆ เกิดความเขาใจและนําไปใชประโยชนตอไป
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 4: ผูอํานวยการกลุมงานวิเทศสัมพันธ
(นักวิเทศสัมพันธ ชํานาญการพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 การพิจารณาราง โตตอบหนังสือเปนภาษาตางประเทศ  จํ า น ว น เ รื่ อ ง ที่ ร า ง โ ต ต อ บ ห นั ง สื อ เ ป น
งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย
เพื่อใชในการติดตอประสานงานกับองคกรระหวาง
และภาษาต า งประเทศ เพื่ อ ใช ใ นการติ ด ต อ
ประเทศ
ประสานงานกับองคกรระหวางประเทศ
 การศึกษา วิเคราะห ติดตามสถานการณ ประเมิน  จํ า น ว น ก า ร ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห ติ ด ต า ม
สถานการณด านแรงงาน และการชี้ แจง/ตอบข อ
สถานการณดานแรงงาน และการชี้แจง/ตอบ
รองเรียนจากตางประเทศที่มีผลกระทบตอประเทศ
ขอรองเรียนจากตางประเทศที่มีผลกระทบตอ
ไทย เพื่อใชประกอบการพิจารณาวางแนวทางการ
ประเทศไทย เพื่อใชประกอบการพิจารณาวาง
จัดทําความรวมมือระหวางประเทศ
แนวทางการจั ด ทํ า ความร ว มมื อ ระหว า ง
ประเทศ
 การใหคําปรึกษา แนะนํา คน ควา วิเคราะห วิจัย  จํานวนครั้ง การใหคําปรึกษา แนะนํา คนคว า
และแกไขปญหาดานความรวมมือระหวางประเทศ
วิ เ คราะห วิ จั ย และแก ไ ขป ญ หาด า นความ
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เพื่อนําองคความรูที่ได
ร ว มมื อ ระหว า งประเทศแก เ จ า หน า ที่ ร ะดั บ
เสนอต อหนว ยงานและนํ าไปใช ให เ กิด ประโยชน
รองลงมา เพื่ อ นํ า องค ค วามรู ที่ ไ ด เ สนอต อ
สูงสุด
หนวยงานและนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 4: ผูอํานวยการกลุมงานวิเทศสัมพันธ
(นักวิเทศสัมพันธ ชํานาญการพิเศษ)
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรู ด า นสถานการณ แ รงงานทั้ ง ในและ  การใชภาษาอังกฤษ
ตางประเทศ
 การคํานวณ
 ความรู เ กี่ ย วกั บ กฎหมายแรงงาน กฎหมาย  การจัดการขอมูล
ตางประเทศที่เกี่ยวของดานแรงงาน และมาตรฐาน
แรงงานระหวางประเทศ
 ความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรแรงงาน
 ความรูเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศ
 ความรู ด า นพิ ธี ก าร ระเบี ย บแบบแผนและการ
ปฏิ บั ติ ท างการทู ต ในการส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ
ระหวางประเทศ
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 4: ผูอํานวยการกลุมงานวิเทศสัมพันธ
(นักวิเทศสัมพันธ ชํานาญการพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
๓
บริการที่ดี
๓
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๓
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
๓
การทํางานทีม
๓
การคิดวิเคราะห
3
ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม
3
การสรางสัมพันธภาพ
3
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพื่อกาวไปสูตําแหนงลําดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ ๔ ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการ ดานการวางแผน
ดานการประสานงาน และดานการบริการ
2. มีผลงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติง าน ระดับที่ ๓ และมีความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๒
 ตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานมีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับที่ ๓
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผานมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดตอกันไมนอยกวา
๒ รอบการประเมิน
5. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง ๒ ปยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสํานักงานรัฐมนตรี

[45]
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 3: ผูอํานวยการกลุมงานอาเซียน (นักวิเทศสัมพันธ ชํานาญการพิเศษ)
หนวยงาน: กลุมงานอาเซียน
ระยะเวลาขั้นต่ําในการครองตําแหนง ๔ ป
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน
โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในดานวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติงานที่ตอง
ตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิเคราะหพันธกรณีและนโยบายเพื่อสงเสริมความรวมมือดานแรงงานในกรอบอาเซียน
และกรอบพหุภาคีอื่นๆ (ยกเวน ILO) เพื่อใหคําปรึกษาหรือเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางและทาทีที่เปนประโยชน
ตอประเทศ
2. ดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกรณีและนโยบายเพื่อสงเสริมความรวมมือดานแรงงาน
ในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีอื่น ๆ (ยกเวน ILO)
3. ดําเนินงานพิธีการตาง ๆ เพื่อสงเสริมความรวมมือดานแรงงานในกรอบอาเซียน และกรอบพหุภาคี
อื่น ๆ (ยกเวน ILO)
4. จัดทําประเด็น ขอเสนอ สรุปรายงานนําเสนอผูบริการกระทรวงแรงงานพิจารณา ประกอบการ
กําหนดทาที ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทาง เพื่อสงเสริมความรวมมือดานแรงงานในกรอบอาเซียนและ
กรอบพหุภาคีอื่นๆ (ยกเวน ILO)
5. จัดทําและพัฒนางานวิชาการ เพื่อเปนขอมูลในการดําเนินงานเพื่อสงเสริมความรวมมือดานแรงงาน
ในกรอบอาเซียน กรอบความรวมมือพหุภาคีอื่น ๆ (ยกเวน ILO) และเพื่อเปนคูมือ หลักเกณฑและวิธีการ เพื่อ
ใชเปนแนวทางปฏิบัติใหแกเจาหนาที่หรือผูสนใจทั่วไปนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ดานการวางแผน
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง มอบหมายงาน
แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ดานการประสานงาน
1. ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงานอื่น
ในระดับกองหรือสํานักเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
2. ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในตอหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน รวมทั้งหนวยงาน/
องคกรระหวางประเทศเพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกันตอไป

[46]
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 3: ผูอํานวยการกลุมงานอาเซียน (นักวิเทศสัมพันธ ชํานาญการพิเศษ)
ดานการบริการ
1. ควบคุมสั่งการในการใหคําปรึกษา ตอบขอหารือแกผูรับบริการและการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกรวดเร็วและถูกตองตามหลักกฎหมาย
2. จัดการฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกเจาหนาที่ในหนวยงาน เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจและสามารถปฏิบัติง านเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศดานแรงงานไดอยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ
๓. เสนอแนะแนวทางการจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ สื่อ เอกสารเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้ง
พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ วิธีการ หรือประยุกตนําเทคโนโลยีเขามาใช เพื่อการเรียนรู และการทําความเขาใจใน
เรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศดานแรงงาน
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 3: ผูอํานวยการกลุมงานอาเซียน (นักวิเทศสัมพันธ ชํานาญการพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กระทรวงแรงงานมี ข อเสนอแนะเชิ งนโยบาย และ  รอยละความสําเร็จในการจัดทําข อเสนอแนะ
แนวทางเพื่อสง เสริมความรวมมือดานแรงงานใน
เชิ ง นโยบาย เพื่ อ ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ด า น
กรอบอาเซี ยน และกรอบพหุ ภ าคี อื่ น ๆ (ยกเว น
แรงงานในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีอื่นๆ
ILO)
(ยกเวน ILO)
 กระทรวงแรงงานมีเอกสารทางวิชาการ เพื่อเปน  จํานวนเอกสารทางวิชาการที่นํ ามาสนับ สนุ น
ขอมูลในการดําเนินงานเพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การดํ า เนิ น งานเพื่ อ ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ใน
กรอบอาเซียน และในกรอบพหุภาคีอื่น ๆ (ยกเวน
กรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีอื่นๆ (ยกเวน
ILO)
ILO) ประกอบการตั ด สิ น ใจของผู บ ริ ห าร
กระทรวงแรงงาน

[47]
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 3: ผูอํานวยการกลุมงานอาเซียน (นักวิเทศสัมพันธ ชํานาญการพิเศษ)
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรู ด า นสถานการณ แ รงงานทั้ ง ในและ  การใชภาษาอังกฤษ
ตางประเทศ
 การคํานวณ
 ความรู เ กี่ ย วกั บ กฎหมายแรงงาน กฎหมาย  การจัดการขอมูล
ตางประเทศที่เกี่ยวของดานแรงงาน และมาตรฐาน
แรงงานระหวางประเทศ
 ความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรแรงงาน
 ความรูเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศ
 ความรู ด า นพิ ธี ก าร ระเบี ย บแบบแผนและการ
ปฏิ บั ติ ท างการทู ต ในการส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ
ระหวางประเทศ
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 3: ผูอํานวยการกลุมงานอาเซียน (นักวิเทศสัมพันธ ชํานาญการพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
๓
บริการที่ดี
๓
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๓
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
๓
การทํางานทีม
๓
การคิดวิเคราะห
3
ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม
3
การสรางสัมพันธภาพ
3
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพื่อกาวไปสูตําแหนงลําดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ ๔ ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการ ดานการวางแผน
ดานการประสานงาน และดานการบริการ
2. มีผลงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติง าน ระดับที่ ๓ และมีความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๒
 ตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานมีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับที่ ๓
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผานมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดตอกันไมนอยกวา
๒ รอบการประเมิน
5. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง ๒ ปยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสํานักงานรัฐมนตรี

[49]
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 2 : นักวิเทศสัมพันธ ชํานาญการ
หนวยงาน : กลุมงานวิเทศสัมพันธ / กลุมงานอาเซียน ระยะเวลาขั้นต่ําในการครองตําแหนง 4 ป
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน
โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูง ในดานวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติง านที่ตอง
ตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติง านในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ความชํานาญงานสูง ในดานวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติง านที่ตองตัดสินใจหรือแกปญ หาที่ยาก และปฏิบัติง านอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการ
๑. จัดทํา และ/หรือตรวจสอบงานรางโตตอบหนังสือภาษาตางประเทศ รวมถึง งานแปลเอกสาร
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพื่อความถูกตองสมบูรณและเปนไปตามหลักสากล
๒. ติดตามความเคลื่อนไหวของขอมูลขาวสาร และประเด็นดานแรงงานจากหนวยงานและองคกรทั้ง
ในและตางประเทศ เพื่อนํามาประมวล ศึกษาและวิเคราะห สําหรับการวางแนวทางการดําเนินการความ
รวมมือระหวางประเทศ
๓. ติดตามประเมินผลความรวมมือกับตางประเทศ โดยจัดทํารายงานและขอเสนอแนะเพื่อเสนอผล
การดําเนินงานและแนวทางแกปญหาอุปสรรคตอไป
๔. ควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมินผล ใหคําปรึกษา ในการดําเนินงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อแกปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ทําใหงานเปนไปดวยความราบรื่น
ดานการวางแผน
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับสํานัก
หรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ดานการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิก
ในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ดานการบริการ
1. ใหคําปรึก ษาในการปฏิบัติง านดานตางประเทศและเผยแพรความรูแกบุคคลหรือหนวยงาน
เพื่อเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินการความรวมมือระหวางประเทศ
2. จัด ทํา และ/หรือ ตรวจสอบขอมูลเกี่ ยวกับงานด านตางประเทศ เพื่ อผลิต เผยแพร จัดทําเป น
เอกสารทางวิชาการ
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 2 : นักวิเทศสัมพันธ ชํานาญการ
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 การจัดทําและ/หรือตรวจสอบงานรางโตตอบหนังสือ  จํา นวนครั้ ง ในการจั ด ทํา และ/หรือ ตรวจสอบ
ภาษาต า งประเทศ รวมทั้ ง งานแปลเอกสาร
งานร า งโต ต อบหนั ง สื อ ภาษาต า งประเทศ
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพื่อความถูกตอง
รว ม ทั้ ง ง านแปลเอ ก สาร ภาษาไ ทย และ
สมบูรณและเปนไปตามหลักสากล
ภาษาตา งประเทศ เพื่อ ความถูก ตอ งสมบู ร ณ
และเปนไปตามหลักสากล
 ผลการประมวล ศึ ก ษา และวิ เ คราะห ความ  จํ า นวนเรื่ อ งในการประมวล ศึ ก ษาและ
เคลื่ อ นไหวของข อ มู ล ข า วสารและประเด็ น ด า น
วิเคราะห ความเคลื่อนไหวของขอมูลขาวสาร
และประเด็น ด านแรงงานจากหนว ยงานและ
แรงงานจากหน ว ยงานและองค ก รทั้ ง ในและ
องคกรทั้ง ในและตางประเทศ สําหรับการวาง
ตางประเทศ สําหรับการวางแนวทางการจัดทําความ
รวมมือระหวางประเทศ
แนวทางการจั ด ทํ า ความร ว มมื อ ระหว า ง
ประเทศ
 การติดตามประเมินผลความรวมมือกับตางประเทศ  จํานวนรายงานและขอเสนอแนะเพื่อเสนอผล
โดยจัดทํารายงานและขอเสนอแนะเพื่อเสนอผลการ
การดําเนินงานและแนวทางแกปญหาอุปสรรค
ดําเนินงานและแนวทางแกปญหาอุปสรรคตอไป
ตอไป
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 2 : นักวิเทศสัมพันธ ชํานาญการ
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรู ด า นสถานการณ แ รงงานทั้ ง ในและ  การใชภาษาอังกฤษ
ตางประเทศ
 การคํานวณ
 ความรู เ กี่ ย วกั บ กฎหมายแรงงาน กฎหมาย  การจัดการขอมูล
ตางประเทศที่เกี่ยวของดานแรงงาน และมาตรฐาน
แรงงานระหวางประเทศ
 ความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรแรงงาน
 ความรูเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศ
 ความรู ด า นพิ ธี ก าร ระเบี ย บแบบแผนและการ
ปฏิ บั ติ ท างการทู ต ในการส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ
ระหวางประเทศ
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 2 : นักวิเทศสัมพันธ ชํานาญการ
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
2
บริการที่ดี
2
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
2
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
2
การทํางานทีม
2
การคิดวิเคราะห
2
ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม
2
การสรางสัมพันธภาพ
2
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพื่อกาวไปสูตําแหนงลําดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก ๔ ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติงาน ดานการวางแผน
ดานประสานงาน และดานการบริการ
2. มีผลงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน ระดับที่ 2 และมีความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ 2
 มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 2 และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระดับที่ 2
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผานมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดตอกัน
ไมนอยกวา 2 รอบการประเมิน
5. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง 2 ปยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสํานักงานรัฐมนตรี
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 1 : นักวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติการ
หนวยงาน : กลุมงานวิเทศสัมพันธ / กลุมงานอาเซียน ระยะเวลาขั้นต่ําในการครองตําแหนง 6 ป
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการ
๑. ราง โตตอบหนังสือเปนภาษาตางประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพื่อ
ใชในการติดตอประสานงานกับหนวยงานและองคกรระหวางประเทศ
๒. รวบรวม และวิเคราะหขอมูลในเบื้องตน รวมถึงติดตามประเมินผล จัดทําบันทึก สรุปรายงานการ
ประชุมความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชา
๓. จัดเตรียมขอมูลสําหรับการเจรจาความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อใหการประชุมเจรจาบรรลุผล
ตามเปาหมายที่กําหนด
๔. สงเสริม สนับสนุน ดําเนินการเกี่ยวกับพิธีการ ทุนการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ผูเชี่ยวชาญ วัสดุ
อุปกรณ อาสาสมัคร องคการพัฒนาเอกชนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานความรวมมือ เพื่อใหการดําเนินการ
เปนไปดวยความราบรื่น
ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ดานการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ดานการบริการ
๑. เผยแพร ค วามรู ทั่ ว ไปด า นการต า งประเทศแก ผู ม าติ ด ต อ เพื่ อ ให เ กิ ด ความเข า ใจอั น ดี แ ละ
ถู ก ต อ ง เผยแพร ค วามรู ให คํา ปรึ ก ษาและชี้ แ จงตอบป ญ หาด า นการต า งประเทศแก ผู ที่ ม าติ ด ต อ เพื่ อ ให
เกิ ด ความเข า ใจอั น ดี แ ละถู ก ต อ งตามระเบี ย บกฎหมาย
๒. รวบรวมข อ มู ล เกี่ ย วกั บ งานด า นต า งประเทศ เพื่ อ จั ด ทํา เป น ฐานข อ มู ล
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 1 : นักวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติการ
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 การราง โตตอบหนังสือเปนภาษาตางประเทศ งาน  จํ า นวนเรื่ อ งในการร า ง โต ต อบหนั ง สื อ เป น
แปลเอกสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพื่อใช
ภาษาต างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย
ในการติดตอประสานงานกับหนวยงานและองคกร
และภาษาต า งประเทศ เพื่ อ ใช ใ นการติ ด ต อ
ระหวางประเทศ
ประสานงานกับหนวยงานและองคกรระหวาง
ประเทศ
 การรวบรวม และวิเคราะหขอมูลในเบื้องตน รวมถึง  จํานวนเรื่องในการรวบรวม และวิเคราะหขอมูล
ติดตามประเมินผล จัดทํ าบันทึก สรุปรายงานการ
ในเบื้ องต น รวมถึ ง ติ ด ตามประเมิ นผล จั ดทํ า
ประชุมความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อนําเสนอ
บั น ทึ ก สรุ ปรายงานการประชุ ม ความร วมมื อ
ผูบังคับบัญชา
ระหวางประเทศ เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชา
 การจัดเตรียมขอมูลสําหรับการเจรจาความรวมมือ  จํานวนครั้ ง ในการจั ดเตรี ยมข อมูลสํ าหรั บการ
ทางวิชาการกับระหวางประเทศ เพื่อใหการประชุม
เจรจาความร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ ระหว า ง
เจรจาบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด
ประเทศ เพื่อใหการประชุมเจรจาบรรลุผลตาม
เปาหมายที่กําหนด
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 1 : นักวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติการ
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรู ด า นสถานการณ แ รงงานทั้ ง ในและ  การใชภาษาอังกฤษ
ตางประเทศ
 การคํานวณ
 ความรู เ กี่ ย วกั บ กฎหมายแรงงาน กฎหมาย  การจัดการขอมูล
ตางประเทศที่เกี่ยวของดานแรงงาน และมาตรฐาน
แรงงานระหวางประเทศ
 ความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรแรงงาน
 ความรูเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศ
 ความรู ด า นพิ ธี ก าร ระเบี ย บแบบแผนและการ
ปฏิ บั ติ ท างการทู ต ในการส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ
ระหวางประเทศ
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 1 : นักวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติการ
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
1
บริการที่ดี
1
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
1
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
1
การทํางานทีม
1
การคิดวิเคราะห
1
ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม
1
การสรางสัมพันธภาพ
1
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพื่อกาวไปสูตําแหนงลําดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก ๔ ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติงาน ดานการวางแผน
ดานประสานงาน และดานการบริการ
2. มีผลงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน ระดับที่ 1 และมีความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ 2
 มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 1 และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระดับที่ 1
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผานมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดตอกัน
ไมนอยกวา 2 รอบการประเมิน
5. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง 2 ปยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสํานักงานรัฐมนตรี
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ชื่อตําแหนงเปาหมาย
หนวยงานสังกัด
ชื่อสวนราชการ
ชื่อสายงาน

ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (ประเภทอํานวยการ ระดับตน)
กองเผยแพรและประชาสัมพันธ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประชาสัมพันธ
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แผนผังเสนทางความกาวหนาสายอาชีพของตําแหนงนักประชาสัมพันธสูตําแหนงเปาหมาย ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (ประเภทอํานวยการ ระดับตน)
สํานัก/กอง อื่น/สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.)
อํานวยการ ระดับตน/แรงงานจังหวัด (อ.ตน)
กองอื่น/สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.)

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ
(อํานวยการ ระดับตน)
กองเผยแพรและประชาสัมพันธ

ผูอํานวยการกลุมงาน/ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ (L3)
สํานัก/กองอื่น/สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.)
(3 ป)

ผูอํานวยการกลุมงานสื่อสารองคกร (L3)
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
กลุมงานสื่อสารองคกร (3 ป)

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (L2)
สํานัก/กอง/กลุม อื่น ๆ
(4 ป)

นักประชาสัมพันธชํานาญการ (L2)
ทุกกลุมงานในกองเผยแพรและประชาสัมพันธ
(๔ ป)

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (L1)
สํานัก/กอง/กลุม อื่น ๆ
(ป.ตรี 6 ป, ป.โท 4 ป, ป.เอก 2 ป)

นักประชาสัมพันธ ปฏิบัติการ (L1)
ทุกกลุมงานในกองเผยแพรและประชาสัมพันธ
(ป.ตรี ๖ ป, ป.โท ๔ ป, ป.เอก ๒ ป)

รวมระยะเวลา ๑3 ป
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ตําแหนงเปาหมาย : ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (อํานวยการ ระดับตน)
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ ที่มีลักษณะเกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน
ตัดสินใจ แกปญหาในงานของกองเผยแพรและประชาสัมพันธ ตามที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานแผนงาน
๑. วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกองเผยแพร
และประชาสัมพันธ ใหสอดคลองนโยบายและแผนกลยุทธของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงแรงงาน
๒. บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงแรงงานตามที่กําหนด
๓. ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน
ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกองเผยแพร
และประชาสัมพันธตามที่กําหนด
ดานบริหารงาน
๑. จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของกองเผยแพรและประชาสัมพันธ เพื่อเปนแนวทาง
การปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ในกองเผยแพรและประชาสัมพันธตามที่รับผิดชอบ
๒. มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับภารกิจของกองเผยแพรและประชาสัมพันธ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๓. พิจารณาอนุมัติ อนุญ าตการดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจที่กองเผยแพรและประชาสัมพันธ
รับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๔. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิด
ความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
๕. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน
ตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อรักษาผลประโยชนของราชการและประเทศชาติ
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ตําแหนงเปาหมาย : ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (อํานวยการ ระดับตน)
ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในกองเผยแพรและประชาสัมพันธใหสอดคลองกับภารกิจ
เพื่อใหปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา
๒. ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบัง คับบัญ ชา เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของกองเผยแพรและประชาสัมพันธและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๓. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหเกิด
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๑. วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของกองเผยแพรและประชาสัมพันธ เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงแรงงาน
๒. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และ
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
ตําแหนงเปาหมาย: ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (อํานวยการ ระดับตน)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 การวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการจั ด ทํ า แผนงาน
ของกองเผยแพรและประชาสัมพันธ
โครงการ หรือ แผนการปฏิบัต ิง านของกอง
เผยแพรและประชาสัมพันธ
 การติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไป  จํานวนครั้ งของการติ ดตาม เรง รัด การดํา เนิ น
กิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ
ตามแผนงาน โครงการ หรือ แผนการปฏิ บั ติง าน
หรือแผนการปฏิบัติง าน ตลอดจนประเมินผล
ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนินงาน
 การใหคํ า ปรึก ษาแนะนํ า ปรับ ปรุง และพัฒ นา  จํ า นวนครั้ ง ของการให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา
ปรั บ ปรุ ง และ พั ฒ น าก ารปฏิ บั ติ งาน ขอ ง
เจาหนาที่ในบังคับบัญชา
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ตําแหนงเปาหมาย: ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (อํานวยการ ระดับตน)
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรูดานสถานการณแรงงาน
 การใชภาษาอังกฤษ
 ความรูดานการสื่อสารประชาสัมพันธ
 การคํานวณ
 ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบทางราชการ  การจัดการขอมูล
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ตําแหนงเปาหมาย: ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (อํานวยการ ระดับตน)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
3
บริการที่ดี
3
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
3
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
3
การทํางานทีม
3
สภาวะผูนํา
1
วิสัยทัศน
1
การวางกลยุทธภาครัฐ
1
ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
1
การควบคุมตนเอง
1
การสอนงานและมอบหมายงาน
1
การดําเนินการเชิงรุก
3
การคิดวิเคราะห
3
การมองภาพองครวม
3
การสรางสัมพันธภาพ
3
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ตําแหนงเปาหมาย: ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (อํานวยการ ระดับตน)
เกณฑการพิจารณาเขาสูตําแหนงเปาหมาย
1. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
 ประเภทอํานวยการ ระดับตน
 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา ๓ ป
 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไมนอยกวา ๖ ป
 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
2. มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
3. มีประสบการณในการปฏิบัติงาน ดังนี้
 ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ หรืองานที่เกี่ยวของในสายงานประชาสัมพันธมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
 ปฏิบัติหนาที่หัวหนาโครงการ/ประธานกรรมการ/ประธานคณะทํางาน ที่เปนภารกิจหลักของกรม หรือ
 ปฏิบัติราชการแทนตําแหนงผูอํานวยการกอง หรือ
 ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝาย/กลุมงาน หรือ
 มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.
ที่ออกตามความในมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในชวง ๒ ปยอนหลัง กอนเขารับการคัดเลือก มีผลการประเมินใน
ระดับดีเดนอยางนอย ๒ ครั้ง
5. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง หรือเทียบเทา
6. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง ๒ ป ยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
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การสั่งสมประสบการณและผลงานของตําแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position)
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 3: ผูอํานวยการกลุมงานสื่อสารองคกร
(นักประชาสัมพันธ ระดับชํานาญการพิเศษ)
หนวยงาน: กลุมงานสื่อสารองคกร
ระยะเวลาขั้นต่ําในการครองตําแหนง 3 ป
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน
โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในดานประชาสัมพันธ ปฏิบัติงานที่
ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการ
1. กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ เพื่อแนะนําปรับปรุง
การพัฒนาระบบและวิธีการประชาสัมพันธ
2. กํากับ ดูแล การจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
3. วางแผนปฏิบัติการเสนออัตรากําลังและงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. ใหคําแนะนําปรึกษา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
แกผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ดานการวางแผน
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกองมอบหมายงาน
แกปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ดานการประสานงาน
1. ประสานการทํางานรวมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงานอื่น
ในระดับสํานักหรือกอง เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2. ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนและ
ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
ดานการบริการ
ใหการอบรมและเผยแพรความรู สรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานประชาสัมพันธ
ในความรับผิดชอบ เพื่อสรางความรูความเขาใจและเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 3: ผูอํานวยการกลุมงานสื่อสารองคกร
(นักประชาสัมพันธ ระดับชํานาญการพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 การกํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผล  จํานวนครั้ง การติดตาม ประเมินและรายงาน
การปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ
ผลการปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ
 การ กํ า กั บ ดู แ ล การจั ด กิ จ ก รรม ตาม  จํานวนครั้งของการกํากับ ดูแล การจัดกิจกรรม
แผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ
ตามแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ
 การใหคําแนะนําปรึกษา ปรับปรุง แกไ ข ติดตาม  จํานวนครั้งของการใหคําแนะนําปรึกษา ปรับปรุง
ประเมินผล และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
แกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขอขัดของ
แกผูใตบังคับบัญชา
ในการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา

[66]
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 3: ผูอํานวยการกลุมงานสื่อสารองคกร
(นักประชาสัมพันธ ระดับชํานาญการพิเศษ)
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรูดานสถานการณแรงงาน
 การใชภาษาอังกฤษ
 ความรูดานการสื่อสารประชาสัมพันธ
 การคํานวณ
 ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบทางราชการ  การจัดการขอมูล
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ 3: ผูอํานวยการกลุมงานสื่อสารองคกร
(นักประชาสัมพันธ ระดับชํานาญการพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
๓
บริการที่ดี
๓
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๓
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
๓
การทํางานทีม
๓
การสืบเสาะหาขอมูล
๓
การดําเนินการเชิงรุก
๓
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
๓
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพื่อกาวไปสูตําแหนงลําดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก ๔ ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการ ดานการวางแผน
ดานการประสานงาน และดานการบริการ
2. ผลงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๓ และมีความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๒
 ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานมีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับที่ ๓
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผานมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดตอกันไมนอยกวา
๒ รอบการประเมิน
5. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง ๒ ปยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสํานักงานรัฐมนตรี

[68]
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๒: นักประชาสัมพันธ ชํานาญการ
หนวยงาน:ทุกกลุมงานในกองเผยแพรและประชาสัมพันธ ระยะเวลาขั้นต่ําในการครองตําแหนง ๔ ป
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน
โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในดานประชาสัมพันธ ปฏิบัติง านที่ตอง
ตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติง านในฐานะผูปฏิบัติง านที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถประสบการณ และ
ความชํานาญงานสูงในดานประชาสัมพันธ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิเคราะห สภาพการณและปญหาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ เพื่อเสนอความเห็นในการจัดทํา
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
2. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความชํานาญเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ โดยการศึกษา วิเคราะห การพัฒนา
เทคนิคใหมในการผลิตและออกแบบสื่อประเภทตาง ๆ ประมวลจัดทําขาวสาร/บทความ เพื่อการประชาสัมพันธ
และเผยแพร
3. รับผิดชอบการจัดกิจกรรมตามโครงการ เพื่อใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ
4. ดําเนินการผลิตสื่อ เพื่อใชในการประชาสัมพันธ
5. ปรับปรุง แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน
สําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดานการวางแผน
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับสํานัก
หรือกอง และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ดานการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกใน
ทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ดานการบริการ
ถายทอดความรูและประสบการณใหแกผูใตบังคับบัญชาและบุคคลผูที่มีความสนใจทั่วไป เพื่อสรางความรู
ความเขาใจ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๒: นักประชาสัมพันธ ชํานาญการ
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 การศึกษา วิเคราะห การพัฒนาเทคนิคใหมในการผลิต  จํานวนครั้งของการศึกษา วิเคราะห การพัฒนา
และออกแบบสื่อประเภทตาง ๆ
เทคนิ ค ใหม ใ นการผลิ ต และออกแบบสื่ อ
ประเภทตาง ๆ
 การรั บ ผิ ด ชอบการจั ด กิ จ กรรมตามโครงการ/  จํานวนครั้ง ของการจัดกิจกรรมตามโครงการ/
โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ
โครงการผลิ ต สื่ อ เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ ที่
ประสบความสําเร็จ
 ประมวลจัดทําขาวสาร/บทความ เพื่อการประชาสัมพันธ  จํานวนขาวสาร/บทความ ที่ไดรับการประชาสัมพันธ
และเผยแพร
และเผยแพร
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๒: นักประชาสัมพันธ ชํานาญการ
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรูดานสถานการณแรงงาน
 การใชภาษาอังกฤษ
 ความรูดานการสื่อสารประชาสัมพันธ
 การคํานวณ
 ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบทางราชการ  การจัดการขอมูล
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

[71]
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๒: นักประชาสัมพันธ ชํานาญการ
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
2
บริการที่ดี
2
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
2
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
2
การทํางานทีม
2
การสืบเสาะหาขอมูล
2
การดําเนินการเชิงรุก
2
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
๒
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพื่อกาวไปสูตําแหนงลําดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก ๔ ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการ ดานการวางแผน
ดานการประสานงาน และดานการบริการ
2. มีผลงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติง าน ระดับที่ ๒ และมีความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ ๒
 มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๒ และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๒
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผานมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดตอกันไมนอยกวา
๒ รอบการประเมิน
5. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง ๒ ปยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสํานักงานรัฐมนตรี

[72]
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๑: นักประชาสัมพันธ ปฏิบัติการ
หนวยงาน:ทุกกลุมงานในกองเผยแพรและประชาสัมพันธ ระยะเวลาขั้นต่ําในการครองตําแหนง ๖ ป
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติง านในฐานะผูปฏิบัติง านระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการ
1. จัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธทั้ง ในและตางประเทศ โดยประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
2. สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมขอมูลขาวสารตาง ๆ และสรุปผลเพื่อเปนขอมูล
ในการดําเนินการประชาสัมพันธ
3. ศึกษา คนควา วิเคราะหขอมูล เพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธและติดตามผล
4. จัดทําเอกสาร และผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธและเผยแพร
ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ดานการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ดานการบริการ
ใหบริการขอมูลการประชาสัมพันธแกประชาชนและหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ
ที่ถูกตอง ตรงตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๑: นักประชาสัมพันธ ปฏิบัติการ
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 การจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ  จํานวนครั้ง ของการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/
ทั้งในและตางประเทศ โดยประสานงานกับหนวยงาน
โครงการประชาสัมพันธทั้งในและตางประเทศ
ที่เกี่ยวของ
โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
 การจัดทําเอกสาร และผลิตขาว บทความ เพื่อการ  จํานวนเอกสาร ขาว และบทความที่ประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธและเผยแพร
และเผยแพร
 การใหบริการขอมูลการประชาสัมพันธแกประชาชน  จํานวนครั้งของการใหบริการขอมูลการประชาสัมพันธ
และหนวยงานตาง ๆ
แกประชาชนและหนวยงานตาง ๆ
 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวม  จํา นวนครั้ง ของการสํา รวจความคิด เห็น ของ
ขอ มูล ขา วสารตา งๆ และสรุป ผลเพื่อ เปน ขอ มูล
ประชาชน และรวบรวมขอมูล ขาวสารตางๆ
ในการดําเนินการประชาสัมพันธ
และสรุ ป ผลเพื่ อ เป น ข อมู ล ในการดํ า เนิ น การ
ประชาสัมพันธ
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๑: นักประชาสัมพันธ ปฏิบัติการ
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรูดานสถานการณแรงงาน
 การใชภาษาอังกฤษ
 ความรูดานการสื่อสารประชาสัมพันธ
 การคํานวณ
 ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบทางราชการ  การจัดการขอมูล
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

[75]
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๑: นักประชาสัมพันธ ปฏิบัติการ
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
1
บริการที่ดี
1
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
1
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
1
การทํางานทีม
1
การสืบเสาะหาขอมูล
1
การดําเนินการเชิงรุก
1
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
1
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพื่อกาวไปสูตําแหนงลําดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก ๔ ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการ ดานการวางแผน
ดานการประสานงาน และดานการบริการ
2. มีผลงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติง าน ระดับที่ ๑ และมีความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ ๑
 มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๑
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผานมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดตอกันไมนอยกวา
๒ รอบการประเมิน
5. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง ๒ ปยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสํานักงานรัฐมนตรี

[76]

ชื่อตําแหนงเปาหมาย
หนวยงานสังกัด
ชื่อสวนราชการ
ชื่อสายงาน

ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (ประเภทอํานวยการ ระดับตน)
กองเผยแพรและประชาสัมพันธ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปฏิบัติงานชางศิลป

[77]
แผนผังเสนทางความกาวหนาสายอาชีพของตําแหนงนายชางศิลปสูตําแหนงเปาหมาย ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (ประเภทอํานวยการ ระดับตน)
สํานัก/กอง อื่น/สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.)
อํานวยการ ระดับตน/แรงงานจังหวัด (อ.ตน)
กอง อื่น/สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.)

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ
(อํานวยการ ระดับตน)
กองเผยแพรและประชาสัมพันธ

ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (ยังไมมีอัตรา)
(จึงไมแสดงตําแหนงในเสนทางความกาวหนา)

นายชางศิลป อาวุโส (ยังไมมีอัตรา)
(จึงไมแสดงตําแหนงในเสนทางความกาวหนา)

ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน (L2)
สํานัก/กองอื่น/สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.)

นายชางศิลป ชํานาญงาน (L2)
ทุกกลุมงานในกองเผยแพรและประชาสัมพันธ
(๖ ป)

ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (L1)
สํานัก/กองอื่น/สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.)

นายชางศิลป ปฏิบัติงาน (L1)
ทุกกลุมงานในกองเผยแพรและประชาสัมพันธ
(ปวท. ๕ ป, ปวส. ๔ ป)
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ตําแหนงเปาหมาย : ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (อํานวยการ ระดับตน)
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ ที่มีลักษณะเกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน
ตัดสินใจ แกปญหาในงานของกองเผยแพรและประชาสัมพันธ ตามที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานแผนงาน
๑. วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกองเผยแพร
และประชาสัมพันธ ใหสอดคลองนโยบายและแผนกลยุทธของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงแรงงาน
๒. บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงแรงงานตามที่กําหนด
๓. ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน
ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกองเผยแพร
และประชาสัมพันธตามที่กําหนด
ดานบริหารงาน
๑. จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของกองเผยแพรและประชาสัมพันธ เพื่อเปนแนวทาง
การปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ในกองเผยแพรและประชาสัมพันธตามที่รับผิดชอบ
๒. มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับภารกิจของกองเผยแพรและประชาสัมพันธ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๓. พิจารณาอนุมัติ อนุญ าตการดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจที่กองเผยแพรและประชาสัมพันธ
รับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๔. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อ ใหเกิด
ความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
๕. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน
ตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อรักษาผลประโยชนของราชการและประเทศชาติ
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ตําแหนงเปาหมาย : ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (อํานวยการ ระดับตน)
ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในกองเผยแพรและประชาสัมพันธใหสอดคลองกับภารกิจ
เพื่อใหปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา
๒. ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบัง คับบัญ ชา เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของกองเผยแพรและประชาสัมพันธและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๓. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหเกิด
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๑. วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของกองเผยแพรและประชาสัมพันธ เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงแรงงาน
๒. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และ
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
ตําแหนงเปาหมาย: ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (อํานวยการ ระดับตน)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 การวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการจั ด ทํ า แผนงาน
ของกองเผยแพรและประชาสัมพันธ
โครงการ หรือ แผนการปฏิบัต ิง านของกอง
เผยแพรและประชาสัมพันธ
 การติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไป  จํานวนครั้ งของการติ ดตาม เรง รัด การดํา เนิ น
กิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ
ตามแผนงาน โครงการ หรือ แผนการปฏิ บั ติง าน
หรือแผนการปฏิบัติง าน ตลอดจนประเมินผล
ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนินงาน
 การใหคํ า ปรึก ษาแนะนํ า ปรับ ปรุง และพัฒ นา  จํ า นวนครั้ ง ของการให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา
ปรั บ ปรุ ง และ พั ฒ น าก ารปฏิ บั ติ งาน ขอ ง
เจาหนาที่ในบังคับบัญชา
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ตําแหนงเปาหมาย: ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (อํานวยการ ระดับตน)
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรูดานสถานการณแรงงาน
 การใชภาษาอังกฤษ
 ความรูดานการสื่อสารประชาสัมพันธ
 การคํานวณ
 ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบทางราชการ  การจัดการขอมูล
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

[81]
ตําแหนงเปาหมาย: ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (อํานวยการ ระดับตน)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
3
บริการที่ดี
3
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
3
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
3
การทํางานทีม
3
สภาวะผูนํา
1
วิสัยทัศน
1
การวางกลยุทธภาครัฐ
1
ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
1
การควบคุมตนเอง
1
การสอนงานและมอบหมายงาน
1
การดําเนินการเชิงรุก
3
การคิดวิเคราะห
3
การมองภาพองครวม
3
การสรางสัมพันธภาพ
3
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ตําแหนงเปาหมาย: ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (อํานวยการ ระดับตน)
เกณฑการพิจารณาเขาสูตําแหนงเปาหมาย
1. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
 ประเภทอํานวยการ ระดับตน
 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา ๓ ป
 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไมนอยกวา ๖ ป
 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
2. มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
3. มีประสบการณในการปฏิบัติงาน ดังนี้
 ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ หรืองานที่เกี่ยวของในสายงานประชาสัมพันธมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
 ปฏิบัติหนาที่หัวหนาโครงการ/ประธานกรรมการ/ประธานคณะทํางาน ที่เปนภารกิจหลักของกรม หรือ
 ปฏิบัติราชการแทนตําแหนงผูอํานวยการกอง หรือ
 ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝาย/กลุมงาน หรือ
 มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.
ที่ออกตามความในมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในชวง ๒ ปยอนหลัง กอนเขารับการคัดเลือก มีผลการประเมินใน
ระดับดีเดนอยางนอย ๒ ครั้ง
5. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง หรือเทียบเทา
6. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง ๒ ป ยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
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การสั่งสมประสบการณและผลงานของตําแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position)
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๒: นายชางศิลป ชํานาญงาน
หนวยงาน:ทุกกลุมงานในกองเผยแพรและประชาสัมพันธ ระยะเวลาขั้นต่ําในการครองตําแหนง ๖ ป
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยตองกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติง านของผูรวมปฏิบัติง าน โดยใชค วามรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ความชํานาญงานดานชางศิลป ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่คอนขางยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานดานชางศิลป ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือ
แกไขปญหาที่คอนขางยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการ
1. ควบคุมการออกแบบงานศิลป บอรด ปายประกาศ ปายโฆษณา ฉาก เวทีของ หนวยงาน ผังสถานที่
สื่อสิ่งพิมพ เพื่อประกอบกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความไดเปนอยางดี
2. ควบคุม ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุอุปกรณการทํางานใหเปนระบบ เพื่อใหอุปกรณ
อยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ
ดานการกํากับดูแล
กํากับ ดูแล และใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ดานการบริการ
1. ใหคําแนะนํา การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป การจัดนิทรรศการแกบุคลากร ทั้ง ภายใน
และภายนอก เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในงานศิลป
2. จัด ทํา สื่อ สิ่ง พิม พ คูมือ หนัง สือ แผนพับ และนิท รรศการ เพื่อ เผยแพรป ระชาสัม พัน ธ
เสริมสรางภาพพจน และสงเสริมการออกแบบงานศิลป

[84]
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๒: นายชางศิลป ชํานาญงาน
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 การควบคุ มการออกแบบ/จั ดทํ าสื่ อสิ่ งพิ มพ คู มื อ  ระดับความสําเร็จของการควบคุมการออกแบบ/
หนัง สือ แผนพับ นิทรรศการ งานศิลป บอรด ปาย
จั ดทํ าสื่ อสิ่ ง พิ มพ คู มื อ หนัง สือ แผน พับ
ประกาศ ปายโฆษณา ฉาก เวทีของหนวยงาน ผัง
นิทรรศการ งานศิลป บอรด ปายประกาศ ปาย
สถานที่
โฆษณา ฉาก เวทีของหนวยงาน ผังสถานที่
 การควบคุม ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุ  ระดับความสําเร็จของการควบคุม ดูแล จัดเก็บ
อุปกรณการทํางานใหเปนระบบ
บํารุง รักษา ซอมแซมวัสดุอุปกรณการทํางาน
ใหเปนระบบ
 การใหคําแนะนํา การออกแบบ เทคนิค การจัดงาน  จํานวนครั้งของการใหคําแนะนํา การออกแบบ
ศิลป การจัดนิทรรศการแกบุคลากร ทั้งภายในและ
เทคนิค การจัดงานศิลป การจัดนิทรรศการแก
ภายนอก
บุคลากร ทั้งภายในและภายนอก
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๒: นายชางศิลป ชํานาญงาน
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรูดานสถานการณแรงงาน
 การใชภาษาอังกฤษ
 ความรูดานงานศิลปกรรม
 การคํานวณ
 ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบทางราชการ  การจัดการขอมูล
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๒: นายชางศิลป ชํานาญงาน
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
1
บริการที่ดี
1
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
1
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
1
การทํางานทีม
1
ความมั่นใจในตนเอง
1
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
1
สุนทรียภาพทางศิลปะ
1
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพื่อกาวไปสูตําแหนงลําดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก 3 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการ ดานการกํากับ
ดูแล และดานการบริการ
2. มีผลงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติง าน ระดับที่ 2 และมีความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ 1
 มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ 1
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 1 และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระดับที่ 1
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผานมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดตอกันไมนอยกวา
๒ รอบการประเมิน
5. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง ๒ ปยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสํานักงานรัฐมนตรี
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๑: นายชางศิลป ปฏิบัติงาน
หนวยงาน:ทุกกลุมงานในกองเผยแพรและประชาสัมพันธ ระยะเวลาขั้นต่ําในการครองตําแหนง 5 ป
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต น ซึ่ ง ไม จํ า เป น ต อ งใช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติง านดานชางศิลป ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้น ตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต การกํากับ แนะนํ า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการ
1. ออกแบบงานศิลป บอรด ปายประกาศ ปายโฆษณา ฉาก เวทีของหนวยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ
เพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความไดเปนอยางดี
2. ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุอุปกรณการทํางานใหเปนระบบเพื่อใหอุปกรณอยูในสภาพ
พรอมใชงานอยูเสมอ
ดานการบริการ
1. ใหคําแนะนํา การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป การจัดนิทรรศการแกบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในงานศิลป
2. ช ว ยจั ด ทํา สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ คู มื อ หนั ง สื อ แผ น พั บ และนิ ท รรศการ เพื่ อ เผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ
เสริมสรางภาพพจน และสงเสริมการออกแบบงานศิลป
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๑: นายชางศิลป ปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 การออกแบบงานศิ ลป บอร ด ป ายประกาศ ป าย  จํา นวนครั้ง ของการออกแบบงานศิลป บอร ด
โฆษณา ฉาก เวทีของหนวยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ
ป า ยประกาศ ป า ยโฆษณา ฉาก เวที ข อง
หน ว ยงาน ผั ง สถานที่ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ
 การดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุอุปกรณ  จํานวนครั้งของการดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา
การทํางานใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ
ซอมแซมวัสดุอุปกรณการทํางานใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานอยูเสมอ
 การชวยจัดทําสื่อสิ่งพิมพ คูมือ หนังสือ แผนพับและ  จํ า นวนครั้ ง ของการช ว ยจั ด ทํ า สื ่ อ สิ ่ ง พิ ม พ
นิ ท รรศการ
คู มื อ หนั ง สื อ แผ น พั บ และนิ ท รรศการ
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๑: นายชางศิลป ปฏิบัติงาน
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรูดานสถานการณแรงงาน
 การใชภาษาอังกฤษ
 ความรูดานงานศิลปกรรม
 การคํานวณ
 ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบทางราชการ  การจัดการขอมูล
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๑: นายชางศิลป ปฏิบัติงาน
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
1
บริการที่ดี
1
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
1
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
1
การทํางานทีม
1
ความมั่นใจในตนเอง
1
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
1
สุนทรียภาพทางศิลปะ
1
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพื่อกาวไปสูตําแหนงลําดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก 2 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการ และดานงานบริการ
2. มีผลงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติง าน ระดับที่ ๑ และมีความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ ๑
 มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ 1
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๑
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผานมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดตอกันไมนอยกวา
๒ รอบการประเมิน
5. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง ๒ ปยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสํานักงานรัฐมนตรี
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ชื่อตําแหนงเปาหมาย
หนวยงานสังกัด
ชื่อสวนราชการ
ชื่อสายงาน

ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (ประเภทอํานวยการ ระดับตน)
กองเผยแพรและประชาสัมพันธ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปฏิบัติงานชางภาพ
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แผนผังเสนทางความกาวหนาสายอาชีพของตําแหนงนายชางภาพสูตําแหนงเปาหมาย ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (ประเภทอํานวยการ ระดับตน)
สํานัก/กอง อื่น/สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.)
อํานวยการ ระดับตน/แรงงานจังหวัด (อ.ตน)
กอง อื่น/สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.)

ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (ยังไมมีอัตรา)
(จึงไมแสดงตําแหนงในเสนทางความกาวหนา)

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ
(อํานวยการ ระดับตน)
กองเผยแพรและประชาสัมพันธ

นายชางภาพ อาวุโส (ยังไมมีอัตรา)
(จึงไมแสดงตําแหนงในเสนทางความกาวหนา)

ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน (L2)
สํานัก/กองอื่น/สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.)

นายชางภาพ ชํานาญงาน (L2)
กลุมงานโฆษกและการขาว
(๖ ป)

ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (L1)
สํานัก/กองอื่น/สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.)

นายชางภาพ ปฏิบัติงาน (L1)
กลุมงานโฆษกและการขาว
(ปวท. ๕ ป, ปวส. ๔ ป)

[92]
ตําแหนงเปาหมาย : ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (อํานวยการ ระดับตน)
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ ที่มีลักษณะเกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน
ตัดสินใจ แกปญหาในงานของกองเผยแพรและประชาสัมพันธ ตามที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานแผนงาน
๑. วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกองเผยแพร
และประชาสัมพันธ ใหสอดคลองนโยบายและแผนกลยุทธของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงแรงงาน
๒. บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงแรงงานตามที่กําหนด
๓. ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน
ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกองเผยแพร
และประชาสัมพันธตามที่กําหนด
ดานบริหารงาน
๑. จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของกองเผยแพรและประชาสัมพันธ เพื่อเปนแนวทาง
การปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ในกองเผยแพรและประชาสัมพันธตามที่รับผิดชอบ
๒. มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับภารกิจของกองเผยแพรและประชาสัมพันธ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๓. พิจารณาอนุมัติ อนุญ าตการดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจที่กองเผยแพรและประชาสัมพันธ
รับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๔. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อ ใหเกิด
ความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
๕. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน
ตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อรักษาผลประโยชนของราชการและประเทศชาติ

[93]
ตําแหนงเปาหมาย : ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (อํานวยการ ระดับตน)
ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในกองเผยแพรและประชาสัมพันธใหสอดคลองกับภารกิจ
เพื่อใหปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา
๒. ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบัง คับบัญ ชา เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของกองเผยแพรและประชาสัมพันธและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๓. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหเกิด
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๑. วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของกองเผยแพรและประชาสัมพันธ เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงแรงงาน
๒. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และ
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
ตําแหนงเปาหมาย: ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (อํานวยการ ระดับตน)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 การวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการจั ด ทํ า แผนงาน
ของกองเผยแพรและประชาสัมพันธ
โครงการ หรือ แผนการปฏิบัต ิง านของกอง
เผยแพรและประชาสัมพันธ
 การติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไป  จํานวนครั้ งของการติ ดตาม เรง รัด การดํา เนิ น
กิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ
ตามแผนงาน โครงการ หรือ แผนการปฏิ บั ติง าน
หรือแผนการปฏิบัติง าน ตลอดจนประเมินผล
ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนินงาน
 การใหคํ า ปรึก ษาแนะนํ า ปรับ ปรุง และพัฒ นา  จํ า นวนครั้ ง ของการให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา
ปรั บ ปรุ ง และ พั ฒ น าก ารปฏิ บั ติ งาน ขอ ง
เจาหนาที่ในบังคับบัญชา
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ตําแหนงเปาหมาย: ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (อํานวยการ ระดับตน)
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรูดานสถานการณแรงงาน
 การใชภาษาอังกฤษ
 ความรูดานการสื่อสารประชาสัมพันธ
 การคํานวณ
 ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบทางราชการ  การจัดการขอมูล
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ตําแหนงเปาหมาย: ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (อํานวยการ ระดับตน)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
3
บริการที่ดี
3
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
3
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
3
การทํางานทีม
3
สภาวะผูนํา
1
วิสัยทัศน
1
การวางกลยุทธภาครัฐ
1
ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
1
การควบคุมตนเอง
1
การสอนงานและมอบหมายงาน
1
การดําเนินการเชิงรุก
3
การคิดวิเคราะห
3
การมองภาพองครวม
3
การสรางสัมพันธภาพ
3
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ตําแหนงเปาหมาย: ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ (อํานวยการ ระดับตน)
เกณฑการพิจารณาเขาสูตําแหนงเปาหมาย
1. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
 ประเภทอํานวยการ ระดับตน
 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา ๓ ป
 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไมนอยกวา ๖ ป
 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
2. มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
3. มีประสบการณในการปฏิบัติงาน ดังนี้
 ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ หรืองานที่เกี่ยวของในสายงานประชาสัมพันธมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
 ปฏิบัติหนาที่หัวหนาโครงการ/ประธานกรรมการ/ประธานคณะทํางาน ที่เปนภารกิจหลักของกรม หรือ
 ปฏิบัติราชการแทนตําแหนงผูอํานวยการกอง หรือ
 ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝาย/กลุมงาน หรือ
 มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.
ที่ออกตามความในมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในชวง ๒ ปยอนหลัง กอนเขารับการคัดเลือก มีผลการประเมินใน
ระดับดีเดนอยางนอย ๒ ครั้ง
5. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง หรือเทียบเทา
6. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง ๒ ป ยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
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การสั่งสมประสบการณและผลงานของตําแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position)
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๒: นายชางภาพ ชํานาญงาน
หนวยงาน: กลุมงานโฆษกและการขาว
ระยะเวลาขั้นต่ําในการครองตําแหนง ๖ ป
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยตองกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติง านของผูรว มปฏิบัติง าน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณแ ละ
ความชํานาญงานดานชางภาพ ปฏิบัติง านที่ตองตัดสินใจหรือแกปญ หาที่คอนขางยาก และปฏิบัติง านอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานดานชางภาพปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือ
แกไขปญหาที่คอนขางยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการ
1. ถายภาพนิ่ง บันทึกวีดิทัศน บันทึกภาพยนตร ขาว รายการโทรทัศน สารคดีสปอตโทรทัศน เพื่อการ
เผยแพรประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ
2. ตกแตงภาพนิ่งในระบบดิจิตอล จัดแสงเพื่อการบันทึกภาพในหองสตูดิโอ ตัดตอลําดับภาพและ
เสียง ทําเทคนิคพิเศษ วีดิทัศน ภาพยนตร ขาว รายการโทรทัศน สารคดี สปอตโทรทัศนเพื่อใหง านสมบูรณ
ตามบทและแผนงานที่กําหนดไว
3. ตรวจสอบความถู ก ต อ งในการบั น ทึ ก ภาพระหว า งการถ า ยทํ า และให คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษาแก
ผูปฏิบัติงานตามบท แผนงานที่กําหนดให
4. จัดทําสําเนาวีดิทัศน ภาพยนตร ขาว รายการโทรทัศน สารคดี สปอตโทรทัศนเพื่อใหพอเพียงกับ
การเผยแพรประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ ตามแผนงานที่กําหนดไว
ดานการกํากับดูแล
1. ควบคุม กํากับดูแลการใชอุปกรณในการบันทึกภาพตางๆ เพื่อใหสามารถใหบริการไดตรงตาม
กําหนดและตอบสนองความตองการของทุกสวนงาน
2. ใหคําปรึกษา แนะนําแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาเพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจ ในการปฏิบัติงาน
ดานการบริการ
1. ประสานงานติด ตอ กับหนวยงานที่เ กี่ยวขอ งทั้ง ภายในและภายนอก เพื่อใหก ารปฏิบัติง าน
สําเร็จลุลวงไปดวยดี
2. ถายภาพ บันทึกวีดิทัศ น บัน ทึก ภาพยนตร ขา ว รายการโทรทัศ น สารคดี สปอตโทรทัศ น
ใหกับหนวยงานตางๆ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป
3. ใหคํ า ปรึก ษา แนะนํา เกี่ย วกับ การบัน ทึก ภาพแกห นว ยงานตา งๆ และปฏิบ ัติห นา ที ่อื ่น ที่
เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๒: นายชางภาพ ชํานาญงาน
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 การถ ายภาพนิ่ ง บั นทึ กวี ดิ ทั ศน บั นทึ กภาพยนตร  จํานวนครั้งของการถายภาพนิ่ง บันทึกวีดิทัศน
ขาว รายการโทรทั ศน สารคดี สปอตโทรทัศน เพื่ อ
บันทึกภาพยนตร ขาว รายการโทรทัศน สารคดี
การเผยแพรประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ
สปอตโทรทัศน เพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธ
ตามสื่อตางๆ
 การตกแตงภาพนิ่งในระบบดิจิตอล จัดแสงเพื่อการ  จํ า นวนครั้ ง ของการตกแต ง ภาพนิ่ ง ในระบบ
บั น ทึ ก ภาพในห อ งสตู ดิ โ อ ตั ด ต อ ลํ า ดั บ ภาพและ
ดิ จิ ต อล จั ด แสงเพื่ อ การบั น ทึ ก ภาพในห อ ง
เสี ย ง ทํ า เทคนิ ค พิ เ ศษ วี ดิ ทั ศ น ภาพยนตร ข า ว
สตูดิโอ ตัดตอลําดับภาพและเสียง ทําเทคนิ ค
รายการโทรทัศน สารคดี สปอตโทรทัศน เพื่อให
พิ เ ศษ วี ดิ ทั ศ น ภาพยนตร ข า ว รายการ
งานสมบูรณตามบทและแผนงานที่กําหนดไว
โทรทัศ น สารคดี สปอตโทรทั ศน เพื่อ ให ง าน
สมบูรณตามบทและแผนงานที่กําหนดไว
 การใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการบันทึกภาพ  จํ า นวนครั้ ง ของการใหคํ า ปรึก ษา แนะนํ า
แกห นว ยงาน ตา งๆ และ ปฏิบ ัต ิห นา ที ่อื ่น ที่
เกี ่ย วกับ การบัน ทึก ภาพแกห นว ยงานตา งๆ
เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
และปฏิบัต ิห นา ที่อื ่น ที ่เ กี่ย วขอ งตามที ่ไ ดร ับ
มอบหมาย
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๒: นายชางภาพ ชํานาญงาน
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรูดานสถานการณแรงงาน
 การใชภาษาอังกฤษ
 ความรูดานการถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ
 การคํานวณ
 ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบทางราชการ  การจัดการขอมูล
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

[100]
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๒: นายชางภาพ ชํานาญงาน
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
1
บริการที่ดี
1
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
1
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
1
การทํางานทีม
1
การมองภาพองครวม
1
ความเขาใจองคกรและระบบราชการ
1
การตรวจสอบความถูกตองตามกระทบวนงาน
1
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพื่อกาวไปสูตําแหนงลําดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก 3 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการ ดานการกํากับ
ดูแล และดานการบริการ
2. มีผลงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติง าน ระดับที่ ๒ และมีความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ 1
 มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ 1
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 1 และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระดับที่ 1
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผานมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดตอกันไมนอยกวา
๒ รอบการประเมิน
5. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง ๒ ปยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสํานักงานรัฐมนตรี

[101]
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๑: นายชางภาพ ปฏิบัติงาน
หนวยงาน: กลุมงานโฆษกและการขาว
ระยะเวลาขั้นต่ําในการครองตําแหนง 5 ป
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต น ซึ่ ง ไม จํ า เป น ต อ งใช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติง านดานชางภาพ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้น ตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต การกํากับ แนะนํ า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการ
เผยแพร

1. ถายภาพ ถายวีดีทัศน บันทึกภาพยนตร ในเรื่องตางๆที่ไดรับมอบหมาย เพื่อการประชาสัมพันธและ

2. ตกแตง ตัดตอลําดับภาพบันทึกเสียงรวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวของกับฟลมภาพยนตร
เพื่อใหผลงานเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว
3. ปฏิบัติงานในเรื่องลาง-อัดภาพและตรวจสอบความถูกตองของภาพถายที่ถายมาไดเพื่อใหไดมาซึ่ง
ภาพถายที่คมชัดและสามารถนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานตอไป
4. ปฏิบัติงานตางๆที่เกี่ยวกับไมโครฟลม เชน ใหเลขรหัส บันทึกเอกสารลงในไมโครฟลม รวมทั้ง
ตรวจสอบและจัดเก็บ และจัดสงไมโครฟลมใหบริษัทเอกชนที่รับจางลาง เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. จัดหมวดหมูเก็บรักษาและควบคุมการเบิกจายฟลมหรือเอกสารแผนที่ตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติ
ดําเนินไปดวยความสะดวกรวดเร็ว
6. ถายภาพตางๆเพื่อประกอบการวิเคราะห วิจัยผลงานทางวิชาการ ทําแบบพิมพตางๆ
7. จัดทําและวางแผนที่รูปถายทางอากาศลงในวัสดุตางๆ และตรวจสอบความถูกตองเพื่อนําไปใช
เปนเอกสารหรือขอมูลสนับสนุนกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดานการบริการ
1. ใหบริการสําเนาภาพถาย วีดีทัศน ภาพยนตร และไมโครฟลม
2. ติ ด ต อ ประสานงานกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านสํา เร็ จ ลุ ล ว งไปด ว ยดี
และปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งตามที่ ไ ด รั บ มอบหมาย

[102]
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๑: นายชางภาพ ปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์หลัก
(Key Result Areas: KRAs)
 การถายภาพ ถายวีดีทัศน บันทึกภาพยนตร ในเรื่อง 
ตางๆที่ไดรับมอบหมาย เพื่อการประชาสัมพันธและ
เผยแพร
 การตกแตง ตัดตอลําดับภาพบันทึกเสียงรวมถึงการ 
ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ฟ ล ม ภาพยนตร
เพื่อใหผลงานเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Performance Indicators: KPIs)
จํ า นวนครั้ ง ของการถ า ยภาพ ถ า ยวี ดี ทั ศ น
บันทึกภาพยนตร ในเรื่องตางๆที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อการประชาสัมพันธและเผยแพร
จํานวนครั้ง ของการตกแต ง ตัดต อลํ าดับ ภาพ
บั น ทึ ก เสี ย งรวมถึ ง การปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ฟ ล ม ภาพยนตร เ พื่ อ ให ผ ลงาน
เปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว
 การปฏิบัติง านในเรื่องลาง-อัดภาพและตรวจสอบ  จํานวนครั้งของการปฏิบัติงานในเรื่องลาง-อัดภาพ
ความถูกตองของภาพถายที่ถายมาไดเพื่อใหไดมา
และตรวจสอบความถูกตองของภาพถายที่ถาย
ซึ่งภาพถายที่คมชัดและสามารถนําไปใชประโยชน
มาได เ พื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ภาพถ า ยที่ ค มชั ด และ
ในการปฏิบัติงานตอไป
สามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ตอไป

[103]
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๑: นายชางภาพ ปฏิบัติงาน
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรูดานสถานการณแรงงาน
 การใชภาษาอังกฤษ
 ความรูดานการถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ
 การคํานวณ
 ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบทางราชการ  การจัดการขอมูล
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

[104]
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๑: นายชางภาพ ปฏิบัติงาน
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
1
บริการที่ดี
1
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
1
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
1
การทํางานทีม
1
การมองภาพองครวม
1
ความเขาใจองคกรและระบบราชการ
1
การตรวจสอบความถูกตองตามกระทบวนงาน
1
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพื่อกาวไปสูตําแหนงลําดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก 2 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการ และดานงานบริการ
2. มีผลงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติง าน ระดับที่ ๑ และมีความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ ๑
 มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ 1
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๑
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผานมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดตอกันไมนอยกวา
๒ รอบการประเมิน
5. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง ๒ ปยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสํานักงานรัฐมนตรี

[105]

ชื่อตําแหนงเปาหมาย
หนวยงานสังกัด
ชื่อสวนราชการ
ชื่อสายงาน

แรงงานจังหวัด (ประเภทอํานวยการ ระดับตน/สูง)
สํานักงานแรงงานจังหวัด
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

[106]
แผนผังเสนทางความกาวหนาสายอาชีพของตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี สูตําแหนงเปาหมายแรงงานจังหวัด (ประเภทอํานวยการ ระดับตน/สูง)
สํานัก/กอง อื่น
อํานวยการ ระดับสูง
สํานัก/กอง อื่น

อํานวยการ ระดับตน
กอง อื่น

สํานักงานแรงงานจังหวัด
แรงงานจังหวัด (อํานวยการ ระดับสูง)
สํานักงานแรงงานจังหวัด

แรงงานจังหวัด (อํานวยการ ระดับตน)
สํานักงานแรงงานจังหวัด

ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (ยังไมมีอัตรา)
(จึงไมแสดงตําแหนงในเสนทางความกาวหนา)

เจาพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโส (ยังไมมีอัตรา)
(จึงไมแสดงตําแหนงในเสนทางความกาวหนา)

ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน (L2)
สํานัก กอง อื่น ๆ

เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน (L2)
สํานักงานแรงงานจังหวัด
(๖ ป)

ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (L1)
สํานัก กอง อื่น ๆ

เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน (L1)
สํานักงานแรงงานจังหวัด
(ปวท. ๕ ป, ปวส. ๔ ป)
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ตําแหนงเปาหมาย: แรงงานจังหวัด (อํานวยการ ระดับสูง) สํานักงานแรงงานจังหวัด
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรมในราชการบริหารสวนภูมิภาค มีลักษณะ
งานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่ง ราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญ หาเกี่ยวกับงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่ง ลัก ษณะหนา ที่
ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
ดานแผนงาน
๑. วางแผนงาน โครงการ หรื อแผนการปฏิ บั ติ การ เพื่ อ กํ า หนดเป า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
หนวยงาน ใหสอดคลองนโยบายและแผนกลยุทธของกระทรวงแรงานและพื้นที่
๒. บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ กิจกรรม เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงานที่กําหนด
๓. ติดตาม เรง รัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่มีความหลากหลาย และมีความยุงยากซับซอนมาก
ใหเปน ไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติง าน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนิน งาน
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด
๔. ประมวลสรุปผลการดําเนินแผนงาน โครงการและกิจกรรมของหนวยงานเปนเอกสารเชิงวิชาการ
เพื่อสรางรูปแบบผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานที่เปนตนแบบ (Model) และเปนแบบอยางในการสราง
และพัฒนาองคความรูของหนวยงาน
ดานบริหารงาน
๑. กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติราชการ
ของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ
๒. มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติง านบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กําหนด
๓. วินิจฉัย สั่งการเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญ หา
ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ เพื่อให บรรลุเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๔. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวขอ ง เพื่อ เกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
๕. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานตาง ๆ
ที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อรักษาผลประโยชนของราชการและประเทศชาติ
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ตําแหนงเปาหมาย: แรงงานจังหวัด (อํานวยการ ระดับสูง) สํานักงานแรงงานจังหวัด
ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานที่มีความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจ เพื่อใหปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา
๒. ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบัง คับบัญ ชา เพื่อใหการปฏิบัติง านสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๓. ใหคํ าปรึก ษาแนะนํา ปรับปรุง และพั ฒนาการปฏิบั ติง านของเจ าหน าที่ ในบัง คับบั ญ ชา ให มี
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
๔. ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหมๆ หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการพัฒนา
กระตุน เรงเราเจาหนาที่ผูปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น
๕. จัดทําคูมือการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน
ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๑. วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงานที่ตองรับผิดชอบสูง เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของสํานักงานปลัดกระทรวง
๒. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณในจํานวนที่สูง มาก ใหเกิดประสิทธิภาพ
ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๓. ประมวลสรุปผลการบริหารทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงานเปนเอกสารเชิงวิชาการ
เพื่อเปนรูปแบบการบริหารที่ประสบผลสําเร็จ (Model)
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ตําแหนงเปาหมาย: แรงงานจังหวัด (อํานวยการ ระดับสูง) สํานักงานแรงงานจังหวัด
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ด า นแรงงาน และ  รอยละของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ
ยุ ท ธศาสตร แ รงงานนอกระบบ
ราชการประจํา ปเ พื่อ ขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตร
ดานแรงงานและแรงงานนอกระบบที่ดําเนินการ
แลวเสร็จและทันเวลา
 การบริหารการใหบริการเชิงบูรณาการดานแรงงาน  จํา นวนประชาชนที่ไ ดรั บบริก ารดา นแรงงาน
แกประชาชนในพื้นที่
ผานอาสาสมัครแรงงาน
 การสรางและพัฒนาเครือขายในการปฏิบัติงาน
 จํานวนเครือขายในการปฏิบัติงาน
 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่สํานักงานแรงงาน
จังหวัดดําเนินการรวมกับเครือขาย
 การตอบสนองนโยบายสําคัญ/เรงดวน ของรัฐบาล/  จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย
กระทรวงแรงงาน และขอสั่งการของรัฐมนตรี
สําคัญ/เรงดวน ของรัฐบาล/กระทรวงแรงงาน
และขอสั่งการของรัฐมนตรี ที่ดําเนินการแลวเสร็จ
 การพัฒนาคาจางขั้นต่ํา
 จํานวนขอเสนอดานการพิจารณาคาจางขั้นต่ํา
ของจังหวัด
 การพัฒนาอาสาสมัครแรงงาน
 ร อ ยละของอาสาสมั ค รแรงงานที่ ไ ด รั บ การ
พั ฒ นาและให บ ริ ก ารด า นแรงงานแก พื้ น ที่ /
ชุมชน
 การรายงานสถานการณดานแรงงาน
 จํานวนรายงานสถานการณดานแรงงานที่ไดรับ
การเผยแพร
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ตําแหนงเปาหมาย: แรงงานจังหวัด (อํานวยการ ระดับสูง) สํานักงานแรงงานจังหวัด
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรูดานสถานการณแรงงาน
 การใชภาษาอังกฤษ
 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
 การคํานวณ
 ความรูในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การจัดการขอมูล
 ความรูในการบริหารเชิง กลยุทธ การแปลงแผน ทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติม
สูการปฏิบัติ และการบริหารโครงการ
 การเจรจาตอรอง
 ความรูในการบริหารความเสี่ยง
 การจัดทํายุทธศาสตร
 การจัดการความรู
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
 พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
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ตําแหนงเปาหมาย: แรงงานจังหวัด (อํานวยการ ระดับสูง) สํานักงานแรงงานจังหวัด
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ (ตอ)
 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ตําแหนงเปาหมาย: แรงงานจังหวัด (อํานวยการ ระดับสูง) สํานักงานแรงงานจังหวัด
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
4
บริการที่ดี
4
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
4
การทํางานทีม
4
สภาวะผูนํา
2
วิสัยทัศน
2
การวางกลยุทธภาครัฐ
2
ศักยภาพเพื่อการนํามาปรับเปลี่ยน
2
การควบคุมตนเอง
2
การสอนงานและมอบหมายงาน
2
การดําเนินการเชิงรุก
4
การคิดวิเคราะห
4
การมองภาพองครวม
๔
การสรางสัมพันธภาพ
๔
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ตําแหนงเปาหมาย: แรงงานจังหวัด (อํานวยการ ระดับสูง) สํานักงานแรงงานจังหวัด
เกณฑการพิจารณาเขาสูตําแหนงเปาหมาย
1. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
 ประเภทอํานวยการ ระดับตน ไมนอยกวา ๑ ป
 ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไมนอยกวา ๔ ป
 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา ๔ ป
 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
2. มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
3. มีประสบการณในการปฏิบัติงาน ดังนี้
 ปฏิบัติหนาที่หัวหนาโครงการ/ประธานกรรมการ/ประธานคณะทํางาน ที่เปนภารกิจหลักของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือ
 ปฏิบัติราชการแทนตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานหรือแรงงานจังหวัด หรือ
 ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝาย/กลุมงาน หรือ
 มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออก
ตามความในมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติง านในชวง ๒ ปยอนหลัง กอนเขารับการคัดเลือก มีผลการประเมิน
ในระดับดีเดนอยางนอย ๒ ครั้ง
5. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง หรือเทียบเทา
6. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง ๒ ป ยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
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ตําแหนงเปาหมาย: แรงงานจังหวัด (อํานวยการ ระดับตน) สํานักงานแรงงานจังหวัด
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรมในราชการบริหารสวนภูมิภาค ที่มีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการมอบหมายงาน กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหาในงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งมีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานแผนงาน
๑. วางแผนงาน โครงการ หรื อแผนการปฏิ บั ติ การ เพื่ อ กํ า หนดเป า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
สํานักงานแรงงานจังหวัด ใหสอดคลองนโยบายและแผนกลยุทธของกระทรวงแรงงานและพื้นที่
๒. บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ กิจกรรม เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงานที่กําหนด
๓. ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ
หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด
๔. ประมวลสรุปผลการดําเนินแผนงาน โครงการและกิจกรรมของหนวยงานเปนเอกสารเชิงวิชาการ
เพื่อสรางรูปแบบผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานที่เปนตนแบบ (Model) และเปนแบบอยางในการสราง
และพัฒนาองคความรูของหนวยงาน
ดานบริหารงาน
๑. กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ
๒. มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับภารกิจที่หลากหลายและเบ็ด เสร็จ ของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติง านบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กําหนด
๓. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๔. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อเกิดความรวมมือ
หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
๕. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน
ตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อรักษาผลประโยชนของราชการและประเทศชาติ
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ตําแหนงเปาหมาย: แรงงานจังหวัด (อํานวยการ ระดับตน) สํานักงานแรงงานจังหวัด
ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในสํานักงานแรงงานจังหวัดใหสอดคลองกับภารกิจ เพื่อให
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา
๒. ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบัง คับบัญ ชา เพื่อใหการปฏิบัติง านสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๓. ใหคํ าปรึก ษาแนะนํา ปรับปรุง และพั ฒนาการปฏิบั ติง านของเจ าหน าที่ ในบัง คับบั ญ ชา ให มี
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
๔. ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม ๆ หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการพัฒนา
กระตุน เรงเราเจาหนาที่ผูปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น
๕. จัดทําคูมือการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน
ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๑. วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ
และเปนไปตามเปาหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๒. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณในจํานวนที่สูง มาก ใหเกิดประสิทธิภาพ
ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
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ตําแหนงเปาหมาย: แรงงานจังหวัด (อํานวยการ ระดับตน) สํานักงานแรงงานจังหวัด
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ด า นแรงงาน และ  รอยละของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ
ยุ ท ธศาสตร แ รงงานนอกระบบ
ราชการประจํา ป เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร
ดานแรงงานและแรงงานนอกระบบที่ดําเนินการ
แลวเสร็จและทันเวลา
 การบริหารการใหบริการเชิงบูรณาการดานแรงงาน  จํา นวนประชาชนที่ไ ดรั บบริก ารดา นแรงงาน
แกประชาชนในพื้นที่
ผานอาสาสมัครแรงงาน
 การสรางและพัฒนาเครือขายในการปฏิบัติงาน
 จํานวนเครือขายในการปฏิบัติงาน
 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่สํานักงานแรงงาน
จังหวัดดําเนินการรวมกับเครือขาย
 การตอบสนองนโยบายสําคัญ/เรงดวน ของรัฐบาล/  จํ า นวนโครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ ตอบสนอง
กระทรวงแรงงาน และขอสั่งการของรัฐมนตรี
นโยบายสําคัญ/เรงดวน ของรัฐบาล/กระทรวง
แรงงาน และขอสั่งการของรัฐมนตรี ที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ
 การพัฒนาคาจางขั้นต่ํา
 จํานวนขอเสนอดานการพิจารณาคาจางขั้นต่ํา
ของจังหวัด
 การพัฒนาอาสาสมัครแรงงาน
 ร อ ยละของอาสาสมั ค รแรงงานที่ ไ ด รั บ การ
พั ฒ นาและให บ ริ ก ารด า นแรงงานแก พื้ น ที่ /
ชุมชน
 การรายงานสถานการณดานแรงงาน
 จํานวนรายงานสถานการณดานแรงงานที่ไดรับ
การเผยแพร
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ตําแหนงเปาหมาย: แรงงานจังหวัด (อํานวยการ ระดับตน) สํานักงานแรงงานจังหวัด
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรูดานสถานการณแรงงาน
 การใชภาษาอังกฤษ
 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
 การคํานวณ
 ความรูในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การจัดการขอมูล
 ความรูในการบริหารเชิง กลยุทธ การแปลงแผน ทักษะอื่นๆ เพิ่มเติม
สูการปฏิบัติ และการบริหารโครงการ
 การเจรจาตอรอง
 ความรูในการบริหารความเสี่ยง
 การจัดทํายุทธศาสตร
 การจัดการความรู
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
 พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
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ตําแหนงเปาหมาย: แรงงานจังหวัด (อํานวยการ ระดับตน) สํานักงานแรงงานจังหวัด
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ (ตอ)
 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ตําแหนงเปาหมาย: แรงงานจังหวัด (อํานวยการ ระดับตน) สํานักงานแรงงานจังหวัด
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
๓
บริการที่ดี
๓
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๓
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
๓
การทํางานทีม
๓
สภาวะผูนํา
๑
วิสัยทัศน
๑
การวางกลยุทธภาครัฐ
๑
ศักยภาพเพื่อการนํามาปรับเปลี่ยน
๑
การควบคุมตนเอง
๑
การสอนงานและมอบหมายงาน
๑
การดําเนินการเชิงรุก
๓
การคิดวิเคราะห
๓
การมองภาพองครวม
๓
การสรางสัมพันธภาพ
๓
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ตําแหนงเปาหมาย: แรงงานจังหวัด (อํานวยการ ระดับตน) สํานักงานแรงงานจังหวัด
เกณฑการพิจารณาเขาสูตําแหนงเปาหมาย
1. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
 ประเภทอํานวยการ ระดับตน
 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา ๓ ป
 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
2. มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
3. มีประสบการณในการปฏิบัติงาน ดังนี้
 ปฏิบัติหนาที่ผูชวยแรงงานจังหวัด
 ปฏิบัติหนาที่หัวหนาโครงการ/ประธานกรรมการ/ประธานคณะทํางาน ที่เปนภารกิจหลักของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือ
 ปฏิบัติราชการแทนตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานหรือแรงงานจังหวัด หรือ
 ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝาย/กลุมงาน หรือ
 มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออก
ตามความในมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติง านในชวง ๒ ปยอนหลัง กอนเขารับการคัดเลือก มีผลการประเมิน
ในระดับดีเดนอยางนอย ๒ ครั้ง
5. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง หรือเทียบเทา
6. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง ๒ ป ยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
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การสั่งสมประสบการณและผลงานของตําแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position)
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๒: เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
หนวยงาน: ฝายบริหารทั่วไป
ระยะเวลาขั้นต่ําในการครองตําแหนง ๖ ป
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยตองกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงาน
ดานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่คอนขางยาก และปฏิบัติงานอื่ นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํ านาญงานดานการเงินและบัญ ชีปฏิบัติ ง านที่ตอ ง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาที่คอนขางยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการ
๑. ปฏิบัติงานและควบคุมเอกสารทางการเงินและบัญชีที่ตองใชความชํานาญ เพื่อชวยใหระบบงาน
เปนไปอยางสะดวกและถูกตอง
๒. ปฏิบัติงาน วางแผน ประเมินผลงาน ดานการเงินและบัญชี เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค
๓. ศึกษา วิเคราะห และเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดานการเงิน เพื่อใชเปนฐานขอมูล
ในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
๔. ถายทอดความรูดานการเงินและบัญชี แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เชน ใหคําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติง าน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใช
อุปกรณเครื่องมือที่ถูกตอง เปนตน เพื่อถายทอดความรูที่เปนประโยชนในการปฏิบัติง านตามมาตรฐานและ
ขอกําหนด
ดานการกํากับดูแล
๑. ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติง านดานการเงินและบั ญชี เพื่อใหการดําเนินงานของ
หนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
๒. วางแผน ประเมินผล และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดานการบริการ
๑. ใหคําแนะนํา ตอบปญ หา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญ ชี ที่มีความซับซอนแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถายทอดความรู ความชํานาญ แกผูที่สนใจ
๒. ประสานงานในระดับจัง หวัด กองหรือหนวยงานที่สูง กวา กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อขอความชวยเหลือและความรวมมือในงานการเงินและบัญ ชี และแลกเปลี่ยนความรู
ความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๒: เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 การปฏิบัติงานและควบคุมเอกสารทางการเงินและ  จํานวนครั้งของการปฏิบัติงานและควบคุมเอกสาร
บัญชี
ทางการเงินและบัญชี
 การปฏิบัติงาน วางแผน ประเมินผลงาน ดานการเงิน  จํานวนครั้งของการปฏิบัติงาน วางแผน ประเมินผล
และบัญชี
งาน ดานการเงินและบัญชี
 การใหคําแนะนํา ตอบปญ หา ชี้แจงเกี่ยวกับงาน  จํ า นวนครั้ ง ของการให คํ า แนะนํ า ตอบป ญ หา
การเงินและบัญชี
ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
 การจัด ทํารายงานทางการเงิ นของสวนราชการ  จํานวนครั้งของการจัดทํารายงานทางการเงินของ
ประจําเดือน และประจําปงบประมาณ
ส ว น ร าช ก าร ปร ะ จํ าเ ดื อ น แล ะ ปร ะ จํ า ป
งบประมาณ
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๒: เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรูดานสถานการณแรงงาน
 การใชภาษาอังกฤษ
 ความรูดานการเงินและบัญชี
 การคํานวณ
 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายดานการเงินและการบัญชี  การจัดการขอมูล
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๒: เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ (ตอ)
 พระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
 พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๒: เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
๑
บริการที่ดี
๑
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๑
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
๑
การทํางานทีม
๑
การคิดวิเคราะห
๑
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน
๑
การยืดหยุนผอนปรน
๑
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน เพื่อกาวไปสูตําแหนงลําดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ ๓ ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการ ดานการกํากับดูแล
และดานการบริการ
2. มีผลงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติง าน ระดับที่ ๒ และมีความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ ๑
 มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๑
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๑
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผานมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดตอกันไมนอย
กวา ๒ รอบการประเมิน
5. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง ๒ ปยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสํานักงานรัฐมนตรี
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๑: เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
หนวยงาน: ฝายบริหารทั่วไป
ระยะเวลาขั้นต่ําในการครองตําแหนง ๕ ป
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติง านในฐานะผูป ฏิบัติง านระดับ ตน ซึ่ง ไมจํา เปน ตอ งใชผูสํา เร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญา
ปฏิบัติง านดานการเงินและบัญ ชี ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการ
๑. จัด ทํ า และปฏิบั ติ ง านด า นเอกสารทางการเงิ น และบั ญ ชีใ นระดั บ ต น เพื่ อให ง านเป น ไปตาม
เปาหมายที่กําหนด
๒. รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใชประกอบในการทํางบประมาณประจําปของหนวยงาน
๓. ตรวจสอบและดูความถูกตองของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อใหเกิดความถูกตองในการปฏิบัติงาน
๔. ประสานงานในระดับ จัง หวัด กองหรือ หนว ยงานที่สูง กวา กับ หนว ยงานราชการ เอกชน
หรือ ประชาชนทั่ว ไปเพื่อ ขอความชวยเหลือและรวมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปน
ประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
ดานการบริการ
๑. ใหคํา แนะนํา ตอบปญ หา ชี้ แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบั ญ ชี แกเจ าหน าที่ร ะดับ รองลงมา
หนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถายทอดความรู ความชํานาญแกผูที่สนใจ
๒. ประสานงานในระดับจังหวัด กองหรือหนวยงานที่สูงกวา กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่ว ไป เพื่อขอความชวยเหลือและความรวมมือในงานการเงินและบัญ ชี และแลกเปลี่ยนความรู
ความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๑: เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 การจัดทําและปฏิบัติง านดานเอกสารทางการเงิน  จํานวนครั้ง ของการจัดทําและปฏิบัติง านดา น
และบัญชีในระดับตน
เอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับตน
 การรวบรวมรายละเอี ย ดการจั ด ทํ า งบประมาณ  เอกสารการจัดทํางบประมาณ เพื่อใชประกอบ
ในการทํางบประมาณประจําปของหนวยงาน
เพื่อใชประกอบในการทํางบประมาณประจําปของ
หนวยงาน
 การตรวจสอบและดูความถูกตองของเอกสารสําคัญ  จํ า นวนครั้ ง ของการตรวจสอบและดู ค วาม
ทางการเงิน
ถูกตองของเอกสารสําคัญทางการเงิน
 การจั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น ของส ว นราชการ  จํานวนครั้ง ของการจัดทํารายงานทางการเงิน
ประจําเดือน และประจําปงบประมาณ
ของส ว นราชการประจํ า เดื อ น และประจํ า ป
งบประมาณ
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ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๑: เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Knowledge)
(Skills)
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
 การใชคอมพิวเตอร
 ความรูดานสถานการณแรงงาน
 การใชภาษาอังกฤษ
 ความรูดานการเงินและบัญชี
 การคํานวณ
 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายดานการเงินและการบัญชี  การจัดการขอมูล
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไดแก
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 253๓ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระราชกํา หนดการบริ ห ารจัด การการทํางานของคนต างดา ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256๑
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระราชบัญ ญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
 พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25๒6 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553

[125]
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๑: เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ (ตอ)
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ตําแหนงในเสนทางกาวหนา ที่ ๑: เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุงผลสัมฤทธิ์
๑
บริการที่ดี
๑
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๑
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
๑
การทํางานทีม
๑
การคิดวิเคราะห
๑
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน
๑
การยืดหยุนผอนปรน
๑
เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงาน เพื่อกาวไปสูตําแหนงลําดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ 2 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการ และดานการบริการ
2. มีผลงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติง าน ระดับที่ ๑ และมีความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ ๑
 มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๑
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๑
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผานมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดตอกันไมนอยกวา
๒ รอบการประเมิน
5. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง ๒ ปยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
หมายเหตุ * ตารางสรุประดับมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสํานักงานรัฐมนตรี

ภาคผนวก

[ภาคผนวก ก]
คําอธิบายประกอบแผนผังเสนทางความกาวหนาสายอาชีพของตําแหนง... สูตําแหนงเปาหมาย ...
1) ผูที่ดํารงตําแหนงในสายงานอื่นๆ ทุกระดับชั้นงาน (ในสํานัก/กองอื่น ) สามารถเขาสูตําแหนง ... แตละระดับชั้นงานได ตองมีคุณสมบัติตามที่ สํานักงาน ก.พ.
กําหนด และไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ และตองถือครองตําแหนง… ดวยอยางนอย ... ป
2) สัญลักษณและเครื่องหมาย
ชื่อตําแหนง
หนวยงานสังกัด
ตําแหนงเปาหมาย

ชื่อตําแหนง
หนวยงานสังกัด
ระยะเวลาในการถือครองตําแหนง

ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา

ดํารงตําแหนงตามเสนทางลูกศร

ดํารงตําแหนงใดกอนก็ได ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง

- ๑ - ข]
[ภาคผนวก
ตารางสรุปความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับขาราชการพลเรือนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
และสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน
สมรรถนะ

ระดับความรูความสามารถ
สายงาน

ตําแหนงประเภทบริหาร
๑. ปลัดกระทรวง
๒. รองปลัดกระทรวง
๓. ผูตรวจราชการกระทรวง

ตําแหนงประเภทอํานวยการ
๑. ผูอํานวยการสํานัก
๒. แรงงานจังหวัด
๓. อัครราชทูตที่ปรึกษา

ตําแหนงประเภทวิชาการ
๑. นักจัดการงานทั่วไป

ความรูความสามารถ
ที่จําเปนสําหรับ
การปฏิบัติงาน

ความรูเรื่องกฎหมาย
และกฎระเบียบราชการ

ทักษะที่จําเปน
สมรรถนะหลัก

สมรรถนะทางการบริหาร

๑. ความรูดานสถานการณ
แรงงาน
๒. ความรูเกี่ยวกับความ
รวมมือระหวางประเทศ

ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
แรงงาน

๑. การใชคอมพิวเตอร
๒. การใชภาษาอังกฤษ
๓. การคํานวณ
๔. การจัดการขอมูล

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม
๕. การทํางานเปนทีม

๑. สภาวะผูนํา
๒. วิสัยทัศน
๓. การวางกลยุทธภาครัฐ
๔. ศักยภาพเพื่อการนํามา
ปรับเปลี่ยน
๕. การควบคุมตนเอง
๖. การสอนงานและการ
มอบหมายงาน

ความรูดานสถานการณ
แรงงาน

ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
แรงงาน

๑. การใชคอมพิวเตอร
๒. การใชภาษาอังกฤษ
๓. การคํานวณ
๔. การจัดการขอมูล

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม
๕. การทํางานเปนทีม

๑. สภาวะผูนํา
๒. วิสัยทัศน
๓. การวางกลยุทธภาครัฐ
๔. ศักยภาพเพื่อการนํามา
ปรับเปลี่ยน
๕. การควบคุมตนเอง
๖. การสอนงานและการ
มอบหมายงาน

ความรูเกี่ยวกับงานสาร
บรรณ

ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ดานงานสารบรรณ

๑. การใชคอมพิวเตอร
๒. การใชภาษาอังกฤษ
๓. การคํานวณ
๔. การจัดการขอมูล

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม
๕. การทํางานเปนทีม

-

สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-

๑. การดําเนินการเชิงรุก
๒. การคิดวิเคราะห
๓. การมองภาพองครวม
๔. การสรางสัมพันธภาพ

๑. การตรวจสอบความถูกตอง
ตามกระบวนงาน
๒. การสรางสัมพันธภาพ
๓. การยืดหยุนผอนปรน

-๒สมรรถนะ

ระดับความรูความสามารถ
สายงาน

๒. นักทรัพยากรบุคคล

ความรูความสามารถ
ที่จําเปนสําหรับ
การปฏิบัติงาน
ความรูด านบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ความรูเรื่องกฎหมาย
และกฎระเบียบราชการ

ทักษะที่จําเปน

ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ดานการบริหารงานบุคคล
และกฎหมายการบริหาร
ราชการแผนดิน

๑. การใชคอมพิวเตอร
๒. การใชภาษาอังกฤษ
๓. การคํานวณ
๔. การจัดการขอมูล

ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
แรงงาน

๑. ความรูกฎหมาย
ปกครอง
๒. ความรูกฎหมายแพง
และพาณิชยและอาญา

๑. การใชคอมพิวเตอร
๒. การใชภาษาอังกฤษ
๓. การคํานวณ
๔. การจัดการขอมูล

๔. นักวิเคราะหนโยบายและแผน ความรูเรื่องการจัดทํา
นโยบาย แผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการ

ความรูดานกฎหมายใน
งานนโยบายและแผน

๑. การใชคอมพิวเตอร
๒. การใชภาษาอังกฤษ
๓. การคํานวณ
๔. การจัดการขอมูล

๕. นักวิชาการคอมพิวเตอร

ความรูกฎหมายดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

๑. การใชคอมพิวเตอร
๒. การใชภาษาอังกฤษ
๓. การคํานวณ
๔. การจัดการขอมูล

๓. นิติกร

ความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT)

สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะทางการบริหาร

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม
๕. การทํางานเปนทีม
๑. การมุงผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม
๕. การทํางานเปนทีม
๑. การมุงผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม
๕. การทํางานเปนทีม
๑. การมุงผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม
๕. การทํางานเปนทีม

-

๑. การมองภาพองครวม
๒. ความเขาใจองคกรและ
ระบบราชการ
๓. การตรวจสอบความถูกตอง
ตามกระบวนงาน

-

๑. การคิดวิเคราะห
๒. การสั่งการตามอํานาจ
หนาที่
๓. การตรวจสอบความถูกตอง
ตามกระบวนงาน

-

๑. การคิดวิเคราะห
๒. การมองภาพองครวม
๓. ความเขาใจองคกรและ
ระบบราชการ

-

๑. การคิดวิเคราะห
๒. การตรวจสอบความถูกตอง
ตามกระบวนงาน
๓. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

-๓สมรรถนะ

ระดับความรูความสามารถ
สายงาน

๖. นักวิชาการพัสดุ

ความรูความสามารถ
ที่จําเปนสําหรับ
การปฏิบัติงาน
ความรูเกี่ยวกับการพัสดุ

ความรูเรื่องกฎหมาย
และกฎระเบียบราชการ

ทักษะที่จําเปน

ความรูเกี่ยวกับระเบียบ
การพัสดุ

๑. การใชคอมพิวเตอร
๒. การใชภาษาอังกฤษ
๓. การคํานวณ
๔. การจัดการขอมูล

๑. การใชคอมพิวเตอร
๒. การใชภาษาอังกฤษ
๓. การคํานวณ
๔. การจัดการขอมูล

๗. นักวิเทศสัมพันธ

ความรูเกี่ยวกับความรวมมือ
ระหวางประเทศ

ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
แรงงาน

๘. นักวิชาการเงินและบัญชี

ความรูดานการเงินและ
การบัญชี

ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ๑. การใชคอมพิวเตอร
ดานการเงินและการบัญชี ๒. การใชภาษาอังกฤษ
๓. การคํานวณ
๔. การจัดการขอมูล

๙. นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความรูในวิชาชีพการเปน
ผูตรวจสอบภายใน

ความรูเรื่องกฎหมายและ
ระเบียบดานการ
ตรวจสอบภายใน

๑. การใชคอมพิวเตอร
๒. การใชภาษาอังกฤษ
๓. การคํานวณ
๔. การจัดการขอมูล

สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะทางการบริหาร

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม
๕. การทํางานเปนทีม
๑. การมุงผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม
๕. การทํางานเปนทีม
๑. การมุงผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม
๕. การทํางานเปนทีม
๑. การมุงผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม
๕. การทํางานเปนทีม

-

๑. การคิดวิเคราะห
๒. การสืบเสาะหาขอมูล
๓. การตรวจสอบความถูกตอง
ตามกระบวนงาน

-

๑. การคิดวิเคราะห
๒. ความเขาใจขอแตกตางทาง
วัฒนธรรม
๓. การสรางสัมพันธภาพ

-

๑. การคิดวิเคราะห
๒. การตรวจสอบความถูกตอง
ตามกระบวนงาน
๓. การยืดหยุนผอนปรน

-

๑. การคิดวิเคราะห
๒. การสืบเสาะหาขอมูล
๓. การตรวจสอบความถูกตอง
ตามกระบวนงาน

-๔สมรรถนะ

ระดับความรูความสามารถ
สายงาน

๑๐. นักประชาสัมพันธ

ความรูความสามารถ
ที่จําเปนสําหรับ
การปฏิบัติงาน
ความรูดานการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ

ความรูเรื่องกฎหมาย
และกฎระเบียบราชการ

ทักษะที่จําเปน

ความรูเรื่องกฎหมายและ
กฎระเบียบทางราชการ

๑. การใชคอมพิวเตอร
๒. การใชภาษาอังกฤษ
๓. การคํานวณ
๔. การจัดการขอมูล

๑๑. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ความรูดานการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ

ความรูเรื่องกฎหมาย
และกฎระเบียบทาง
ราชการ

๑. การใชคอมพิวเตอร
๒. การใชภาษาอังกฤษ
๓. การคํานวณ
๔. การจัดการขอมูล

๑๒. บรรณารักษ

ความรูเกี่ยวกับบรรณารักษ
และสารนิเทศศาสตร

ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ขอมูลขาวสารของ
ราชการ

๑. การใชคอมพิวเตอร
๒. การใชภาษาอังกฤษ
๓. การคํานวณ
๔. การจัดการขอมูล

๑๓. นักวิชาการแรงงาน

ความรูดานสถานการณ
แรงงาน

ความรูเ กี่ยวกับกฎหมาย
แรงงาน

๑. การใชคอมพิวเตอร
๒. การใชภาษาอังกฤษ
๓. การคํานวณ
๔. การจัดการขอมูล

สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะทางการบริหาร

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม
๕. การทํางานเปนทีม
๑. การมุงผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม
๕. การทํางานเปนทีม
๑. การมุงผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม
๕. การทํางานเปนทีม
๑. การมุงผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม
๕. การทํางานเปนทีม

-

๑. การสืบเสาะหาขอมูล
๒. การดําเนินการเชิงรุก
๓. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

-

๑. การสืบเสาะหาขอมูล
๒. การดําเนินการเชิงรุก
๓. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

-

๑. การสืบเสาะหาขอมูล
๒. การตรวจสอบความถูกตอง
ตามกระบวนงาน
๓. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

-

๑. การมองภาพองครวม
๒. การคิดวิเคราะห
๓. การสืบเสาะหาขอมูล

-๕สมรรถนะ

ระดับความรูความสามารถ
สายงาน

ตําแหนงประเภททั่วไป
๑. เจาพนักงานธุรการ

ความรูความสามารถ
ที่จําเปนสําหรับ
การปฏิบัติงาน

ความรูเรื่องกฎหมาย
และกฎระเบียบราชการ

ทักษะที่จําเปน

ความรูเกี่ยวกับ
งานสารบรรณ

ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ดานงานสารบรรณ

๑. การใชคอมพิวเตอร
๒. การใชภาษาอังกฤษ
๓. การคํานวณ
๔. การจัดการขอมูล

๒. เจาพนักงานพัสดุ

ความรูเกี่ยวกับการพัสดุ

ความรูเกี่ยวกับระเบียบ
การพัสดุ

๑. การใชคอมพิวเตอร
๒. การใชภาษาอังกฤษ
๓. การคํานวณ
๔. การจัดการขอมูล

๓. เจาพนักงานการเงินและบัญชี

ความรูดานการเงินและ
การบัญชี

ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ๑. การใชคอมพิวเตอร
ดานการเงินและการบัญชี ๒. การใชภาษาอังกฤษ
๓. การคํานวณ
๔. การจัดการขอมูล

๔. นายชางศิลป

ความรูดานงานศิลปกรรม

ความรูเรื่องกฎหมายและ
กฎระเบียบทางราชการ

๑. การใชคอมพิวเตอร
๒. การใชภาษาอังกฤษ
๓. การคํานวณ
๔. การจัดการขอมูล

สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะทางการบริหาร

๑. การมุง ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม
๕. การทํางานเปนทีม
๑. การมุงผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม
๕. การทํางานเปนทีม
๑. การมุงผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม
๕. การทํางานเปนทีม
๑. การมุงผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม
๕. การทํางานเปนทีม

-

๑. การตรวจสอบความถูกตอง
ตามกระบวนงาน
๒. การสรางสัมพันธภาพ
๓. การยืดหยุนผอนปรน

-

๑. การคิดวิเคราะห
๒. การสืบเสาะหาขอมูล
๓. การตรวจสอบความถูกตอง
ตามกระบวนงาน

-

๑. การคิดวิเคราะห
๒. การตรวจสอบความถูกตอง
ตามกระบวนงาน
๓. การยืดหยุนผอนปรน

-

๑. ความมั่นใจในตนเอง
๒. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
๓. สุนทรียภาพทางศิลปะ

-๖สมรรถนะ

ระดับความรูความสามารถ
สายงาน

๕. นายชางภาพ

ความรูความสามารถ
ที่จําเปนสําหรับ
การปฏิบัติงาน
ความรูดานการถายภาพ
เพื่อการประชาสัมพันธ

ความรูเรื่องกฎหมาย
และกฎระเบียบราชการ
ความรูเรื่องกฎหมายและ
กฎระเบียบทางราชการ

ทักษะที่จําเปน

๑. การใชคอมพิวเตอร
๒. การใชภาษาอังกฤษ
๓. การคํานวณ
๔. การจัดการขอมูล

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะทางการบริหาร

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม
๕. การทํางานเปนทีม

-

สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. การมองภาพองครวม
๒. ความเขาใจองคกรและ
ระบบราชการ
๓. การตรวจสอบความถูกตอง
ตามกระบวนงาน

[ภาคผนวก ค]

ตารางสรุประดับมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบตั ิงาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสํานักงานรัฐมนตรี

การจัดการขอมูล

สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(อยางนอย ๓ ดาน)

การคํานวณ

๑. สภาวะผูนํา
๒. วิสัยทัศน
๓. การวางกลยุทธภาครัฐ
๔. ศักยภาพเพื่อการนํามาปรับเปลี่ยน
๕. การควบคุมตนเอง
๖. การสอนงานและการมอบหมายงาน

การใชภาษาอังกฤษ

สมรรถนะทางการบริหาร

การใชคอมพิวเตอร

ตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับชํานาญงาน
ระดับอาวุโส
ระดับทักษะพิเศษ
ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับทรงคุณวุฒิ
ตําแหนงประเภทอํานวยการ
ระดับตน
ระดับสูง
ตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับตน
ระดับสูง

สมรรถนะหลัก ๕ ดาน

ความรูเรื่องกฎหมาย
และกฎระเบียบ
ราชการ

ประเภทตําแหนง

ระดับทักษะที่จําเปน

ความรูความสามารถ
ที่จําเปนสําหรับ
การปฏิบัติงาน

ระดับความรู
ความสามารถ

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความชํานาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม
และจริยธรรม
๕. การทํางานเปนทีม

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 * ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ กําหนดใหมีสมรรถนะวิสัยทัศน การวางกลยุทธ และศักยภาพเพื่อนํามาปรับเปลี่ยน ระดับที่ ๓ ดวย

